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Alteração apresentada por Arlene McCarthy

Alteração 42
CONSIDERANDO 3 BIS (novo)

(3 bis) Os serviços de informação da polícia 
indicam uma actividade criminosa 
crescente que envolve armas transformadas 
na Comunidade Europeia, e um aumento 
do contrabando transfronteiriço das armas 
transformadas para efeitos de conversão 
em armas de fogo que expelem um tiro, 
bala ou projéctil pela acção de um 
explosivo, e é por conseguinte essencial 
assegurar que tais armas transformadas
serão abrangidas pela definição de arma de 
fogo da presente directiva. 

Or. en
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Justificação

A polícia relata o problema crescente das armas transformadas, particularmente no contexto 
de alguns Estados-Membros que introduzem controlos mais rigorosos sobre as armas de fogo 
tradicionais. Este problema é manifestamente transeuropeu, implicando o contrabando de 
armas transformadas legalmente disponíveis em alguns Estados-Membros, para outros 
Estados-Membros para efeitos de conversão. 

Alteração apresentada por Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta Angelilli 
e Michl Ebner

Alteração 43
CONSIDERANDO 7

(7) Deve também especificar-se que as 
actividades dos corretores e de corretagem, 
como referidas no artigo 15.º do Protocolo, 
cabem na definição de armeiro dada pela 
directiva.

(Não se aplica à versão portuguesa) 

Or. it

Justificação

Não se aplica à versão portuguesa.

Alteração apresentada por Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti e Michl Ebner

Alteração 44
CONSIDERANDO 9 BIS (novo)

(9 bis) Dada a sua particular natureza, é 
necessário que as actividades dos armeiros 
sejam sujeitas a um controlo rigoroso, 
sobretudo para comprovar a competência 
profissional das pessoas envolvidas.

Or. it

Justificação

As actividades dos armeiros são sujeitas a controlo e autorização e este controlo não pode 
prescindir da verificação das capacidades profissionais das pessoas envolvidas. A figura do 
intermediário é inexistente no comércio de armas civis. O controlo da actividade financeira è 
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efectuado pela polícia económica a todos os empresários e não se considera que, no que 
respeita aos produtores de armas destinadas ao mercado civil, se deva proceder a controlos 
diferentes dos que estão regularmente previstos.

Alteração apresentada por Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli e Nicola Zingaretti

Alteração 45
CONSIDERANDO 9 TER (novo)

(9 ter) A aquisição de armas de fogo por 
particulares através de meios de 
comunicação à distância, por exemplo 
através da Internet, deve ser sujeita às 
normas previstas pela presente directiva. Os 
Estados-Membros elaboram disposições 
circunstanciadas sobre a proibição de 
aquisição de armas de fogo por indivíduos 
condenados por sentença passada em 
julgado por crimes graves de violência
contra as pessoas.

Or. it

Justificação

Deve ser exercido um controlo atento da aquisição de armas de fogo por particulares através 
dos meios de comunicação à distância, devendo cada aquisição deve ser submetida às 
normas previstas pela presente directiva. Na perspectiva da harmonização dos regimes de 
aquisição e detenção dos Estados-Membros, é proibida a aquisição de armas por indivíduos 
condenados por delitos graves contra as pessoas.

Alteração apresentada por Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti e Michl Ebner

Alteração 46
CONSIDERANDO 9 QUATER (novo)

(9 quater) O cartão europeu de arma de 
fogo é o único documento de que 
necessitam os detentores para transferir 
uma arma de fogo para outro 
Estado-Membro.
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Or. it

Justificação

Tal como è referido no relatório da Comissão de 2000 e com vista a um correcto 
funcionamento do mercado interno, não deve ser permitido aos Estados-Membros exigir 
outros documentos para além do cartão europeu de arma de fogo ou o pagamento de taxas 
para a circulação dos caçadores e atiradores desportivos. A avaliação do funcionamento do 
cartão não é pertinente em termos legislativos, mas diz apenas respeito ao momento da 
avaliação política.

Alteração apresentada por Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta Angelilli 
e Michl Ebner

Alteração 47
CONSIDERANDO 9 QUINQUIES (novo)

(9 quinquies) A fim de facilitar o
rastreamento das armas de fogo e combater 
eficazmente o fabrico e o tráfico ilícitos de 
armas de fogo, das suas peças e 
componentes essenciais e de munições
completas, é necessário melhorar o 
intercâmbio de informações entre os 
Estados-Membros.

Or. it

Justificação

Considera-se essencial que os Estados-Membros troquem informações circunstanciadas a fim 
de combater o fabrico e o tráfico ilícitos de armas.

Alteração apresentada por Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta Angelilli 
e Michl Ebner

Alteração 48
CONSIDERANDO 9 SEXIES (novo)

(9 sexies) Recentemente, alguns 
Estados-Membros simplificaram a 
classificação das armas de fogo, passando 
de quatro categorias para apenas duas: 
armas de fogo proibidas e armas de fogo 
sujeitas a autorização. Os 
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Estados-Membros devem seguir esta 
classificação simplificada, embora os 
países que actualmente praticam uma 
subdivisão em várias categorias possam, 
por força do princípio da subsidiariedade, 
manter a actual classificação e o respectivo 
regime de autorização.

Or. it

Justificação

Considera-se que as diferentes especificidades e tradições existentes nos vários 
Estados-Membros devem ser respeitadas, tal como resulta do princípio de subsidiariedade, 
princípio sempre salvaguardado nas políticas da União Europeia.

