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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement van Arlene McCarthy

Amendement 42
OVERWEGING 3 BIS (nieuw)

(3 bis) Volgens politierapporten wordt bij 
criminele activiteiten in de Gemeenschap 
steeds vaker gebruik gemaakt van 
omgebouwde wapens en valt er tevens een 
toename te signaleren van de 
grensoverschrijdende smokkel in 
transformeerbare wapens die kunnen 
worden omgebouwd tot vuurwapens 
waarmee door explosieve voortstuwing een 
kogel, een patroon of een projectiel wordt 
uitgestoten; daarom is het van wezenlijk 
belang erop toe te zien dat dergelijke 
transformeerbare wapens onder de definitie 
van 'vuurwapens' in de zin van deze 
richtlijn komen te vallen.
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Or. en

Motivering

Uit justitiële kringen valt te vernemen dat er sprake is van een groeiend probleem met 
omgebouwde wapens, vooral nu sommige lidstaten strengere beperkingen hanteren voor 
traditionele vuurwapens. Het gaat hierbij duidelijk om een trans-Europees probleem, waarbij 
transformeerbare wapens die in sommige lidstaten legaal verkrijgbaar zijn, naar andere 
lidstaten worden gesmokkeld om aldaar te worden omgebouwd.

Amendement van Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta Angelilli, Michl 
Ebner

Amendement 43
OVERWEGING 7

(7) Ook dient verduidelijkt te worden dat de 
activiteiten van makelaars of 
tussenpersonen, waarnaar artikel 15 van het 
protocol verwijst, onder de definitie van 
"wapenhandelaar" van de richtlijn vallen.

Op de Nederlandse versie niet van 
toepassing.

Or. it

Motivering

Het begrip “broker” (“tussenpersoon”) is onbekend op de markt van wapens voor civiel 
gebruik. Deze figuur bestaat echter wel in de wereld van het bewapeningsmaterieel, die niet 
onder de richtlijn valt. De activiteiten van tussenpersonen hebben dus in feite niets te maken 
met de toepassingssfeer van deze richtlijn. 

Amendement van Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Amendement 44
OVERWEGING 9 BIS (nieuw)

(9 bis) De activiteiten van 
wapenhandelaren moeten, gezien hun 
bijzondere aard, aan strikte controle 
worden onderworpen, in het bijzonder om 
de beroepsbekwaamheden van de betrokken 
personen te verifiëren.
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Or. it

Motivering

Activiteiten in de wapensector zijn onderworpen aan controles en vergunningen; bij deze
controle hoort ook de verificatie van de beroepsbekwaamheden van de personen die bij deze 
activiteiten betrokken zijn. In de handel in wapens voor civiel gebruik bestaat de figuur van 
tussenpersoon niet. De controle op de financiële activiteiten wordt verricht door de financiële 
politiediensten ten aanzien van alle ondernemers, en er is geen reden om voor fabrikanten 
van wapens voor civiel gebruik andere controles te hanteren dan die welke wettelijk zijn 
voorgeschreven.

Amendement van Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti

Amendement 45
OVERWEGING 9 TER (nieuw)

(9 ter) Het verwerven van vuurwapens door 
middel van communicatie op afstand, 
bijvoorbeeld via Internet, moet 
onderworpen zijn aan de voorschriften van 
deze richtlijn. De lidstaten moeten 
gedetailleerde regelingen vaststellen 
betreffende het verbod op de verwerving 
van vuurwapens door personen die op 
grond van een definitieve rechterlijke 
uitspraak zijn veroordeeld wegens ernstige
geweldsdelicten.

Or. it

Motivering

Op het verwerven door particulieren van vuurwapens via communicatie op afstand moet strikt 
worden gecontroleerd, en voor elke aankoop moeten de voorschriften van deze richtlijn van 
toepassing zijn.  Met het oog op de harmonisatie van de nationale regelingen voor het 
verwerven en voorhanden hebben van vuurwapens moet het verboden worden wapens te 
kopen van personen die ooit veroordeeld zijn wegens ernstige geweldmisdrijven.

Amendement van Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Amendement 46
OVERWEGING 9 QUATER (nieuw)
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(9 quater) De Europese vuurwapenpas 
moet het enige document zijn dat een 
houder nodig heeft om een vuurwapen mee 
te nemen naar een andere lidstaat.

Or. it

Motivering

Zoals vermeld in het verslag van de Commissie van 2000 en met het oog op een goede 
werking van de interne markt, moet het de lidstaten niet worden toegestaan om voor het 
verkeer van jagers en sportschutters andere documenten of vergoedingen te verlangen dan de 
Europese vuurwapenpas. De beoordeling van de werking van de pas is niet relevant in het 
kader van een wetgevingsproces, maar is een politieke aangelegenheid zijn.

Amendement van Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta Angelilli, Michl 
Ebner

Amendement 47
OVERWEGING 9 QUINQUIES (nieuw)

(9 quinquies) Ter vergemakkelijking van 
het traceren van vuurwapens en om illegale 
vervaardiging van en handel in 
vuurwapens, essentiële onderdelen daarvan 
en volledige munitie op een doeltreffende 
manier te bestrijden, is het noodzakelijk de 
informatie-uitwisseling tussen de lidstaten 
te verbeteren.

Or. it

Motivering

Het is van wezenlijk belang dat de lidstaten gedetailleerde informatie uitwisselen om de 
vervaardiging van en de illegale handel in wapens tegen te gaan.

Amendement van Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta Angelilli, Michl 
Ebner

Amendement 48
OVERWEGING 9 SEXIES (nieuw)

(9 sexies) Verschillende lidstaten hebben 
recentelijk deze indeling vereenvoudigd en 
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slechts twee van de vier categorieën 
gehandhaafd: verboden vuurwapens en 
vergunningsplichtige vuurwapens. De 
lidstaten zouden deze vereenvoudigde 
indeling moeten overnemen, maar landen 
die nog een indeling in meer categorieën 
hebben, moeten op grond van het 
subsidiariteitsbeginsel hun huidige indeling 
en het bijbehorende vergunningenstelsel 
kunnen handhaven.

Or. it

Motivering

De verschillende kenmerken en tradities van de lidstaten moeten worden geëerbiedigd, zoals 
bepaald in het subsidiariteitsbeginsel dat in de beleidsmaatregelen van de Europese Unie 
altijd zijn plaats moet behouden.

Amendement van Michl Ebner, Alexander Radwan

Amendement 49
OVERWEGING 9 SEPTIES (nieuw)

(9 septies) De voorwaarden voor de 
verlening en inzake de geldigheidsduur van 
de Europese vuurwapenpas moeten in alle 
lidstaten gelijk zijn en voor de aanvrager 
geen extra kosten meebrengen naast die 
voor de nationale wapenpas.

Or. de

Motivering

De Europese vuurwapenpas is bedoeld om bij te dragen tot de werking van de interne markt 
en tot vergemakkelijking van de uitoefening van de vrijheden van de Europese burger. 
Voorwaarden, met name van financiële en bureaucratische aard, die het verwerven of 
uitoefenen van die vrijheden en de werking van de interne markt aanzienlijk bemoeilijken, 
moeten derhalve worden vermeden. Ook is het met het oog op het gelijkheidsbeginsel geraden 
onnodige en al te grote verschillen tussen de lidstaten te vermijden.

Amendement van Arlene McCarthy

Amendement 50
OVERWEGING 9 OCTIES (nieuw)
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(9 octies) De Europese vuurwapenpas moet 
worden beschouwd als het voornaamste 
document dat jagers en sportschutters 
nodig hebben om een vuurwapen naar een 
andere lidstaat te mogen overbrengen. Alle 
bijkomende vereisten die door een lidstaat 
worden vastgesteld met betrekking tot de 
overbrenging naar die lidstaat van een 
vuurwapen door een jager of sportschutter 
moeten te rechtvaardigen zijn door en in 
verhouding staan tot legitieme 
beleidsdoelstellingen in verband met de 
bescherming van de openbare veiligheid.

Or. en

Motivering

Met betrekking tot het vrije verkeer van jagers en sportschutters mogen de lidstaten alleen 
andere documenten dan de Europese vuurwapenpas verlangen wanneer zulks strikt te 
rechtvaardigen valt door de legitieme beleidsdoelstellingen welke die lidstaat hanteert ter 
bescherming van de openbare veiligheid, en voor zover die vereisten in verhouding staan tot 
de beoogde doelstellingen.

Amendement van Michl Ebner, Paul Rübig, Alexander Radwan

Amendement 51
OVERWEGING 9 NONIES (nieuw)

(9 nonies) De Europese vuurwapenpas 
functioneert en moet worden beschouwd 
als het enige document dat jagers en 
sportschutters nodig hebben om een 
toegestaan vuurwapen en de bijbehorende 
munitie naar een andere lidstaat te mogen 
overbrengen. Bestaande bilaterale 
overeenkomsten in deze zin moeten 
derhalve onverlet blijven.

Or. de

Motivering

Omwille van de soepele werking van de interne markt moet het jagers en sportschutters 
worden toegestaan om uitsluitend met de Europese vuurwapenpas naar een andere lidstaat te 
reizen. Bovendien moeten met het oog op de Europese gedachte ook cultuurhistorische 
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schutterijen in de gelegenheid worden gesteld om aan culturele uitwisselingen deel te nemen. 

Amendement van Michl Ebner, Paul Rübig, Alexander Radwan

Amendement 52
OVERWEGING 9 DECIES (nieuw)

(9 decies) Bij activiteiten van 
cultuurhistorische instellingen en 
verenigingen, die gepaard gaan met het 
gebruik van "historische wapens", moet 
ernaar gestreefd worden dat dit soort 
wapens en de bijbehorende munitie kunnen 
worden meegenomen naar en gebruikt in 
een andere lidstaat op grond van een 
wederzijdse erkenning van nationale 
documenten, zoals bijvoorbeeld de 
bilaterale overeenkomst tussen Duitsland 
en Oostenrijk van 28 juni 20021. 
1 Overeenkomst tussen de Republiek Oostenrijk en 
de Bondsrepubliek Duitsland inzake de wederzijdse 
erkenning van documenten voor het vervoer van 
vuurwapens en munitie door leden van traditionele 
schutterijen en schietverenigingen, gesloten te 
Berlijn op 28 juni 2002  (Bundesgesetzblatt für die 
Republik Österreich (Deel III) van 13 mei 2004). 

Or. de

Motivering

Om de culturele diversiteit en historische gebruiken in de Europese Unie in stand te houden 
en te bevorderen, moet het cultuurhistorische instellingen en verenigingen zo gemakkelijk 
mogelijk worden gemaakt om "historische wapens" te gebruiken. Een dergelijke oplossing 
werd reeds met succes toegepast in de genoemde overeenkomst tussen de Republiek 
Oostenrijk en de Bondsrepubliek Duitsland inzake de wederzijdse erkenning van documenten 
voor het vervoer van vuurwapens en munitie, waarvan velen ten onrechte hadden gevreesd 
dat zij zou leiden tot ongecontroleerde of zelfs gevaarlijke omgang met "historische wapens". 

Amendement van Arlene McCarthy

Amendement 53
ARTIKEL 1, PUNT -1 (nieuw)

Artikel 1, lid 1 (Richtlijn 91/47/EEG)
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-1) Artikel 1, lid 1 wordt vervangen door:
"1. In de zin van deze richtlijn wordt onder 
vuurwapen verstaan: een draagbaar, van 
een loop voorzien wapen dat ontworpen is 
of kan worden aangepast om door 
explosieve voortstuwing een patroon, een 
kogel of een projectiel uit te stoten, tenzij 
het voldoet aan de definitie maar is 
uitgesloten om een van de in punt III van 
Bijlage I genoemde redenen. Vuurwapens 
zijn gecategoriseerd in punt II van Bijlage 
I."

Or. en

Motivering

De definitie van een vuurwapen strookt met het Protocol maar moet rekening houden met het 
toenemende gebruik van omgebouwde wapens bij criminele activiteiten in Europa en de 
toename van de grensoverschrijdende smokkel van converteerbare wapens, ook sinds de
sluiting van het protocol. De in het protocol gehanteerde definitie van 'gemakkelijk 
converteerbaar' zou in de lidstaten verschillend geïnterpreteerd kunnen worden, wat 
mogelijkheden biedt voor criminele exploitatie. Misdadigers gebruiken steeds geavanceerder 
technieken om wapens te converteren, ook wapens die niet als 'gemakkelijk converteerbaar' 
worden beschouwd.

Amendement van Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Michl Ebner

Amendement 54
ARTIKEL 1, PUNT -1 BIS (nieuw)

Artikel 1, lid 1 (Richtlijn 91/47/EEG)

- 1 bis) Artikel 1, lid 1, wordt vervangen 
door:
"1. In de zin van deze richtlijn wordt onder 
vuurwapen verstaan: een draagbaar, van 
een loop voorzien wapen dat ontworpen is 
om door middel van een explosieve lading 
een kogel of projectiel af te schieten, met 
uitsluiting van wapens die voldoen aan de 
definitie maar zijn uitgesloten om een van 
de in Bijlage I, punt III genoemde redenen. 
Vuurwapens zijn gecategoriseerd in punt II 
van Bijlage I."

Or. it
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Motivering

De definitie van vuurwapen is gebaseerd op het protocol. De definitie moet in 
overeenstemming zijn met het beginsel van de uitsluiting van onbruikbaar gemaakte wapens, 
antieke wapens en een aantal andere vuurwapens als vermeld in Bijlage I, punt III van de 
Richtlijn. Een algemene definitie is van nature alomvattend en omvat dus natuurlijk ook de 
soorten die er expliciet van uitgesloten moeten worden.

Amendement van Lasse Lehtinen

Amendement 55
ARTIKEL 1, PUNT -1 TER (nieuw)

Artikel 1, lid 1 bis (nieuw) (Richtlijn 91/47/EEG)

- 1 ter) Aan artikel 1 wordt het volgende 
lid 1 bis toegevoegd:
"1 bis. In de zin van deze richtlijn wordt 
onder traceren verstaan: het systematisch 
volgen van vuurwapens en, indien 
mogelijk, van de onderdelen en 
componenten daarvan en de munitie, vanaf 
de fabrikant tot aan de koper, met het 
oogmerk de bevoegde instanties van de 
lidstaten te helpen illegale vervaardiging en 
illegale handel op te sporen, te onderzoeken 
en te analyseren."

Or. en

Motivering

Deze definitie van traceren wordt vermeld in het protocol en moet om redenen van 
rechtszekerheid in de richtlijn worden opgenomen.

Amendement van Lasse Lehtinen

Amendement 56
ARTIKEL 1, PUNT -1 QUATER (nieuw)

Artikel 1, lid 1 ter (nieuw) (Richtlijn 91/47/EEG)

-1 quater) Aan artikel 1 wordt het volgende 
lid toegevoegd:
"1 ter. In de zin van deze richtlijn wordt 
onder munitie verstaan: de volledige 
patroon of de onderdelen daarvan, met 
inbegrip van patroonhulzen, slaghoedjes, 
voortdrijvende lading, kogels of 
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projectielen, die in een vuurwapen worden 
gebruikt, mits voor deze componenten zelf 
in de betrokken lidstaat een vergunning 
vereist is."

Or. en

Motivering

Deze definitie van munitie wordt vermeld in het protocol en moet om redenen van 
rechtszekerheid in de richtlijn worden opgenomen.

Amendement van Gisela Kallenbach

Amendement 57
ARTIKEL 1, PUNT -1 QUINQUIES (nieuw)

Artikel 1, lid 1 quater (nieuw) (Richtlijn 91/47/EEG)

-1 quinquies) Aan artikel 1 wordt het 
volgende lid toegevoegd:
"1 quater. In de zin van deze richtlijn wordt 
onder antiek wapen verstaan: een vóór 
1900 vervaardigd wapen, of een nieuwer 
wapen dat door een lidstaat op grond van 
technische criteria als een antiek wapen is 
gedefinieerd. De desbetreffende technische 
criteria dienen tenminste te voldoen aan de 
overeenkomstig artikel 13, lid 4, 
vastgestelde normen."

Or. en

Motivering

Om redenen van rechtszekerheid bestaat behoefte aan een definitie van de term "antiek 
wapen", omdat deze wapens niet onder deze richtlijn vallen.

Amendement van Michl Ebner, Alexander Radwan

Amendement 58
ARTIKEL 1, PUNT -1 SEXIES (nieuw)

Artikel 1, lid 1 quinquies (nieuw) (Richtlijn 91/47/EEG)

-1 sexies) Aan artikel 1 wordt het volgende 
lid toegevoegd: 
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"(1 quinquies) In de zin van deze richtlijn 
wordt onder historisch wapen verstaan: een 
vóór 1899 vervaardigd wapen, alsook de 
onderdelen daarvan, en een wapen dat op 
grond van de nationale wetgeving als 
"historisch" worden aangemerkt.
Verder vallen onder deze definitie alle 
wapens en onderdelen daarvan en de 
munitie, die niet recenter zijn dan modellen 
uit de tweede wereldoorlog en die 
onbruikbaar zijn gemaakt voor gebruik met 
scherpe munitie.

Or. de

Motivering

Op grond van de bestaande overeenkomsten (Schengenovereenkomst en VN-Protocol) 
worden als "historische" wapens beschouwd, wapens die voor 1899 vervaardigd zijn. Er zijn 
echter in Europa ook cultuurhistorische instellingen die zich bij hun activiteiten en in het 
kader van de instandhouding van de culturele diversiteit in Europa bedienen van onklaar 
gemaakte wapens die nog na 1899 werden gebruikt. Aangezien deze wapens nog slechts voor 
cultuurhistorische doeleinden worden aangewend, moet daarmee rekening worden gehouden 
middels een versoepeling van de datumvereisten in de definitie van "historische wapens".

Amendement van Michl Ebner, Paul Rübig, Alexander Radwan

Amendement 59
ARTIKEL 1, PUNT -1 SEPTIES (nieuw)

Artikel 1, lid 1 sexies (nieuw) (Richtlijn 91/47/EEG)

-1 septies) Aan artikel 1 wordt het volgende 
lid toegevoegd:
"(1 sexies) In de zin van deze richtlijn 
wordt onder historische wapens verstaan: 
modellen die niet recenter zijn dan 
modellen uit de tweede wereldoorlog. 
Hiertoe behoren onder andere modellen 
van de volgende categorieën: 
- lange repeteervuurwapens waarvan de 
loop niet langer is dan 60 cm.; 
- andere lange repeteervuurwapens; 
- lange enkelschotsvuurwapens met 
getrokken loop/lopen; 
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- lange enkelschotsvuurwapens met gladde
loop/lopen." 

Or. de

Motivering

Historische wapens zijn vooral voor de historische schutterijen in Duitsland, Oostenrijk en 
Noord-Italië van belang. Historische schutterijen vormen een grensoverschrijdende traditie 
die de Europese geest weerspiegelt. Daarom moeten historische wapens absoluut in de 
richtlijn worden vermeld.

Amendement van Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Amendement 60
ARTIKEL 1, PUNT -1 OCTIES (nieuw)

Artikel 1, lid 1 septies (nieuw) (Richtlijn 91/47/EEG)

- 1 octies) Aan artikel 1 wordt het volgende 
lid toegevoegd:
"1 septies. In de zin van deze richtlijn 
wordt onder munitie verstaan: de volledige 
patroon of de onderdelen daarvan, met 
inbegrip van patroonhulzen, slaghoedjes, 
voortdrijvende lading, kogels of 
projectielen, die in een vuurwapen worden 
gebruikt, mits voor deze onderdelen zelf in 
de betrokken lidstaat een vergunning 
vereist is."

Or. it

Motivering

De voorgestelde definitie spoort volledig met die van het protocol. De onderdelen van 
munitie, die grotendeels inert zijn, moeten alleen op gelijke wijze worden behandeld als de 
volledige munitie wanneer de toepasselijke nationale wetgeving dat voorschrijft.