Alteração apresentada por Michl Ebner e Alexander Radwan

Alteração 49
CONSIDERANDO 9 SEPTIES (novo)

(9 septies) As condições de aquisição e a 
duração da validade do cartão europeu de 
arma de fogo devem ser idênticas em todos 
os Estados-Membros e não devem implicar 
custos suplementares para o requerente em 
relação ao cartão nacional de arma de 
fogo.  

Or. de

Justificação

O objectivo do cartão europeu de arma de fogo consiste em contribuir para o bom 
funcionamento do mercado interno e em facilitar o exercício das suas liberdades pelos 
cidadãos europeus. Assim sendo, convém evitar condições, nomeadamente de natureza 
financeira e administrativa, que constituam um entrave importante à aquisição ou ao 
exercício destas liberdades. Do mesmo modo, convém que as condições em vigor nos 
diferentes Estados-Membros não sejam demasiado díspares e sem qualquer fundamentação, 
em razão do princípio da igualdade de tratamento.

Alteração apresentada por Arlene McCarthy

Alteração 50
CONSIDERANDO 9 OCTIES (novo)
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(9 octies) O cartão europeu de arma de 
fogo deveria ser considerado como o 
documento primário de que necessitam os 
caçadores e atiradores para transferir uma 
arma de fogo para outro Estado-Membro. 
Quaisquer requisitos suplementares 
estabelecidos por um Estado-Membro em 
relação à transferência para esse Estado-
Membro de uma arma de fogo por um 
caçador ou atirador devem ser justificados 
por, e proporcionais a, objectivos políticos 
públicos legítimos referentes à protecção de 
segurança pública. 

Or. en

Justificação

Em relação à circulação de caçadores e atiradores, os Estados-Membros apenas podem 
exigir documentos diferentes do cartão europeu de arma de fogo quando tal for estritamente 
justificado por objectivos políticos públicos legítimos de um Estado-Membro referentes à 
protecção da segurança pública, sendo os requisitos proporcionais a tais objectivos.

Alteração apresentada por Michl Ebner, Paul Rübig e Alexander Radwan

Alteração 51
CONSIDERANDO 9 NONIES (novo)

(9 nonies) O cartão europeu de arma de 
fogo deveria funcionar como um 
documento único para os caçadores e 
atiradores desportivos, bem como para as 
associações de tiro de natureza histórica 
para efeitos de transferência de uma arma 
de fogo licenciada com as munições 
correspondentes para outro 
Estado-Membro.
A presente disposição não afecta os acordos 
bilaterais em vigor neste domínio.

Or. de

Justificação

Para que o mercado interno funcione sem problemas, os caçadores e atiradores desportivos 
devem estar autorizados a deslocar-se a um outro Estado-Membro apenas munidos do cartão 
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europeu de arma de fogo. Além disso, num espírito europeu, as associações de tiro de 
carácter histórico devem igualmente ter a possibilidade de participar em intercâmbios 
culturais transfronteiriços.

Alteração apresentada por Michl Ebner, Paul Rübig e Alexander Radwan

Alteração 52
CONSIDERANDO 9 DECIES (novo)

(9 decies) Quando as actividades de 
agrupamentos ou de associações de 
natureza histórica prevêem o manejo ou a 
utilização de “armas históricas”, convém 
velar por um reconhecimento mútuo dos 
documentos nacionais para o transporte e a 
utilização transfronteiras de armas e de 
munições desta natureza, como previsto, 
por exemplo, no acordo bilateral de 28 de 
Junho de 20021 entre a Alemanha e a 
Áustria.
1 Acordo entre a República da Áustria e a República 
Federal das Alemanha relativo ao reconhecimento 
mútuo de documentos para o transporte de armas de 
fogo e de munições por membros de associações de 
tiro tradicional e por atiradores desportivos, 
concluído em Berlim, em 28 de Junho de 2002 
(Jornal Oficial da República da Áustria (Parte III) 
de 13 de Maio de 2004). 

Or. de

Justificação

A bem da manutenção da diversidade cultural e das tradições históricas da União Europeia, 
convém facilitar, na medida do possível, o manejo e a utilização de armas históricas pelas 
organizações e associações de carácter histórico. Esta solução já foi praticada com êxito no 
quadro do acordo supramencionado entre a República da Áustria e a República Federal da 
Alemanha relativo ao reconhecimento mútuo de documentos para o transporte de armas de 
fogo e de munições e não deu origem, contrariamente aos múltiplos receios, ao manejo 
incontrolado, ou mesmo perigoso, de “armas históricas”.

Alteração apresentada por Arlene McCarthy

Alteração 53
ARTIGO 1, PONTO -1 (novo)
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- 1) No artigo 1.°, o nº 1 passa a ter a 
seguinte redacção:
"1. Para efeitos da presente Directiva, 
entende-se por "arma de fogo" qualquer 
arma portátil com cano que dispare, seja 
projectada para disparar ou possa ser 
prontamente transformada para disparar 
um tiro, bala ou projéctil por meio da acção 
de um explosivo, excluindo-se as armas de 
fogo antigas ou as suas réplicas, salvo a 
que, embora ajustando-se à presente 
definição, tenha sido excluída por uma das 
razões enumeradas no ponto III do Anexo 
I. As armas de fogo são classificadas no 
ponto II do Anexo I." 