Amendement van Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Amendement 61
ARTIKEL 1, PUNT -1 NONIES (nieuw)
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Artikel 1, lid 1 sexies (nieuw) (Richtlijn 91/47/EEG)

- 1 nonies) Aan artikel 1 wordt het volgende 
lid toegevoegd:
"1 sexies. In de zin van deze richtlijn wordt 
onder onderdelen en componenten 
verstaan: elk element dat speciaal is 
ontworpen voor een vuurwapen, onmisbaar 
is voor de werking daarvan en uniek is qua 
constructie, met name de loop, de kast of 
het magazijn, de slede of de cilinder, de 
grendel of de afsluiter, en elke voorziening 
die is ontworpen of aangepast om het 
geluid dat door het afvuren van een 
vuurwapen wordt veroorzaakt, te dempen."

Or. it

Motivering

Om als component van een wapen te worden aangemerkt hoeft een component niet per se 
essentieel te zijn voor de werking ervan: het kan ook een uniek onderdeel zijn, d.w.z. een 
onderdeel dat nergens anders voor gebruikt kan worden en niet verward kan worden met een 
onderdeel van een andere mechanische constructie: het moet uniek zijn.

Amendement van Charlotte Cederschiöld

Amendement 62
ARTIKEL 1, PUNT -1 DECIES (nieuw)

Artikel 1, lid 1 septies (nieuw) (Richtlijn 91/47/EEG)

-1 decies) Aan artikel 1 wordt het volgende 
lid toegevoegd: 
"1 septies) In de zin van deze richtlijn 
wordt onder munitie verstaan: een geheel 
bestaande uit een huls, een slaghoedje, een 
kogel en voortdrijvende lading."

Or. sv

Motivering

Een wapenrichtlijn dient ook een definitie van munitie te omvatten. De afzonderlijke 
bestanddelen van munitie zijn op zich zonder waarde en ongevaarlijk, en daarom is in dit 
verband slechts het geheel van belang.
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Amendement van Charlotte Cederschiöld

Amendement 63
ARTIKEL 1, PUNT -1 UNDECIES (nieuw)

Artikel 1, lid 1 octies (nieuw) (Richtlijn 91/47/EEG)

-1 undecies) Aan artikel 1 wordt het 
volgende lid toegevoegd: 
"1 octies) In de zin van deze richtlijn wordt 
onder tussenpersoon verstaan: iedere 
natuurlijke of rechtspersoon die in het 
kader van zijn beroepswerkzaamheden de 
voorwaarden creëert voor het sluiten van 
een overeenkomst met als onderwerp de 
vervaardiging, handel, uitwisseling, 
verhuur, reparatie of transformatie van 
vuurwapens, onderdelen daarvan en 
munitie." 

Or. sv

Motivering

Omwille van de coherentie met artikel 1, lid 2 van de richtlijn en om te vermijden dat er 
situaties ontstaan waarin ook particulieren die bijvoorbeeld wapens ruilen in het kader van 
hun hobby, onder deze bepaling vallen, dient ook in een lid met betrekking tot tussenpersonen 
een verwijzing naar beroepswerkzaamheden te worden opgenomen. 

Amendement van Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Amendement 64
ARTIKEL 1, PUNT -1 DUODECIES (nieuw)

Artikel 1, lid 2 (Richtlijn 91/47/EEG)

-1 duodecies) Artikel 1, lid 2, komt als volgt 
te luiden:
"2. In de zin van deze richtlijn wordt onder 
wapenhandelaar verstaan: iedere 
natuurlijke of rechtspersoon wiens 
beroepswerkzaamheden geheel of ten dele 
bestaan uit de vervaardiging, handel, 
uitwisseling, verhuur, reparatie of 
transformatie van vuurwapens, van 
essentiële onderdelen daarvan en van 
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volledige munitie."

Or. it

Motivering

(Eerste zin niet van toepassing op de Nederlandse versie.) Aan de definitie van de richtlijn 
zijn de wapenonderdelen (een begrip dat ook de in het protocol bedoelde componenten 
beslaat) en de volledige munitie toegevoegd.

Amendement van Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Michl Ebner

Amendement 65
ARTIKEL 1, PUNT 1

Artikel 1, lid 3 (Richtlijn 91/47/EEG)

1) Aan artikel 1 worden na lid 2 de twee 
volgende nieuwe leden toegevoegd:

1) In artikel 1 wordt na lid 2 het volgende lid 
toegevoegd:

3. In de zin van deze richtlijn wordt onder 
illegale vervaardiging verstaan: de 
vervaardiging of assemblage van 
vuurwapens, onderdelen daarvan en munitie:

3. In de zin van deze richtlijn wordt onder 
illegale vervaardiging verstaan: de 
vervaardiging of assemblage, in strijd met 
deze richtlijn, van vuurwapens, essentiële
onderdelen daarvan en volledige munitie, 
met inbegrip van uit derde landen 
geïmporteerde onderdelen en 
componenten" 

Or. it

Motivering

Richtlijn 91/477/EEG moet de enige legitimiteitsparameter zijn voor de vervaardiging van 
wapens, essentiële onderdelen van wapens en volledige munitie binnen de Europese Unie.

Amendement van Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Amendement 66
ARTIKEL 1, PUNT 1

Artikel 1, lid 4 (Richtlijn 91/47/EEG)

4. In de zin van deze richtlijn wordt onder 4. In de zin van deze richtlijn wordt onder 
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illegale handel verstaan: de verwerving, 
verkoop, aflevering, het vervoer of de 
overdracht van vuurwapens, onderdelen 
daarvan en munitie vanuit het grondgebied 
van een lidstaat, of door een lidstaat naar 
het grondgebied van een andere lidstaat, 
indien een van de betrokken lidstaten 
daartoe geen machtiging heeft verleend 
overeenkomstig de bepalingen van deze 
richtlijn, of indien de vuurwapens niet zijn
gemarkeerd overeenkomstig artikel 4, lid 1."

illegale handel verstaan: de verwerving, 
verkoop, aflevering, het vervoer of de 
overdracht, in strijd met deze richtlijn, van 
vuurwapens, essentiële onderdelen daarvan 
en volledige munitie vanuit of via het 
grondgebied van een willekeurige staat naar
het grondgebied van een lidstaat, indien een 
van de betrokken lidstaten daartoe geen 
machtiging heeft verleend overeenkomstig 
de bepalingen van deze richtlijn, of indien de 
vuurwapens niet gemarkeerd blijken te zijn 
overeenkomstig artikel 4, lid 1. De 
verwerving, de verkoop, de aflevering, het 
vervoer of de overdracht van vuurwapens 
die uit de staatsvoorraden naar een 
permanent civiel gebruiksdoeleinde zijn 
overgegaan, worden echter niet als illegale 
handel beschouwd, mits de betrokken 
wapens zijn voorzien van de markering als 
bedoeld in artikel 4, lid 1 inzake de 
keurmerken van handwapens."

Or. it

Motivering

Na de inwerkingtreding van deze richtlijn, moet elk vuurwapen dat in de lidstaten 
vervaardigd of in de handel gebracht wordt , verplicht gemarkeerd zijn overeenkomstig het 
bepaalde in deze richtlijn.

Amendement van Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Amendement 67
ARTIKEL 1, PUNT 1

Artikel 1, lid 4 bis (nieuw) (Richtlijn 91/47/EEG)

"4 bis. In de zin van deze richtlijn wordt 
onder traceren verstaan: het systematisch 
volgen van vuurwapens en, indien 
mogelijk, de essentiële onderdelen daarvan 
en de volledige munitie, vanaf de fabrikant 
tot aan de koper, met het oogmerk de 
illegale vervaardiging en illegale handel op 
te sporen en te analyseren en eventueel 
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beter onderzoeken te kunnen instellen."

Or. it

Motivering

Wapens moeten altijd traceerbaar zijn. Essentiële onderdelen van wapens en van volledige 
munitie moeten "indien mogelijk" traceerbaar zijn, zoals in het protocol staat vermeld. Niet-
essentiële onderdelen van wapens en niet-volledige munitie (en componenten van munitie) 
zijn slechts traceerbaar voor wat betreft de niet-inerte componenten (voortdrijvende lading), 
die tot de explosieve stoffen behoren en dus reeds vergunningsplichtig zijn.

Amendement van Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti

Amendement 68
ARTIKEL 1, PUNT 1

Artikel 1, lid 4 ter (nieuw) (Richtlijn 91/47/EEG)

"4 ter. In de zin van deze richtlijn wordt 
onder antiek wapen verstaan: een wapen 
dat vóór 1899 is vervaardigd, alsook 
replica's daarvan, en elk wapen van 
recenter datum dat in de nationale 
wetgeving als een antiek wapen is 
gedefinieerd."

Or. it

Motivering

Op grond van artikel 3, lid 1, onder a) van het protocol kunnen de lidstaten in hun nationale 
rechtsorde een definitie opnemen van antieke wapens en replica's daarvan die niet onder de 
verdragsbepalingen vallen. Als er voor dergelijke wapens technische criteria worden 
gehanteerd, zou dat de regelgevingsbevoegdheid van de lidstaten kunnen afzwakken. Het jaar 
1899 wordt expliciet als drempel genoemd in het protocol waaraan uitvoering wordt gegeven; 
het oorspronkelijk voorgestelde 1870 is zo lang geleden dat een reeks voorwerpen die slechts 
historische waarde hebben ineens als moderne wapens zouden worden aangemerkt.

Amendement van Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Amendement 69
ARTIKEL 1, PUNT 1

Artikel 1, lid 4 quater (nieuw) (Richtlijn 91/47/EEG)
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"4 quater. De natuurlijke of rechtspersoon 
die als tussenpersoon optreedt bij de 
overdracht van wapens, essentiële
onderdelen daarvan of volledige munitie is 
onderworpen aan hetzelfde 
vergunningenstelsel als de 
wapenhandelaar. Agenten en 
vertegenwoordigers die op grond van 
reguliere 
vertegenwoordigingsovereenkomsten 
handelen in naam van erkende 
wapenhandelaren, kunnen niet als 
tussenpersonen worden beschouwd in de 
zin van deze richtlijn."