Or. en

Justificação

A definição de "arma de fogo" é coerente com o Protocolo mas deve reconhecer o aumento 
de utilização na actividade criminosa na Europa das armas transformadas, e aumento do 
contrabando transfronteiriço de armas transformadas, incluindo desde a assinatura do 
protocolo. A definição de "prontamente transformadas" utilizada no Protocolo faria correr o 
risco de interpretações díspares nos diferentes Estados-Membros e por conseguinte lacunas 
potenciais para a exploração criminosa. Técnicas cada vez mais avançadas utilizadas pelos 
criminosos para transformarem armas incidem em armas não consideradas " prontamente 
transformadas"'.

Alteração apresentada por Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli e Michl Ebner

Alteração 54
ARTIGO 1, PONTO -1 BIS (novo)

Artigo 1, nº 1 (Directiva 91/477/CEE)

- 1 bis) No artigo 1.°, o nº 1 passa a ter a 
seguinte redacção:
" 1. Para efeitos da presente Directiva, 
entende-se por "arma de fogo" qualquer 
arma portátil com cano que dispare, seja 
projectada para disparar bala ou projéctil 
por meio da acção de um explosivo, 
excluindo-se as armas que, embora 
ajustando-se à presente definição, tenham
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sido excluídas por uma das razões 
enumeradas no ponto III do Anexo I. As 
armas de fogo são classificadas no ponto II 
do Anexo I."

Or. it

Justificação

A definição de arma de fogo baseia-se no Protocolo. A preocupação de que a definição 
deveria ser coerente com a exclusão das armas desactivadas, das armas antigas e de 
qualquer outro tipo de arma de fogo enumerado no ponto III do Anexo I da directiva parece 
inútil: a definição de carácter geral é abrangente e inclui, obviamente, as espécies que são 
explicitamente excluídas.

Alteração apresentada por Lasse Lehtinen

Alteração 55
ARTIGO 1, PONTO -1 TER (novo)

Artigo 1, nº 1 bis (novo) (Directiva 91/477/CEE)

- 1 ter) No artigo 1.°, é inserido o seguinte 
parágrafo 1 bis: 
"1 bis. Para efeitos da presente directiva, 
por “localização” entende-se o 
acompanhamento sistemático das armas de 
fogo e, sempre que possível, das suas 
partes, componentes e munições, do 
fabricante ao comprador com o objectivo de 
auxiliar as autoridades competentes dos 
Estados Partes na detecção, investigação e 
análise do fabrico e tráfico ilícitos." 

Or. en

Justificação

Esta definição de localização é mencionada no Protocolo e deveria ser incluída na directiva 
por motivo da segurança jurídica.

Alteração apresentada por Lasse Lehtinen

Alteração 56
ARTIGO 1, PONTO -1 QUATER (novo)
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Artigo 1, nº 1 ter (novo) (Directiva 91/477/CEE)

- 1 quater) No artigo 1.°, é inserido o 
seguinte parágrafo 1 ter: 
" 1 ter. Para efeitos da presente directiva, 
por “munições” entende-se o cartucho 
completo ou os seus componentes, 
incluindo a caixa de cartucho, o 
fulminante, a pólvora propulsora, balas ou 
projécteis, que sejam utilizados numa arma 
de fogo, desde que esses mesmos 
componentes estejam sujeitos a autorização 
no Estado Parte em causa ;

Or. en

Justificação

Esta definição de "munição" é mencionada no Protocolo e deveria ser incluída na directiva 
por motivos de segurança jurídica.

Alteração apresentada por Gisela Kallenbach

Alteração 57
ARTIGO 1, PONTO -1 QUINQUIES (novo)

Artigo 1, nº 1 quater (novo) (Directiva 91/477/CEE)

- 1 quinquies) No artigo 1.°, é inserido o 
seguinte parágrafo 1 quater: 
" 1 quater. Para efeitos da directiva, "arma 
antiga" significa qualquer arma fabricada 
antes de 1900, ou qualquer arma mais 
recente definida como arma antiga por um 
Estado-Membro de acordo com critérios 
técnicos. Os critérios técnicos relevantes 
correspondem pelo menos aos padrões 
determinados em conformidade com o n.º 4 
do artigo 13.°." 

Or. en

Justificação

A definição de "arma antiga" é necessária por razões de certeza jurídica porque estas armas 
não são abrangidas pela presente directiva. 
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Alteração apresentada por Alexander Radwan

Alteração 58
ARTIGO 1, PONTO -1 SEXIES (novo)

Artigo 1, nº1 quinquies (novo) (Directiva 91/477/CEE)

- 1 sexies) É aditado o seguinte nº 1 
quinquies ao artigo 1º: 
"1 quinquies. Para efeitos da presente 
directiva, entende-se por “arma histórica” 
toda e qualquer arma produzido antes de 
1899, bem como as suas partes e 
componentes, bem como toda e qualquer 
arma designada como “histórica” com base 
na legislação nacional.
Entende-se igualmente por “arma 
histórica” toda e qualquer arma, bem como 
as respectivas partes e munições, não 
posterior aos modelos da II Guerra 
Mundial e que não tenha sido tornada 
imprópria para utilização enquanto arma 
de fogo.

Or. de

Justificação

Os acordos em vigor (Acordo de Schengen e Protocolo das Nações Unidas) datam as armas 
de fogo até 1899. Ora, a Europa dispões de organizações de natureza histórica que recorrem, 
para o exercício das suas actividades, ou seja a manutenção da diversidade cultural 
europeia, a armas inutilizáveis, embora utilizadas após 1899. Como as armas apenas se 
destinam a fins históricos, devem figurar na definição de “armas históricas” através da 
menção de uma data mais recente.  

Alteração apresentada por Michl Ebner, Paul Rübig e Alexander Radwan

Alteração 59
ARTIGO 1, PONTO -1 SEPTIES (novo)

Artigo 1, nº 1 sexies (novo) (Directiva 91/477/CEE)

- 1 septies) No artigo 1º, é aditado o 
seguinte nº 1 sexies: 
"1 sexies. Para fins da presente directiva, 
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entende-se por “arma histórica” os 
modelos que não sejam posteriores aos 
modelos da II Guerra Mundial e 
nomeadamente os modelos das seguintes 
categorias:
- armas de fogo longas de repetição com 
cano que não exceda 60 cm;
- demais armas de fogo longas de 
repetição;
- armas de fogo de tiro-a-tiro de cano longo 
e com alma estriada;
- armas de fogo de tiro-a-tiro de cano longo 
e com alma lisa.”

Or. de

Justificação

A temática das “armas históricas” assume especial relevância para as associações de tiro de 
natureza histórica da Alemanha, da Áustria e da Itália setentrional. As sociedades de tiro 
constituem uma tradição comum a várias regiões que reflecte o espírito europeu. As “armas 
históricas” devem, por conseguinte, figurar obrigatoriamente na directiva.

Alteração apresentada por Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti e Michl Ebner

Alteração 60
ARTIGO 1, PONTO -1 OCTIES (novo)

Artigo 1, nº 1 septies (novo) (Directiva 91/477/CEE)

- 1 octies) No artigo 1°, é inserido o 
seguinte nº 1 septies:
" 1 septies. Para efeitos da presente 
directiva, entende-se por "munição" o 
cartucho completo ou os seus componentes, 
incluindo estojos, espoletas, carga 
propulsora, balas ou projécteis, utilizados 
nas armas de fogo, desde que estes 
componentes sejam sujeitos a autorização 
nos respectivos Estados-Membros."

Or. it
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Justificação

A definição proposta segue a que consta no Protocolo. Os componentes da munição, na sua 
maior parte inertes, só devem ser considerados do mesmo modo que as munições completas 
se tal estiver previsto na legislação nacional do sector.

Alteração apresentada por Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti e Michl Ebner

Alteração 61
ARTIGO 1, PONTO -1 NONIES (novo)

Artigo 1, nº 1 sexies (novo) (Directiva 91/477/CEE)

- 1 nonies) No artigo 1.°, é inserido o 
seguinte nº 1 sexies:
" 1 sexies. Para efeitos da presente 
directiva, entende-se por "peças ou 
componentes da arma de fogo"qualquer 
elemento essencial  projectado 
especificamente para uma arma de fogo e 
essencial para o seu funcionamento e 
peculiar na construção. Em particular, o 
cano, carcaça ou coronha, culatra móvel 
ou tambor, ferrolho ou bloco de culatra, 
bem como qualquer dispositivo projectado 
ou adaptado para diminuir o ruído causado 
pelo disparo de uma arma de fogo."

Or. it

Justificação

Para ser considerado parte de uma arma, um componente não deve ser apenas essencial 
para o seu funcionamento, mas deve apresentar características específicas, ou seja, não deve 
poder ser utilizado de outro modo nem confundido com um componente de outro artefacto 
mecânico: deve ser peculiar.

Alteração apresentada por Charlotte Cederschiöld

Alteração 62
ARTIGO 1, PONTO -1 DECIES (novo)

Artigo 1, nº 1 septies (novo) (Directiva 91/477/CEE)

-1 decies. No artigo 1.º, é aditado o seguinte 
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n.° 1 septies: 
"1 septies. Para efeitos da presente 
directiva, entende-se por "munição" um 
conjunto composto por um cartucho, uma 
espoleta, um projéctil e um propelente"

Or. sv

Justificação

É lógico que uma directiva sobre as armas contenha uma definição de munição. Contudo, as 
componentes da munição, quando separadas, não têm qualquer valor intrínseco nem 
apresentam qualquer risco. Por conseguinte, neste contexto, o que interessa é a munição
considerada no seu conjunto.

Alteração apresentada por Charlotte Cederschiöld

Alteração 63
ARTIGO 1, PONTO -1 UNDECIES (novo)

Artigo 1, nº 1 octies (novo) (Directiva 91/477/CEE)

- 1 undecies.  No artigo 1.º, é aditado o 
seguinte nº 1 octies: 
"1 octies. Para efeitos da presente directiva, 
entende-se por"armeiro" qualquer pessoa 
singular ou colectiva que, no âmbito da sua 
actividade profissional, cria as condições 
necessárias à conclusão de um contrato de 
fabrico, comercialização, troca, aluguer, 
reparação ou transformação de armas de 
fogo, das suas componentes e das 
componentes de munições."

Or. sv

Justificação

Para manter a coerência em relação ao nº 2 do artigo 1º da directiva e para evitar que 
abranger os particulares que, por exemplo, troquem armas no âmbito de uma actividade de 
lazer, a definição de "armeiro" deve fazer referência à sua actividade profissional.
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Alteração apresentada por Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti e Michl Ebner

Alteração 64
ARTIGO 1, PONTO -1 DUODECIES (novo)

Artigo 1, nº 2 (Directiva 91/477/CEE)

- 1 duodecies) No artigo 1º, o nº 2 passa a 
ter a seguinte redacção:
" 2. Para efeitos da presente directiva, 
entende-se por «armeiro» qualquer pessoa 
singular ou colectiva cuja actividade 
profissional consista, no todo ou em parte, 
no fabrico, comércio, troca, aluguer, 
reparação ou transformação de armas de 
fogo, suas peças e componentes e suas 
munições completas."