Or. it

Motivering

Het begrip “broker” of “tussenpersoon” is onbekend op de markt van wapens voor civiel 
gebruik. Deze figuur bestaat echter wel in de wereld van het bewapeningsmaterieel, die niet 
onder de richtlijn valt. Van de categorie 'tussenpersonen' moeten worden uitgesloten de 
agenten of handelsvertegenwoordigers die namens de fabrikant of importeur van voor civiel 
gebruik bestemde wapens handelen op basis van een regulier contract. 

Amendement van Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Amendement 70
ARTIKEL 1, PUNT 1

Artikel 2, lid 2 bis (nieuw) (Richtlijn 91/47/EEG)

"2 bis. Deze richtlijn is ook van toepassing 
op de essentiële onderdelen van 
vuurwapens en op de volledige munitie, met 
inbegrip van die welke uit derde landen 
worden geïmporteerd."

Or. it

Motivering

Het vergunningenstelsel voor wapens moet worden uitgebreid tot de essentiële en 
kenmerkende onderdelen van wapens en tot de munitie die in die wapens gebruikt wordt. Het 
woord "componenten" is geschrapt omdat het hetzelfde betekent als "onderdelen".
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Amendement van Gisela Kallenbach

Amendement 71
ARTIKEL 1, PUNT 1

Artikel 2, lid 2 ter (nieuw) (Richtlijn 91/47/EEG)

"2 ter. Deze richtlijn is eveneens van 
toepassing op verkoop op afstand."

Or. en

Motivering

Voor de aanschaf van vuurwapens via verkoop op afstand, met name via internet, moeten 
dezelfde regels gelden als voor rechtstreekse aankoop.

Amendement van Gisela Kallenbach

Amendement 72
ARTIKEL 1, PUNT 2

Artikel 4, lid 1, alinea 1 (Richtlijn 91/47/EEG)

1. Ten behoeve van de identificatie en 
tracering van vuurwapens vereisen de 
lidstaten dat bij de vervaardiging van elk 
vuurwapen een unieke markering wordt 
aangebracht met de naam van de fabrikant, 
het land of de plaats van vervaardiging en 
het serienummer, of hanteren zij een andere 
unieke en gebruikersvriendelijke markering 
bestaande uit eenvoudige geometrische 
symbolen gecombineerd met een numerieke 
en/of alfanumerieke code, aan de hand 
waarvan alle lidstaten het land van 
vervaardiging eenvoudig kunnen 
identificeren. 

1. Ten behoeve van de identificatie en 
tracering van vuurwapens en van de 
onderdelen en componenten daarvan
vereisen de lidstaten dat bij de vervaardiging 
van elk vuurwapen en van de onderdelen en 
componenten daarvan een unieke 
markering wordt aangebracht met de naam 
van de fabrikant, het land of de plaats van 
vervaardiging en het serienummer, 
bijvoorbeeld zoals is voorgeschreven in het 
Internationale Verdrag van Brussel van 1 
juli 1969 inzake de wederzijdse erkenning 
van keurmerken van handvuurwapens, of 
hanteren zij een andere unieke en 
gebruikersvriendelijke markering bestaande 
uit een numerieke en/of alfanumerieke code, 
aan de hand waarvan alle lidstaten het land 
van vervaardiging eenvoudig kunnen 
identificeren. De markering wordt 
aangebracht op een wezenlijk of structureel 
onderdeel van het vuurwapen, de 
vernietiging waarvan het vuurwapen 
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onbruikbaar zou maken.

Or. en

Motivering

Dit amendement volgt uit de expliciete opneming van onderdelen en componenten in de 
richtlijn. Het serienummer omvat het jaar van vervaardiging. Het markeringssysteem als 
neergelegd in de Overeenkomst van 1969 inzake keurmerken moet als referentie voor alle 
lidstaten worden vermeld. Het is van cruciaal belang dat de markering wordt aangebracht op 
een wezenlijk of structureel onderdeel van het vuurwapen, de vernietiging waarvan het wapen 
blijvend onbruikbaar zou maken, zonder dat het weer bruikbaar zou kunnen worden gemaakt, 
zoals kast en/of magazijn. Deze bepaling zou het moeilijker maken om de markering te 
verwijderen en zou de mogelijkheden voor tracering verbeteren.

Amendement van Lasse Lehtinen

Amendement 73
ARTIKEL 1, PUNT 2

Artikel 4, lid 1, alinea 1 (Richtlijn 91/47/EEG)

1. Ten behoeve van de identificatie en 
tracering van vuurwapens vereisen de 
lidstaten dat bij de vervaardiging van elk 
vuurwapen een unieke markering wordt 
aangebracht met de naam van de fabrikant, 
het land of de plaats van vervaardiging en 
het serienummer, of hanteren zij een andere 
unieke en gebruikersvriendelijke markering 
bestaande uit eenvoudige geometrische 
symbolen gecombineerd met een numerieke 
en/of alfanumerieke code, aan de hand 
waarvan alle lidstaten het land van 
vervaardiging eenvoudig kunnen 
identificeren.

1. Ten behoeve van de identificatie en 
tracering van geassembleerde vuurwapens 
vereisen de lidstaten dat bij de vervaardiging 
van elk wapen een unieke markering wordt 
aangebracht met de naam van de fabrikant, 
het serienummer van het wapen, het land 
of de plaats en het jaar van vervaardiging 
(wanneer dat geen deel uitmaakt van het 
serienummer), in overeenstemming met de 
standaards en criteria van het Verdrag van 
1 juli 1969 inzake de wederzijdse erkenning 
van keurmerken van handvuurwapens, of 
hanteren zij een andere unieke en 
gebruikersvriendelijke markering 
gecombineerd met een nummer, aan de 
hand waarvan alle lidstaten het land van 
vervaardiging eenvoudig kunnen 
identificeren. De markering wordt 
aangebracht op een wezenlijk of structureel 
onderdeel van het vuurwapen, de 
vernietiging waarvan het vuurwapen 
onbruikbaar zou maken.

Or. en
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Motivering

De CIP (besluit 15 - 7, art. 49) schrijft voor dat zelfs de kleinste verpakkingseenheid van 
munitie wordt gemarkeerd, met vermelding van de naam van de fabrikant, het 
identificatienummer, het kaliber, het type en de hoeveelheid munitie. Deze regels worden door 
alle Europese munitiefabrikanten gevolgd.

Amendement van Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Amendement 74
ARTIKEL 1, PUNT 2

Artikel 4, lid 1, alinea 1 (Richtlijn 91/47/EEG)

1. Ten behoeve van de identificatie en 
tracering van vuurwapens vereisen de 
lidstaten dat bij de vervaardiging van elk 
vuurwapen een unieke markering wordt 
aangebracht met de naam van de fabrikant, 
het land of de plaats van vervaardiging en
het serienummer, of hanteren zij een andere 
unieke en gebruikersvriendelijke markering 
bestaande uit eenvoudige geometrische 
symbolen gecombineerd met een numerieke 
en/of alfanumerieke code, aan de hand 
waarvan alle lidstaten het land van 
vervaardiging eenvoudig kunnen 
identificeren.

Bovendien zien de lidstaten er op toe dat uit 
militaire of andere staatsarsenalen 
afkomstige wapens die op de civiele markt 
worden gebracht, met het oog op 
permanent civiel gebruik, worden voorzien 
van een unieke markering aan de hand 
waarvan alle lidstaten het land van 
herkomst eenvoudig kunnen identificeren.

1. Ten behoeve van de identificatie en 
tracering van geassembleerde vuurwapens 
vereisen de lidstaten dat bij de vervaardiging 
van elk wapen een unieke markering wordt 
aangebracht met de naam en het merk van 
de producent, het land of de plaats van 
vervaardiging, het serienummer en het jaar 
van vervaardiging (als dat geen deel 
uitmaakt van het serienummer), 
bijvoorbeeld zoals is voorgeschreven in het 
Internationale Verdrag van Brussel van 1 
juli 1969 inzake de wederzijdse erkenning 
van keurmerken van handvuurwapens, of 
hanteren zij een andere unieke en 
gebruikersvriendelijke markering bestaande 
uit eenvoudige geometrische symbolen 
gecombineerd met een numerieke en/of 
alfanumerieke code, aan de hand waarvan 
alle lidstaten het land van vervaardiging 
eenvoudig kunnen identificeren. De 
markering wordt aangebracht op een 
wezenlijk of structureel onderdeel van het 
vuurwapen, de vernietiging waarvan het 
vuurwapen onbruikbaar zou maken.

Or. it

Motivering

De regeringen van de grootste Europese landen die wapens voor civiel gebruik fabriceren 
hebben inmiddels de CIP-overeenkomst ondertekend; dat betekent dat vrijwel alle civiele 
wapens op het grondgebied van de EU op uniforme wijze gemarkeerd zijn en geïdentificeerd 
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en getraceerd kunnen worden. Het CIP-stelsel omvat de in het Protocol vervatte elementen. 
Degene die het wapen voor het eerst op de markt brengt kan beter worden aangeduid met de 
term "producent" dan met "fabrikant", omdat daarmee ook de importeur kan worden bedoeld. 

Amendement van Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta Angelilli, Michl 
Ebner

Amendement 75
ARTIKEL 1, PUNT 2

Artikel 4, lid 3 (Richtlijn 91/47/EEG)

3. Wapenhandelaars dienen een register bij 
te houden waarin aantekening wordt 
gehouden van elke binnenkomst en elk 
uitgaan van vuurwapens van de 
categorieën A, B en C, met vermelding van 
de gegevens die identificatie van het wapen 
mogelijk maken, met name type, merk, 
model, kaliber en fabricagenummer 
(serienummer), alsmede de namen en 
adressen van de verkoper of leverancier en 
de koper of verwerver. Dit register wordt 
gedurende vijf jaar, ook na beëindiging van 
zijn activiteiten als zodanig, door de 
wapenhandelaar bewaard. De lidstaten 
zorgen ervoor dat deze gegevens ten minste 
tien jaar bewaard blijven.