Or. it

Justificação

É proposta a palavra "armeiro"como tradução do termo inglês "dealer". Foram aditadas à 
definição da directiva os elementos da arma (noção que inclui os "componentes" tal como 
está previsto no Protocolo) e as munições completas.

Alteração apresentada por Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli e Michl Ebner

Alteração 65
ARTIGO 1, PONTO 1

Artigo 1, nº 3 (Directiva 91/477/CEE)

1) No artigo 1.º, são aditados, após o n.º 2, 
os dois novos números a seguir 
mencionados:

1) No artigo 1.º, é aditado, após o n.º 2, o 
novo número seguinte:

«3. Para efeitos da presente directiva, 
entende-se por «fabrico ilícito» o fabrico ou 
a montagem de armas de fogo, das suas 
partes e componentes e de munições:

«3. Para efeitos da presente directiva, 
entende-se por «fabrico ilícito» o fabrico ou 
a montagem, em violação da presente 
directiva, de armas de fogo, das suas partes 
essenciais ou de munições completas, 
nomeadamente com peças e componentes 
importadas de países terceiros.

Or. it
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Justificação

A Directiva 91/477/CEE deve ser o único parâmetro de legitimidade no fabrico de armas, das 
suas partes essenciais e de munições completas no interior da União Europeia.

Alteração apresentada por Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti e Michl Ebner

Alteração 66
ARTIGO 1, PONTO 1

Artigo 1, nº 4 (Directiva 91/477/CEE)

4. Para efeitos da presente directiva, 
entende-se por «tráfico ilícito» a aquisição, a 
venda, a entrega, o transporte ou a 
transferência de armas de fogo, das suas 
partes e componentes e de munições a partir 
do território de um Estado-Membro, ou por 
ele em trânsito, para o território de outro
Estado-Membro, caso um dos 
Estados-Membros em causa não o autorize 
de acordo com as disposições da presente 
directiva ou se as armas de fogo não 
estiverem marcadas de acordo com o 
disposto no n.º 1 do artigo 4.º. »

4. Para efeitos da presente directiva, 
entende-se por «tráfico ilícito» a aquisição, a 
venda, a entrega, o transporte ou a 
transferência de armas de fogo, das suas 
partes essenciais e munições completas, em 
violação da presente directiva, a partir do
território de qualquer Estado, ou por ele em 
trânsito, para o território de um
Estado-Membro, caso um dos 
Estados-Membros em causa não tenha dado 
autorização de acordo com as disposições 
da presente directiva, ou se as armas de fogo 
não estiverem marcadas de acordo com o 
disposto no n.º 1 do artigo 4.º. Não deve 
considerar-se tráfico ilícito a aquisição, a 
venda, a entrega, o transporte ou a 
transferência de armas de fogo 
provenientes de existências governamentais 
com vista a uma utilização civil 
permanente, desde que essas armas tenham 
a marcação referida no nº 1 do artigo 4º 
relativa às punções de prova das armas de 
fogo portáteis.

Or. it

Justificação

Após a entrada em vigor da presente directiva, qualquer arma que seja fabricada ou 
comercializada nos Estados-Membros terá obrigatoriamente uma marcação em 
conformidade com o previsto na própria directiva.

Alteração apresentada por Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
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Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti e Michl Ebner

Alteração 67
ARTIGO 1, PONTO 1

Artigo 1, nº 4 bis (novo) (Directiva 91/477/CEE)

"4 bis. Para efeitos da presente directiva, 
entende-se por "rastreamento" o controlo 
sistemático do percurso das armas de fogo 
e, quando possível, das suas peças e 
componentes, das munições completas, do 
fabricante ao comprador, com a finalidade 
de detectar e analisar o fabrico e o tráfico 
ilícitos e, eventualmente, contribuir para 
facilitar a investigação."

Or. it

Justificação

O rastreamento deve processar-se regularmente no que respeita às armas. O rastreamento 
das partes essenciais da arma e das munições completas deve ser feito “quando possível”, tal 
como o refere o Protocolo. O rastreamento das partes não essenciais da arma e das munições 
não completas (componentes das munições) só é possível no que se refere aos componentes 
não inertes (projécteis), que, enquanto explosivos, são já sujeitos a autorização.

Alteração apresentada por Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli e Nicola Zingaretti

Alteração 68
ARTIGO 1, PONTO 1

Artigo 1, nº 4 ter (novo) (Directiva 91/477/CEE)

"4 ter. Na acepção da presente directiva, 
entende-se por “arma antiga” qualquer 
arma produzida antes de 1899, bem como 
as suas réplicas e qualquer arma mais 
recente definida como antiga pela 
legislação nacional."

Or. it

Justificação

O nº 1, alínea a), do artigo 3º do Protocolo atribui aos ordenamentos jurídicos nacionais o 
poder de definir as armas antigas e as suas réplicas, não abrangidas pela aplicação do 
Tratado. A definição de regras técnicas para a identificação de este tipo de armas parece, 
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consequentemente, comprometer o poder atribuído aos Estados. O limite de 1899 é 
explicitamente previsto no Protocolo aplicado, enquanto que o limite inicialmente proposto, 
1870, é tão remoto que permite considerar como armas modernas uma série de objectos de 
mero valor histórico.