3. Elke lidstaat zorgt ervoor dat ten minste 
twintig jaar lang een gecomputeriseerd en 
gecentraliseerd databeheersysteem wordt 
bijgehouden, waarin elk vuurwapen 
waarop deze richtlijn van toepassing is, met 
zijn unieke markering wordt geregistreerd. 
Elke wapenhandelaar moet gedurende de 
periode van zijn beroepsactiviteit twintig 
jaar lang een register bijhouden waarin 
elke binnenkomst en elk uitgaan van alle 
onder deze richtlijn vallende vuurwapens 
wordt aangetekend, met vermelding van de 
gegevens die identificatie en tracering van 
het wapen mogelijk maken, met name type, 
merk, model, kaliber en serienummer, 
alsmede de namen en adressen van de 
leverancier en de verwerver. Bij 
beëindiging van zijn activiteiten levert de 
wapenhandelaar het register in bij de 
nationale instantie die verantwoordelijk is 
voor de markering als bedoeld in de eerste 
alinea van lid 1.

Or. it

Motivering

De wettigheid, transparantie en volledigheid van de registratie door de lidstaten en de 
correcte en aan voorgeschreven tijdsduur beantwoordende bewaring van de gegevens van de 
beroepsbeoefenaars, waarborgen de traceerbaarheid van elk geproduceerd wapen.
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Amendement van Lasse Lehtinen

Amendement 76
ARTIKEL 1, PUNT 2

Artikel 4, lid 1, alinea 1 bis (nieuw) (Richtlijn 91/47/EEG)

1 bis. Ten behoeve van de tracering van 
munitie vereisen de lidstaten dat elke 
kleinste verpakkingseenheid van munitie 
wordt gemarkeerd, met vermelding van de 
naam van de fabrikant, het partij- of 
serienummer, het kaliber en het type 
munitie, overeenkomstig de voorschriften 
van het Verdrag van 1 juli 1969 inzake 
wederzijdse erkenning van keurmerken van 
handvuurwapens.

Or. en

Motivering

De CIP (besluit 15 - 7, art. 49) schrijft voor dat zelfs de kleinste verpakkingseenheid van 
munitie wordt gemarkeerd, met vermelding van de naam van de fabrikant, het 
identificatienummer, het kaliber, het type en de hoeveelheid munitie. Deze regels worden door 
alle Europese munitiefabrikanten gevolgd.

Amendement van Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Amendement 77
ARTIKEL 1, PUNT 2

Artikel 4, lid 1, alinea 1 ter (nieuw) (Richtlijn 91/47/EEG)

1 ter. Ten behoeve van de markering van 
munitie vereisen de lidstaten dat elke 
kleinste verpakkingseenheid van munitie 
wordt gemarkeerd, met vermelding van de 
naam van de fabrikant, het partij- of 
serienummer, het kaliber en het type 
munitie, overeenkomstig de voorschriften 
van het Verdrag van 1 juli 1969 inzake 
wederzijdse erkenning van keurmerken van 
handvuurwapens.

Or. it
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Motivering

De vermelding van de naam of het merk van de producent, het type en soort munitie, het 
kaliber, het partijnummer en de hoeveelheid patronen in de verpakking is hoe dan ook 
voorgeschreven in de CIP-Overeenkomst (Besluit XV-7, art. 4), die door alle Europese 
producenten van munitie wordt gevolgd. 

Amendement van Othmar Karas

Amendement 78
ARTIKEL 1, PUNT 2

Artikel 4, lid 2 bis (nieuw) (Richtlijn 91/47/EEG)

2 bis) Behalve wanneer het gaat om 
wapenhandelaren en tussenpersonen,
onderwerpen de lidstaten de verwerving 
van een vuurwapen van de categorieën C 
en D aan een bezinningsperiode van ten 
minste drie werkdagen tussen de datum van 
aankoop en de datum van levering.  Deze 
bezinningsperiode is niet noodzakelijk 
wanneer de verwerver in het bezit is van 
een geldige vergunning voor het houden 
van een wapen van categorie B of van een 
jachtakte, of wanneer wordt aangetoond 
dat het wapen onmiddellijk wordt 
uitgevoerd. 

Or. de

Motivering

Met de invoering van een bedenktijd moet verhinderd worden dat iemand spontaan besluit om 
een wapen te kopen om een delict te plegen. Een bedenktijd van drie werkdagen lijkt daarvoor 
voldoende. Verder lijkt een bedenktijd slechts nodig voor vuurwapens van de categorieën C 
en D, aangezien personen die een vuurwapen van de categorieën A en B mochten kopen al 
door de autoriteiten op hun betrouwbaarheid gecontroleerd zijn.  In gevallen waarin geen 
bedenktijd nodig is, moet ervan worden uitgegaan dat het personen betreft van wie de 
betrouwbaarheid reeds gecheckt is.

Amendement van Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti, Lasse Lehtinen, Michl Ebner

Amendement 79
ARTIKEL 1, PUNT 2
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Artikel 4, lid 3, alinea 1 bis (nieuw) (Richtlijn 91/47/EEG)

De lidstaten zorgen ervoor dat elk 
vuurwapen dat zich op hun grondgebied 
bevindt, wordt gemarkeerd en geregistreerd 
overeenkomstige deze richtlijn, of 
onbruikbaar wordt gemaakt. Uit een derde 
land ingevoerde vuurwapens moeten 
worden gemarkeerd overeenkomstig deze 
richtlijn. 

Or. it

Motivering

Alle wapens op het grondgebied van de Europese Unie, ook de ingevoerde, moeten volgens de 
voorschriften worden gemarkeerd, als dat niet op de plaats van herkomst is gebeurd.  De 
markering moet worden aangebracht op een wezenlijk of structureel onderdeel van het 
vuurwapen, de vernietiging waarvan het vuurwapen onbruikbaar zou maken.

Amendement van Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Amendement 80
ARTIKEL 1, PUNT 2 BIS (nieuw)

Artikel 5 (Richtlijn 91/47/EEG)

2 bis) Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:
a) In de eerste alinea wordt na letter b) de 
volgende letter toegevoegd:
"b bis) niet definitief veroordeeld zijn voor 
een ernstig niet-doloos geweldsdelict; de 
lidstaat stelt de gedetailleerde bepalingen 
betreffende de toepassing van deze vereiste 
vast, met inbegrip van bijvoorbeeld het 
soort criminele activiteiten dat relevant 
wordt geacht, de eventueel vereiste 
minimumstrafmaat of de eventuele 
minimumperiode die moet zijn verstreken 
tussen de datum van het vonnis en de 
aanvraag voor een vergunning voor het 
verwerven of voorhanden hebben van 
handvuurwapens."
b) Alinea 3 wordt vervangen door:



AM\664124NL.doc PE 388.493v01-00 26/43 AM\

NL

"De lidstaten kunnen de toestemming voor 
het voorhanden hebben van vuurwapens 
intrekken, indien aan één van de 
voorwaarden die tot de afgifte ervan 
hebben geleid, niet meer wordt voldaan."

Or. it

(Formulering als in de richtlijn)

Motivering

De afwijking van de leeftijdsgrens voor het kopen en houden van vuurwapens voor de jacht of 
voor sportschieten is essentieel en moet dus gehandhaafd blijven, vooral om jongeren aan te 
zetten tot het beoefenen van schietsporten. Het hebben begaan van een niet-doloos ernstig 
geweldsmisdrijf lijkt het enige bruikbare criterium te zijn om te bepalen in hoeverre iemand 
een gevaar voor de maatschappij vormt wanneer hij in staat is zich wapens te verschaffen.

Amendement van Véronique Mathieu

Amendement 81
ARTIKEL 1, PUNT 2 TER (nieuw)

Artikel 5 (Richtlijn 91/47/EEG)

2 ter) Artikel 5 wordt vervangen door:
"Onverminderd artikel 3 staan de lidstaten 
verwerving en voorhanden hebben van 
vuurwapens slechts toe aan personen die 
een geldige reden hebben en die:
a) de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, 
behoudens uitzonderingen voor jacht en 
sportschieten;
b) geen gevaar voor zichzelf, de openbare 
orde of de openbare veiligheid kunnen 
vormen. Voor wapens van de categorieën C 
en D kan aan deze voorwaarde op het 
moment van verwerving worden voldaan 
middels het overleggen van respectievelijk 
een jachtvergunning, een 
sportwapenvergunning, een uittreksel uit 
het strafregister of een ander door de 
bevoegde autoriteiten afgegeven officieel 
document.
De lidstaten kunnen de toestemming voor
het voorhanden hebben van vuurwapens 
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intrekken, indien aan één van de 
voorwaarden genoemd in de eerste alinea, 
onder b), niet meer wordt voldaan.
De lidstaten kunnen op hun grondgebied 
verblijf houdende personen het voorhanden 
hebben van een in een andere lidstaat 
verworven wapen slechts verbieden, indien 
zij verwerving van datzelfde wapen op hun 
eigen grondgebied niet toestaan."

Or. fr

(Formulering in lijn met de richtlijn)

Motivering

Jagers en sportschutters hebben zich reeds aan allerlei formaliteiten en controles (examens, 
tests, strafregister, enz.) moeten onderwerpen om te waarborgen dat zij geen gevaar 
opleveren voor de openbare orde en veiligheid. De officiële vergunning die hun door de 
bevoegde instanties is verstrekt (en die meestal om het jaar moet worden verlengd) kan dus 
worden beschouwd als gelijkwaardig aan een individuele vergunning. De periode die nodig is 
om zo'n vergunning te verkrijgen staat er bovendien garant voor dat de impulsieve aankoop 
van een vuurwapen wordt uitgesloten.

Amendement van André Brie, Marco Rizzo

Amendement 82
ARTIKEL 1, PUNT 2 QUATER (nieuw)

Artikel 5 (Richtlijn 91/47/EEG)

2 quater) Artikel 5 wordt vervangen door:
"Onverminderd artikel 3 staan de lidstaten 
de verwerving en het voorhanden hebben 
van vuurwapens van categorie B slechts toe 
aan personen die een geldige reden hebben 
en die:
a) de leeftijd van 18 jaar of meer hebben 
bereikt - behoudens uitzonderingen voor 
sportschieten - maar die in geen geval 
jonger mogen zijn dan 16 jaar, binnen een 
geautoriseerd opleidingscentrum en onder 
het toezicht en de leiding van een bevoegde 
trainer, voor competitie- of 
opleidingsdoeleinden; 



AM\664124NL.doc PE 388.493v01-00 28/43 AM\

NL

b) geen gevaar voor zichzelf, de openbare 
orde of veiligheid kunnen vormen.

Or. en

(Formulering als in de richtlijn)

Amendement van Gisela Kallenbach

Amendement 83
ARTIKEL 1, PUNT 2 SEXIES (nieuw)

Artikel 5, lid 1, punt (a) (Richtlijn 91/47/EEG)

2 sexies) In artikel 5, lid 1, komt punt a) als 
volgt te luiden:
"(a) de leeftijd van 18 jaar of meer hebben 
bereikt , behoudens uitzonderingen voor 
jacht en sportschieten, in welk geval
personen onder de 18 jaar onder het 
toezicht en de leiding van een bevoegde 
trainer moeten staan, binnen een erkend
opleidingscentrum."

Or. en

(Formulering als in de richtlijn)

Motivering

Om redenen van veiligheid moet voor uitzonderingen op de leeftijdsgrens voor jacht of 
sportschieten als voorwaarde gelden dat de betrokkenen onder toezicht van gekwalificeerde 
trainers staan.

Amendement van Lasse Lehtinen

Amendement 84
ARTIKEL 1, PUNT 2 SEPTIES (nieuw)

Artikel 6, lid 1 bis (nieuw) (Richtlijn 91/47/EEG)

2 septies) Aan artikel 6 wordt het volgende 
lid toegevoegd:
"1 bis. Behalve wanneer het gaat om 
wapenhandelaars en tussenpersonen, 
houden de lidstaten strikt toezicht op de 
verwerving van vuurwapens en de 
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onderdelen en componenten daarvan en 
munitie door middel van communicatie op 
afstand, als gedefinieerd in artikel 2 van 
Richtlijn 97/7/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 20 mei 1997 
betreffende de bescherming van de 
consument bij op afstand gesloten 
overeenkomsten 1"
___________
1 PB L 144 van 4.6.1997, blz. 19.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten strikt toezicht houden op de verwerving van vuurwapens via 
communicatie op afstand. 

Amendement van Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta Angelilli, Michl 
Ebner

Amendement 85
ARTIKEL 1, PUNT 2 OCTIES (nieuw)

Artikel 6, lid 1 ter (nieuw) (Richtlijn 91/47/EEG)

2 octies) Aan artikel 6 wordt het volgende 
lid toegevoegd:
"De lidstaten onderwerpen de verwerving 
van vuurwapens, essentiële onderdelen 
daarvan en munitie via instrumenten van 
communicatie op afstand aan strikte 
controle. Wapenhandelaars of 
tussenpersonen hanteren bij communicatie 
op afstand dezelfde regels als bij hun 
normale beroepsactiviteiten".

Or. it

Motivering

Het verwerven van vuurwapens via communicatie op afstand moet specifiek worden 
gecontroleerd, zodat er voldoende toezicht wordt uitgeoefend op de overdrachten. Aangezien 
er een controlestelsel bestaat voor de verwerving van vuurwapens, is invoering van de zgn. 
bezinningsperiode absoluut nutteloos.
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Amendement van Gisela Kallenbach

Amendement 86
ARTIKEL 1, PUNT 2 NONIES (nieuw)

Artikel 7 (Richtlijn 91/47/EEG)

2 nonies) Artikel 7 wordt vervangen door 
de volgende tekst:
"1. Niemand mag op het grondgebied van 
een lidstaat een vuurwapen van categorie B 
verwerven zonder dat deze lidstaat de 
verwerver daartoe een vergunning heeft 
verleend.
Deze vergunning mag niet aan een 
ingezetene van een andere lidstaat worden 
verleend zonder voorafgaande toestemming 
van die andere lidstaat. 
2. Verkopers, wapenhandelaars of 
particulieren doen de autoriteiten van de 
lidstaat waar de overdracht of aflevering 
van een vuurwapen van categorie B 
plaatsvindt, hiervan mededeling, met 
vermelding van de gegevens die 
identificatie van het vuurwapen en de 
verwerver ervan mogelijk maken. Indien de 
verwerver van een dergelijk vuurwapen 
ingezetene is van een andere lidstaat, wordt 
deze lidstaat door de lidstaat waar de 
verwerving heeft plaatsgevonden en door 
de verwerver zelf van die verwerving in 
kennis gesteld.
3. Indien een lidstaat verwerving en 
voorhanden hebben van een vuurwapen 
van de categorie B op zijn grondgebied 
verbiedt, stelt hij de andere lidstaten 
hiervan in kennis. Deze maken daarvan 
krachtens artikel 12, lid 2, uitdrukkelijk 
melding wanneer zij voor een dergelijk 
wapen een Europese vuurwapenpas 
afgeven.
4. Niemand mag op het grondgebied van 
een lidstaat een vuurwapen van categorie B 
voorhanden hebben zonder dat deze lidstaat 
de houder daartoe een vergunning heeft 
verleend. Indien de houder ingezetene is 
van een andere lidstaat, wordt deze lidstaat 
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daarvan in kennis gesteld.
5. De vergunning voor het verwerven en die 
voor het voorhanden hebben van een 
vuurwapen van categorie B kunnen in één 
enkele administratieve beslissing zijn 
belichaamd.
6. De lidstaten kunnen aan personen van 
wie is vastgesteld dat zij nog steeds aan de 
eisen voor de verlening van een 
wapenvergunning voldoen een meerjarige 
licentie toekennen voor de verwerving en
het voorhanden hebben van alle 
vergunningsplichtige wapens, met dien 
verstande dat zij de bevoegde instanties van 
eventuele overbrengingen in kennis moeten 
stellen, dat regelmatig moet worden 
gecontroleerd of zij nog aan de eisen 
voldoen, en dat zij de in de respectieve 
nationale wetgevingen voorgeschreven 
maximumlimieten met betrekking tot 
wapenbezit in acht nemen.
7. De lidstaten stellen voorschriften vast om 
ervoor te zorgen dat personen die volgens 
de nationale wetgeving zijn erkend als 
jagers, sportschutters of verzamelaars en 
die in het bezit zijn van nationale 
vergunningen voor wapens van de 
voormalige categorieën C of D, voor deze 
wapens geen nieuwe vergunning hoeven 
aan te vragen als gevolg van de afschaffing 
van deze categorieën. Van bedoelde jagers, 
sportschutters of verzamelaars die 
vuurwapens van de voormalige categorie C 
in bezit hebben enkel op basis van een 
verklaring, of die vuurwapens van de 
voormalige categorie D in bezit hebben 
zonder enige vorm van vergunning of 
verklaring, zal niet worden geëist dat zij 
ingevolge de afschaffing van deze 
categorieën een vergunning aanvragen, 
maar in geval van overdracht van 
dergelijke wapens moet de ontvanger in het 
bezit zijn van een vergunning of een 
vergunning aanvragen. Deze afwijkingen 
gelden voor een periode van tien jaar te 
rekenen vanaf de datum van 
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inwerkingtreding van deze richtlijn."

Or. en

(Formulering als in de richtlijn)

Motivering

Personen die aan de eisen voor de verlening van een wapenvergunning voldoen zouden een 
meerjarige licentie moeten krijgen, om nodeloze aanvraagprocedures te vermijden. 
Bovendien zouden jagers, sportschutters of verzamelaars die in het bezit zijn van vuurwapens 
van de voormalige categorieën C of D gedurende een overgangsperiode moeten worden 
vrijgesteld van de verplichting een licentie voor deze wapens te moeten aanvragen omdat 
deze categorieën worden afgeschaft.

Amendement van Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Amendement 87
ARTIKEL 1, PUNT 2 DECIES (nieuw)
Artikel 7, lid 3 (Richtlijn 91/47/EEG)

2 decies) Artikel 7, lid 3, wordt vervangen 
door:
"3. De vergunning voor het verwerven en 
die voor het voorhanden hebben van een 
vuurwapen zijn doorgaans in één enkele 
administratieve beslissing belichaamd."

Or. it

Motivering

Het is logisch om voor het verwerven en houden van vuurwapens dezelfde 
vergunningsmaatregelen te doen gelden, aangezien het verwerven van een wapen normaliter 
geschiedt met het oog op het voorhanden hebben ervan. 

Amendement van Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Amendement 88
ARTIKEL 1, PUNT 2 UNDECIES (nieuw)

Artikel 10(Richtlijn 91/47/EEG)
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2 undecies) Artikel 10 wordt vervangen 
door:
"Het stelsel voor het verwerven en 
voorhanden hebben van volledige 
gebruiksklare munitie is gelijk aan het 
stelsel voor het verwerven en voorhanden 
hebben van de vuurwapens waarvoor die 
munitie bestemd is."

Or. it

(Formulering als in de richtlijn)

Motivering

Voor volledige munitie, de enige die echt gebruikt kan worden, moet hetzelfde 
vergunningenstelsel gelden als voor de wapens waarvoor die munitie bestemd is. Inerte 
componenten, zoals onklaar gemaakte munitie of lege hulzen zonder actieve componenten, 
kunnen daarentegen vanuit dit oogpunt niet gelijkgesteld worden met volledige munitie.  De 
voortdrijvende ladingen behoren tot de explosieve stoffen en zijn als zodanig in de gehele 
Europese Unie aan een vergunningenstelsel onderworpen.