Alteração apresentada por Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti e Michl Ebner

Alteração 69
ARTIGO 1, PONTO 1

Artigo 1, nº 4 quater (novo) (Directiva 91/477/CEE)

"4 quater. A pessoa singular ou colectiva 
que exerce a actividade de intermediação 
na transferência de armas, das suas partes 
essenciais ou munições completas está 
sujeita ao mesmo regime de autorização 
que os armeiros. Os agentes e 
representantes que operam em nome e por 
conta de armeiros autorizados por 
contratos regulares de mandato não podem 
ser considerados "intermediários" para 
efeitos de aplicação da presente directiva."

Or. it

Justificação

O conceito de intermediário é estranho ao mercado das armas civis, embora pertença ao 
mundo dos materiais de armamento, excluídos do âmbito de aplicação da directiva. A noção 
de intermediário não deve abranger o agente ou o representante comercial que opera em 
nome e por conta do produtor ou do importador de armas civis através de um contrato 
regular.

Alteração apresentada por Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti e Michl Ebner

Alteração 70
ARTIGO 1, PONTO 1

Artigo 2, nº 2 bis (novo) (Directiva 91/477/CEE)
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"2 bis. A presente directiva é igualmente 
aplicada às partes essenciais de armas de 
fogo e às munições completas, incluindo as 
que são importadas de países terceiros." 

Or. it

Justificação

O regime de autorização das armas deve ser estendido às suas partes essenciais e peculiares 
e às munições completas que se destinam a alimentá-las. Foi retirado o termo "componentes" 
na medida em que coincide com a noção de parte de uma arma.

Alteração apresentada por Gisela Kallenbach

Alteração 71
ARTIGO 1, PONTO 1

Artigo 2, nº 2 ter (novo) (Directiva 91/477/CEE)

"2 ter. A presente directiva aplica-se às 
vendas à distância."

Or. en

Justificação

A aquisição de armas de fogo através de vendas à distância, em particular através da 
Internet, deveria ser coberta pelas mesmas regras que a aquisição directa.

Alteração apresentada por Gisela Kallenbach

Alteração 72
ARTIGO 1, PONTO 2

Artigo 4, nº 1, parágrafo 1 (Directiva 91/477/CEE)

«1. Para efeitos de identificação e 
localização de cada arma de fogo, os 
Estados-Membros, no momento do fabrico 
de cada arma de fogo, exigem uma marcação 
única da qual conste o nome do fabricante, o 
país ou o local de fabrico e o número de 
série, ou mantêm qualquer outra marcação 
única de fácil utilização, com símbolos 
geométricos simples combinados com um 
código numérico ou alfanumérico, que 

«1. Para efeitos de identificação e 
localização de cada arma de fogo, de partes 
e componentes, os Estados-Membros, no 
momento do fabrico de cada arma de fogo, 
de partes e componentes devem exigir uma 
marcação única da qual conste o nome do 
fabricante, o país ou o local de fabrico e o 
número de série, por exemplo em 
conformidade com a Convenção de 1 de 
Julho de 1969 relativa ao reconhecimento 
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permita que todos os Estados identifiquem 
facilmente o país fabricante.

mútuo das punções de prova das armas de 
fogo portáteis, ou mantêm qualquer outra 
marcação única de fácil utilização, com 
símbolos geométricos simples combinados 
com um código numérico ou alfanumérico, 
que permita que todos os Estados 
identifiquem facilmente o país fabricante. A 
marcação é afixada numa parte essencial 
ou estrutural da arma de fogo, cuja 
destruição tornaria a arma de fogo 
inutilizável. 

Or. en

Justificação

Esta alteração é coerente com a inclusão explícita de partes e componentes na directiva. O 
número de série inclui o ano de fabrico. O sistema de marcação estabelecido na Convenção 
de 1969 sobre Punções deveria ser mencionado como uma referência para todos os Estados-
Membros. É essencial que a marcação seja afixada na parte essencial ou estrutural da arma 
de fogo e a destruição do componente tornaria a arma permanentemente inutilizável e 
incapaz de reactivação, como o corpo e/ou o depósito. Esta cláusula tornaria mais difícil a 
remoção da marca e melhoraria o seguimento.

Alteração apresentada por Lasse Lehtinen

Alteração 73
ARTIGO 1, PONTO 2

Artigo 4, nº 1, parágrafo 1 (Directiva 91/477/CEE)

«1. Para efeitos de identificação e 
localização de cada arma de fogo, os 
Estados-Membros, no momento do fabrico 
de cada arma de fogo, exigem uma marcação 
única da qual conste o nome do fabricante, o 
país ou o local de fabrico e o número de 
série, ou mantêm qualquer outra marcação 
única de fácil utilização, com símbolos 
geométricos simples combinados com um 
código numérico ou alfanumérico, que 
permita que todos os Estados identifiquem 
facilmente o país fabricante.

«1. Para efeitos de identificação e 
localização de cada arma de fogo montada, 
os Estados-Membros, no momento do 
fabrico de cada arma de fogo, exigem uma 
marcação única da qual conste o nome do 
fabricante, o número de série da arma, o 
país ou local de fabrico e o ano de fabrico 
(se não fizerem parte do número de série), 
em conformidade com as normas e critério 
da Convenção de 1 de Julho de 1969 
relativa ao reconhecimento mútuo das 
punções de prova das armas de fogo 
portáteis (C.I.P.), ou mantêm qualquer 
marcação alternativa única de fácil 
utilização em combinação com um número, 
permitindo a identificação pronta por todos 
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os Estados do país de fabrico. A marcação 
deve ser aposta numa parte essencial ou 
estrutural da arma de fogo, cuja destruição 
tornaria a arma de fogo inutilizável.