Amendement van Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta Angelilli, Michl 
Ebner

Amendement 89
ARTIKEL 1, PUNT 2 DUODECIESK (nieuw)

Artikel 12, lid 2 (Richtlijn 91/47/EEG)

2 duedecies) In artikel 12, lid 2 wordt de 
eerste alinea vervangen door de volgende 
tekst:
" In afwijking van lid 1 mogen jagers, voor 
de vuurwapencategorieën C en D, en 
sportschutters, voor de categorieën B, C en 
D, voor de uitoefening van hun activiteit 
zonder voorafgaande vergunning 
gedurende een reis door twee of meer 
lidstaten een of meer van deze vuurwapens 
voorhanden hebben, op voorwaarde dat zij 
in het bezit zijn van de Europese 
vuurwapenpas voor dat wapen of die 
wapens en dat zij de reden van de reis 
kunnen aantonen, met name door het 
tonen van een uitnodiging. De lidstaten 
verlangen daarvoor geen ander document 
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dan de Europese vuurwapenpas. De 
lidstaten kunnen de aanvaarding van een 
Europese vuurwapenpas niet afhankelijk 
stellen van eventuele aanvullende 
registratievereisten of van de betaling van 
een vergoeding of heffing."

Or. it

(Formulering als in de richtlijn)

Motivering

Doel van de richtlijn is, het vrije verkeer van jagers en sportschutters binnen de Europese 
Unie zoveel mogelijk te vergemakkelijken. Het invoeren van meer financiële en 
administratieve voorwaarden dan die met betrekking tot de Europese vuurwapenpas zou in 
strijd zijn met dit beginsel en zou tot ongelijkheden binnen het communautaire grondgebied 
leiden, hetgeen in strijd is met de verdragen van Rome.  

Amendement van Arlene McCarthy

Amendement 90
ARTIKEL 1, PUNT 2 TREDECIES (nieuw)

Artikel 12, lid 2 (Richtlijn 91/47/EEG)

2 tredecies) In artikel 12 wordt lid 2 als 
volgt gewijzigd:
a) De eerste alinea wordt vervangen door:
" In afwijking van lid 1 mogen jagers en 
sportschutters voor de uitoefening van hun 
activiteit zonder voorafgaande vergunning 
gedurende een reis door twee of meer 
lidstaten een of meer van deze vuurwapens 
voorhanden hebben, op voorwaarde dat zij 
in het bezit zijn van de Europese 
vuurwapenpas voor dat wapen of die 
wapens en dat zij de reden van de reis 
kunnen aantonen. De lidstaten mogen 
alleen andere documenten dan de Europese 
vuurwapenpas verlangen wanneer de 
gestelde eisen te rechtvaardigen zijn door 
en in verhouding staan tot de legitimiteit 
van de doelstellingen die de overheid 
hanteert ter bescherming van de openbare 
veiligheid. Lidstaten die aanvullende 
vereisten hebben vastgesteld, stellen de 
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andere lidstaten daarvan in kennis en de 
desbetreffende gegevens worden in de 
Europese vuurwapenpas vermeld."
b) De tweede alinea wordt vervangen door:
"Deze afwijking geldt echter niet voor 
reizen naar een lidstaat die de verwerving 
en het voorhanden hebben van het 
betrokken vuurwapen verbiedt; in dit geval 
wordt daarvan op de Europese 
vuurwapenpas uitdrukkelijk melding 
gemaakt."

Or. en

(Formulering als in de richtlijn)

Motivering

Met betrekking tot het vrije verkeer van jagers en sportschutters mogen de lidstaten alleen 
andere documenten dan de Europese vuurwapenpas verlangen wanneer zulks uit strikt te 
rechtvaardigen valt door legitieme beleidsdoelstellingen welke die lidstaat hanteert ter 
bescherming van de openbare veiligheid, en voor zover die vereisten in verhouding staan tot 
de beoogde doelstellingen.

Amendement van Othmar Karas

Amendement 91
ARTIKEL 1, PUNT 2 QUATERDECIES (nieuw)

Artikel 13 (Richtlijn 91/47/EEG)

2 quaterdecies) Artikel 13 wordt als volgt 
gewijzigd:
a) Lid 3 wordt vervangen door:
"3. De lidstaten wisselen regelmatig 
informatie uit betreffende 
markeringssystemen en -technieken, het 
aantal erkende wapenhandelaars en 
tussenpersonen, de overbrenging van 
vuurwapens en onderdelen daarvan en 
munitie, de nationale wetgeving en 
praktijken en technieken voor het 
onbruikbaar maken van vuurwapens. 
Uiterlijk op [...]* wordt door de Commissie 
een contactgroep ingesteld voor de 
uitwisseling van informatie met het oog op 
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de toepassing van dit artikel, en met het oog 
op de samenwerking met betrekking tot het 
traceren van illegale vuurwapens, 
onderdelen van vuurwapens en munitie. 
Elke lidstaat deelt de andere lidstaten en de 
Commissie mede welke nationale instanties 
belast zijn met het verzamelen en 
doorgeven van informatie en met de taken 
als bedoeld in artikel 11, lid 4. De 
Commissie neemt overeenkomstig lid 4 de 
nodige maatregelen met het oog op de 
toepassing van dit lid."
c) Na lid 3 wordt het volgende lid 
toegevoegd:
"4. De Commissie neemt, handelend in 
overeenstemming met de 
regelgevingsprocedure met toetsing, 
overeenkomstig artikel 5 bis, leden 1 tot en 
met 4, en artikel 7, en met inachtneming 
van artikel 8 van Besluit 1999/468/EG, als 
gewijzigd bij Besluit 2006/512/EG, de 
nodige maatregelen overeenkomstig artikel 
1, lid 7.
De Commissie neemt, handelend in 
overeenstemming met de procedure als 
uiteengezet in de artikelen 3 en 7, en met 
inachtneming van artikel 8 van Besluit 
1999/468/EG, als gewijzigd bij Besluit 
2006/512/EEG, de nodige maatregelen 
overeenkomstig lid 3 van dit artikel."
* Twee jaar na de datum van inwerkingtreding van 
deze richtlijn.

Or. de

(Formulering in lijn met die van de richtlijn)

Motivering

In haar verslag van 2000 over de uitvoering van Richtlijn 91/477/EEG stelde de Commissie 
de oprichting van een contactgroep in het vooruitzicht. Deze groep zou een passend kader 
vormen voor het overleg met het oog op gemeenschappelijke richtsnoeren voor het 
onbruikbaar maken van vuurwapens. In vergelijking met de comitologieprocedure moet een 
gemeenschappelijke aanpak van de lidstaten met betrekking tot het onbruikbaar maken van 
vuurwapens sneller en doelgerichter zijn beslag krijgen. 
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Amendement van Arlene McCarthy

Amendement 92
ARTIKEL 1, PUNT 3 BIS (nieuw)
Artikel 17 (Richtlijn 91/47/EEG)

3 bis) Artikel 17 wordt vervangen door:
"Binnen vijf jaar na de datum van 
omzetting van deze richtlijn in nationale 
wetgeving en daarna om de vijf jaar, brengt 
de Commissie aan het Europees Parlement 
en de Raad verslag uit over de situatie die is 
ontstaan als gevolg van de toepassing van 
deze richtlijn, in voorkomend geval 
vergezeld van voorstellen.
De Commissie verricht een onderzoek naar 
de verkoop van replicawapens in de 
Europese Unie en brengt daarover uiterlijk 
op [...]* verslag uit aan het Europees 
Parlement en de Raad."
* Een jaar na de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn.

Or. en

(Formulering als in de richtlijn)

Motivering

Met het oog op een betere regulering dient de in Richtlijn 91/477/EEG voorgeschreven 
rapportageverplichting te worden geactualiseerd en moet zij op periodieke basis gestalte 
krijgen. Daarnaast moet de Commissie een onderzoek doen naar de complexe problematiek 
van replicawapens en de verkoop daarvan binnen de Europese Unie, ook via het internet.

Amendement van Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Amendement 93
ARTIKEL 1, PUNT 4, PUNT (-a) (nieuw)

Bijlage I, deel II, letter A, punt 5 (Richtlijn 91/47/EEG)

-a) Punt II, afdeling A, punt 5 wordt 
vervangen door:
"5. Munitie voor pistolen en revolvers met 
expanderende projectielen alsmede deze 
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projectielen, behalve wanneer het 
jachtwapens of wapens voor sportschieten 
betreft voor personen die bevoegd zijn deze 
te gebruiken."

Or. it

(Formulering als in de richtlijn)

Motivering

De term "sportschieten" is beter dan "schijfschieten" omdat alle wapensporten daarmee 
worden bestreken, ook als er niet op een doel wordt geschoten.

Amendement van Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Amendement 94
ARTIKEL 1, PUNT 4, PUNT (B)

Bijlage I, deel III, alinea 1 bis (nieuw) (Richtlijn 91/47/EEG)

b) Na de eerste alinea wordt de volgende 
alinea toegevoegd:

b) In punt III wordt na de eerste alinea de 
volgende alinea toegevoegd:

"De lidstaten nemen maatregelen om ervoor 
te zorgen dat de onder a) bedoelde 
neutralisaties gecontroleerd worden door 
een bevoegde autoriteit, om te garanderen 
dat de betreffende vuurwapens door deze 
bewerkingen inderdaad voorgoed
onbruikbaar worden. De lidstaten zorgen 
ervoor dat in het kader van deze controle een 
certificaat of document wordt afgegeven 
waaruit blijkt dat het vuurwapen 
onbruikbaar is gemaakt, dan wel dat op het 
vuurwapen een duidelijk zichtbare 
markering wordt aangebracht waaruit dat 
blijkt."

"De lidstaten nemen maatregelen om ervoor 
te zorgen dat de onder a) bedoelde 
onbruikbaarmaking gecontroleerd wordt
door een bevoegde autoriteit, om te 
garanderen dat de betreffende vuurwapens 
door deze bewerkingen inderdaad 
onomkeerbaar onbruikbaar worden. De 
lidstaten zorgen ervoor dat in het kader van 
deze controle een certificaat of document 
wordt afgegeven waaruit blijkt dat het 
vuurwapen onbruikbaar is gemaakt, dan wel 
dat op het vuurwapen een duidelijk zichtbare 
markering wordt aangebracht waaruit dat 
blijkt." De Commissie doet overeenkomstig 
de regelgevingsprocedure met toetsing 
gemeenschappelijke richtsnoeren uitgaan 
betreffende normen en techniek voor het 
onbruikbaar maken, teneinde te verzekeren 
dat onbruikbaar gemaakte vuurwapens 
blijvend onbruikbaar zijn."

Or. it
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Motivering

"Onbruikbaar maken" is technischer en beter dan "neutraliseren"; het onbruikbaar maken is 
in diverse lidstaten - dat is ook hun bevoegdheid - wettelijk geregeld. De voorwaarde van 
"onomkeerbaarheid" van het onbruikbaar maken geeft de desbetreffende technische 
voorschriften de nodige homogeniteit.

Amendement van Othmar Karas

Amendement 95
ARTIKEL 1, PUNT 4, PUNT (B)

Bijlage I, deel III, alinea 1 ter (nieuw) (Richtlijn 91/47/EEG)

"De lidstaten nemen maatregelen om ervoor 
te zorgen dat de onder a) bedoelde 
neutralisaties gecontroleerd worden door een 
bevoegde autoriteit, om te garanderen dat de 
betreffende vuurwapens door deze 
bewerkingen inderdaad voorgoed 
onbruikbaar worden. De lidstaten zorgen 
ervoor dat in het kader van deze controle een 
certificaat of document wordt afgegeven 
waaruit blijkt dat het vuurwapen 
onbruikbaar is gemaakt, dan wel dat op het
vuurwapen een duidelijk zichtbare 
markering wordt aangebracht waaruit dat 
blijkt.

"De lidstaten nemen maatregelen om ervoor 
te zorgen dat de onder a) bedoelde 
neutralisaties gecontroleerd worden door een 
bevoegde autoriteit, om te garanderen dat de 
betreffende vuurwapens door deze 
bewerkingen inderdaad voorgoed 
onbruikbaar worden. De lidstaten zorgen 
ervoor dat in het kader van deze controle een 
certificaat of document wordt afgegeven 
waaruit blijkt dat het vuurwapen 
onbruikbaar is gemaakt, dan wel dat op het 
vuurwapen een duidelijk zichtbare 
markering wordt aangebracht waaruit dat 
blijkt. De Commissie stelt een contactgroep 
in die gemeenschappelijke richtsnoeren 
opstelt voor normen en technieken voor het 
onbruikbaar maken van wapens, teneinde 
te garanderen dat onklaar gemaakte 
wapens definitief onbruikbaar zijn."

Or. de

Motivering

In haar verslag van 2000 over de uitvoering van Richtlijn 91/477/EEG stelde de Commissie 
de oprichting van een contactgroep in het vooruitzicht. Deze groep zou een passend kader 
vormen voor het overleg met het oog op gemeenschappelijke richtsnoeren voor het 
onbruikbaar maken van vuurwapens. In vergelijking met de comitologieprocedure moet een 
gemeenschappelijke aanpak van de lidstaten met betrekking tot het onbruikbaar maken van 
vuurwapens sneller en doelgerichter zijn beslag krijgen. 
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Amendement van Arlene McCarthy

Amendement 96
ARTIKEL 1, PUNT 4, PUNT (B bis) (nieuw)

Bijlage I, deel III, punt (b) (Richtlijn 91/47/EEG)

b bis) Deel III, punt b) wordt vervangen 
door:
"b) ontworpen zijn voor het geven van 
alarm of signalen, reddingsactiviteiten, 
slachten van dieren of visserij met 
harpoenen, of bestemd zijn voor industriële 
of technische doeleinden, mits zij alleen 
voor dat welbepaalde gebruik kunnen 
worden aangewend en er niet uitzien als 
een geweer, een karabijn, een pistool, een 
revolver of een ander traditioneel 
vuurwapen;"

Or. en

(Formulering als in de richtlijn)

Motivering

Hoewel de definitie van vuurwapens in dier voege zou kunnen worden geamendeerd dat er 
ook transformeerbare wapens onder vallen, zouden sommige van deze vuurwapens er volgens 
de formulering van bijlage III, letter b) van Richtlijn 91/477/EEG buiten kunnen vallen. 
Replicavuurwapens of wapens die er uitzien als een "traditioneel" vuurwapen zouden niet 
buiten de definitie van vuurwapens mogen vallen, aangezien ze als omgebouwde wapens bij 
criminele activiteiten worden ingezet.

Amendement van Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Amendement 97
ARTIKEL 1, PUNT 4, PUNT (B ter) (nieuw)

Bijlage I, deel IV, punt (b) (Richtlijn 91/47/EEG)

b ter) In punt IV wordt letter b) vervangen 
door:
"b) «lang vuurwapen»: een vuurapen 
waarvan de loop langer is dan 30 cm. of 
waarvan de totale lengte meer bedraagt dan 
60 cm.;"
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Or. it

(Formulering als in de richtlijn)

Motivering

Met betrekking tot Bijlage I, punt IV, letter b) heeft het ontbreken van een definitie van lange 
vuurwapens, ondanks de duidelijke formulering van letter a), tot interpretatieproblemen 
geleid. In sommige lidstaten is het ten onrechte gebruikelijk geworden om wapens met een 
loop van meer dan 30 cm. maar waarvan de totale lengte minder dan 60 cm. bedraagt, als 
korte wapens te beschouwen. De voorgestelde formulering is duidelijker en voorkomt 
interpretatieverschillen.

Amendement van Arlene McCarthy

Amendement 98
ARTIKEL 1, PUNT 4, PUNT (B quater) (nieuw)

Bijlage II, punt (f) (Richtlijn 91/47/EEG)

b quater) Bijlage II, letter f) wordt als volgt 
gewijzigd:
a) Alinea 1 wordt vervangen door:
"Het recht om zich met een vuurwapen of 
vuurwapens als vermeld op deze pas naar 
een andere lidstaat te begeven, wordt 
afhankelijk gesteld van een of meer 
overeenkomstige voorafgaande 
vergunningen van de bezochte lidstaat. 
Deze vergunning of deze vergunningen 
worden vermeld op de pas." 
b) Alinea 2 wordt geschrapt.
c) Alinea 3 wordt vervangen door:
"Indien een lidstaat de andere lidstaten 
ervan in kennis heeft gesteld dat het 
voorhanden hebben van bepaalde 
vuurwapens van categorie B verboden is, 
wordt de volgende vermelding toegevoegd:"
d) Alinea 5 wordt geschrapt.
e) Na de laatste alinea wordt de volgende 
alinea toegevoegd:
"Indien een lidstaat de andere lidstaten 
ervan in kennis heeft gesteld dat hij uit 
legitieme, de openbare veiligheid 
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betreffende motieven naast de Europese 
vuurwapenpas nog andere vereisten 
handhaaft, moeten die vereisten in de 
vuurwapenpas worden vermeld."

Or. en

(Formulering als in de richtlijn)

Motivering

Dit amendement sluit aan bij de nieuw voorgestelde indeling van vuurwapens, en biedt jagers 
en sportschutters die van de Europese vuurwapenpas gebruik maken meer zekerheid.

Amendement van Charlotte Cederschiöld

Amendement 99
ARTIKEL 1, PUNT 4, PUNT (B quinquies) (nieuw)

Bijlage II, punt (f) (Richtlijn 91/47/EEG)

b quinquies) Bijlage II, letter f) wordt als 
volgt gewijzigd:
a) De eerste en tweede alinea worden 
vervangen door de volgende tekst:
"Het recht om zich met een vuurwapen of 
vuurwapens als vermeld op deze pas naar 
een andere lidstaat te begeven, wordt 
afhankelijk gesteld van een of meer 
overeenkomstige voorafgaande 
vergunningen van de bezochte lidstaat. 
Deze vergunning of deze vergunningen 
worden vermeld op de pas. Een dergelijke 
voorafgaande vergunning is niet nodig 
voor reizen met een wapen met het oog op 
de jacht of met een wapen om deel te 
nemen aan een schietwedstrijd, mits de 
houder in het bezit is van de wapenpas en 
de reden van de reis kan aantonen."
b) Punt 3 wordt vervangen door: 
"Indien een lidstaat de andere lidstaten 
ervan in kennis heeft gesteld dat het 
voorhanden hebben van bepaalde 
vuurwapens van categorie B verboden is, 
wordt de volgende vermelding toegevoegd:"
c) De vijfde alinea wordt geschrapt.

Or. sv
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Motivering

Komt overeen met de formulering van de rapporteur, maar zonder de woorden "in beginsel"
in punt a. De wapenpas moet het enige noodzakelijke document zijn bij het oversteken van de 
grens, en "in beginsel" leent zich voor arbitraire interpretatie van de wetgeving.

Amendement van Michl Ebner, Paul Rübig, Alexander Radwan

Amendement 100
ARTIKEL 1, PUNT 4, PUNT (B sexies) (nieuw)

Bijlage II, punt (f) bis (nieuw) (Richtlijn 91/47/EEG)

b sexies) In Bijlage II wordt de volgende 
letter toegevoegd:
"f bis. Met deze pas mogen leden van 
cultuurhistorische schutterijen met een in 
de pas vermeld wapen en de bijbehorende 
munitie naar een andere lidstaat reizen. 
Deze schutterijen moeten zijn ingeschreven 
in een bond op het niveau van de deelstaat 
of op federaal niveau van hun land van 
herkomst."

Or. de

Motivering

Met betrekking tot "historische wapens" bestaat slechts de Duits-Oostenrijkse overeenkomst 
van 2002 inzake de wederzijdse erkenning van documenten voor het vervoer van vuurwapens 
en munitie door leden van traditionele schutterijen en schietverenigingen, op grond waarvan 
historische wapens tussen beide lidstaten mogen worden meegenomen. In Italië bestaat een 
dergelijke overeenkomst niet, met als gevolg dat gezamenlijke evenementen van Duitse, 
Oostenrijkse en Noorditaliaanse historische schutterijen op het gebied van de Italiaanse 
republiek niet door konden gaan.
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