Or. en

Justificação

A marcação da unidade menor do conjunto da munição que fornece o nome do fabricante, o 
número de identificação, o calibre e tipo e quantidade da munição é exigida pelas normas da 
C.I.P. (Decisão 15 – 7, artigo 49) que são seguidas por todos os fabricantes europeus de 
munições.

Alteração apresentada por Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti e Michl Ebner

Alteração 74
ARTIGO 1, PONTO 2

Artigo 4, nº 1 (Directiva 91/477/CEE)

«1. Para efeitos de identificação e 
localização de cada arma de fogo, os 
Estados-Membros, no momento do fabrico 
de cada arma de fogo, exigem uma marcação 
única da qual conste o nome do fabricante, 
o país ou o local de fabrico e o número de 
série, ou mantêm qualquer outra marcação 
única de fácil utilização, com símbolos 
geométricos simples combinados com um 
código numérico ou alfanumérico, que 
permita que todos os Estados identifiquem 
facilmente o país fabricante.

«1. Para efeitos de identificação e 
localização de cada arma de fogo, os 
Estados-Membros, no momento do fabrico 
de cada arma de fogo, exigem uma marcação 
única que inclua o nome do produtor ou a 
sua marca, o país ou o local de fabrico, o 
número de série e o ano de fabrico (se não 
fizerem parte do número de série), por 
exemplo, segundo o previsto na Convenção 
de Bruxelas, de 1 de Julho de 1969, relativa 
ao reconhecimento mútuo das punções de 
prova das armas de fogo portáteis, ou 
mantêm qualquer outra marcação única de 
fácil utilização, com símbolos geométricos 
simples combinados com um código 
numérico ou alfanumérico, que permita que 
todos os Estados identifiquem facilmente o 
país fabricante. A marcação é feita numa 
parte essencial ou estrutural da arma de 
fogo, cuja destruição torne a mesma 
inutilizável.

Os Estados-Membros asseguram ainda 
que, em caso de transferência de uma arma 
de fogo dos depósitos do Estado com vista a 
uma utilização civil permanente, a arma 
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esteja dotada de uma marcação única
adequada que permita que os Estados 
identifiquem facilmente o país de 
transferência.

Or. it

Justificação

Actualmente, os governos dos maiores países europeus produtores de armas civis 
subscreveram a Convenção CIP, marcando assim com um sistema único a quase totalidade 
das armas civis presentes no território da UE, o que permite identificar e rastrear as armas. 
O sistema CIP compreende os elementos previstos no Protocolo. Refira-se ainda o termo 
mais preciso de “produtor” em lugar de “fabricante”relativa ao primeiro emissor no 
mercado, que permite incluir também o importador.

Alteração apresentada por Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli e Michl Ebner

Alteração 75
ARTIGO 1, PONTO 2

Artigo 4, nº 3 (Directiva 91/477/CEE)

3. Os armeiros devem manter um registo no 
qual são inscritas todas as entradas e 
saídas de armas de fogo das categorias A, B 
e C, com os dados que permitam a 
identificação da arma, nomeadamente o 
tipo, a marca, o modelo, o calibre e o 
número de fabrico, bem como os nomes e 
endereços do fornecedor e do adquirente. 
Este registo é conservado pelo armeiro 
durante um período de cinco anos, mesmo 
depois de ter cessado a sua actividade. 
Cada Estado-Membro assegura a 
conservação destas informações durante 
um período mínimo de dez anos.»

3. Cada Estrado-Membro garante a 
manutenção, durante um período mínimo 
de vinte anos, de um registo de dados 
informatizado e centralizado, no qual todas 
as armas de fogo objecto da presente 
directiva são registadas com a sua 
marcação única. Os armeiros, durante o 
período de actividade, são obrigados a 
conservar por um período de vinte anos um 
registo no qual são inscritas todas as armas 
de fogo objecto da presente directiva, as 
suas entradas e saídas, com os dados que 
permitam a sua identificação e 
rastreamento, ou seja, o tipo, a marca, o 
modelo, o calibre e o número de série bem, 
como os nomes e endereços do fornecedor e 
do comprador. No momento da cessação da 
actividade, o armeiro entrega o registo à 
autoridade nacional responsável pela 
marcação referida no primeiro parágrafo 
do nº 1.

Or. it



AM\664124PT.doc 23/43 PE 388.493v01-00

PT

Justificação

A manutenção de registos fidedignos, transparentes e completos pelos Estados-Membros e a 
conservação correcta e adequada dos dados relativos aos operadores do sector garantem a 
rastreabilidade de todas as armas produzidas.

Alteração apresentada por Lasse Lehtinen

Alteração 76
ARTIGO 1, PONTO 2

Artigo 4, nº 1, parágrafo 1 bis (novo) (Directiva 91/477/CEE)

1 bis. Para efeitos da localização da 
munição, os Estados-Membros exigem a 
marcação de cada conjunto único 
elementar da munição completa, 
fornecendo o nome do fabricante, número 
de identificação do lote, calibre e tipo de 
munição, em conformidade com as 
disposições da Convenção de 1 de Julho de 
1969 relativa ao reconhecimento mútuo das 
punções de prova das armas de fogo 
portáteis, (C.I.P.). 

Or. en

Justificação

A marcação da unidade menor do conjunto da munição que fornece o nome do fabricante, o 
número de identificação, o calibre e tipo e quantidade da munição é exigida pelas normas da 
C.I.P. (Decisão 15 – 7, artigo 49) que são seguidas por todos os fabricantes europeus de 
munições. 

Alteração apresentada por Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti e Michl Ebner

Alteração 77
ARTIGO 1, PONTO 2

Artigo 4, nº 1, parágrafo 1 ter (novo) (Directiva 91/477/CEE)

1 ter. Para efeitos da marcação das 
munições, os Estados-Membros exigem a 
marcação de cada embalagem de munições 
completas, fornecendo o nome do 
fabricante, número de identificação do lote, 
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o calibre e o tipo de munição, em 
conformidade com as disposições da 
Convenção de 1 de Julho de 1969 relativa 
ao reconhecimento mútuo das punções de 
prova das armas de fogo portáteis.

Or. it

Justificação

A marcação das embalagens de munição com o nome ou a marca do produtor, o tipo de 
munição, o calibre, o número de identificação do lote e a quantidade da munição é exigida 
pelas normas da CIP (Decisão 15 – 7, artigo 49º) que são seguidas por todos os produtores 
europeus de munições.

Alteração apresentada por Othmar Karas

Alteração 78
ARTIGO 1, PONTO 2

Artigo 4, nº2 bis (novo) (Directiva 91/477/CEE)

2 bis) À excepção dos armeiros e dos 
intermediários, os Estados-Membros devem 
submeter a aquisição de armas de fogo das 
categorias C e D a um período de reflexão 
de, pelo menos, três dias úteis entre a data 
de aquisição e a de entrega. O prazo de 
reflexão não é necessário quando o 
comprador é titular de um documento legal 
que o autoriza a possuir uma arma de fogo 
de categoria B ou de uma licença de caça 
ou quando existirem provas de que a arma 
se destina à exportação directa. 

Or. de

Justificação

O respeito pelo “período de reflexão” tem por objectivo evitar toda e qualquer decisão 
precipitada, bem como a ocorrência de um delito à mão armada. Um prazo de três dias úteis 
parece suficiente em função dos objectivos da directiva. Um prazo de reflexão apenas é 
necessário para as armas da categoria C ou D, dado que a fiabilidade dos compradores 
potenciais de armas de categoria A ou B já foi verificada pelas autoridades. Nos casos em 
que este período não seja indispensável, importa partir do princípio de que se trata de 
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pessoas cuja fiabilidade foi verificada.

Alteração apresentada por Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti, Lasse Lehtinen e Michl Ebner

Alteração 79
ARTIGO 1, PONTO 2

Artigo 4, nº 3, parágrafo 1 bis (novo) (Directiva 91/477/CEE)

Os Estados-Membros garantem que as 
armas de fogo presentes no seu território 
têm uma marcação e estão registadas em 
conformidade com as disposições da 
presente directiva, ou são desactivadas. A 
importação de uma arma de fogo de um 
Estados terceiro é subordinada à marcação, 
em conformidade com a presente directiva.

Or. it

Justificação

Todas as armas de fogo presentes no território das União Europeia devem ser objecto de 
uma marcação conforme, incluindo as armas importadas, caso não tenham sido importadas 
no local de origem. A marcação deve figura numa parte essencial ou estrutural da arma cuja 
destruição torne esta inutilizável.

Alteração apresentada por Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti e Michl Ebner

Alteração 80
ARTIGO 1, PONTO 2 BIS (novo)
Artigo 5 (Directiva 91/477/CEE)

2 bis) O artigo 5º passa a ter a seguinte 
redacção:
a) No primeiro parágrafo, após a alínea b), 
é aditada a seguinte alínea:
"b bis) Não tenham sido condenadas com 
sentença passada em julgado por infracção 
penal grave cometida intencionalmente; o 
Estado estabelece de forma pormenorizada 
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a disciplina para a aplicação deste 
requisito, em particular os tipos de 
infracção, a pena mínima relevante e o 
período mínimo de reabilitação para efeitos 
de obtenção da autorização de aquisição e 
detenção de armas de fogo portáteis."
b) O terceiro parágrafo passa a ter a 
seguinte redacção:
"Os Estados-membros poderão retirar a 
autorização de detenção da arma se uma 
das condições que justificou a emissão 
deixar de estar preenchida."

Or. it

(Formulação semelhante à da Directiva)

Justificação

A derrogação ao limite de idade para aquisição e detenção de armas de fogo para a caça ou 
actividades desportivas de tiro é essencial e deve ser mantida, sobretudo para orientar os 
jovens para o exercício dos desportos com armas. O critério do cometimento intencional de 
infracções contra as pessoas é o único utilizável para a definição do perigo que constitui um 
indivíduo para a sociedade face à possibilidade de detenção de armas.

Alteração apresentada por Véronique Mathieu

Alteração 81
ARTIGO 1, PONTO 2 TER (novo)
Artigo 5 (Directiva 91/477/CEE)

2 ter) O Artigo 5º passa a ter a seguinte 
redacção:
"Sem prejuízo do disposto no artigo 3º, os 
Estados-membros só permitirão a aquisição 
e a detenção de armas de fogo da categoria 
B a pessoas que possuam um motivo válido 
para tal e que:
a) Tenham 18 anos ou mais, salvo 
derrogação para a prática da caça e do tiro 
desportivo; 
b) Não sejam susceptíveis de constituir 
perigo para si próprias, para a ordem 
pública ou para a segurança pública; no 
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caso das armas da categoria C e D, esta 
condição pode ser satisfeita no momento da 
aquisição mediante a apresentação, 
conforme o caso, de uma licença de caça, 
licença de tiro desportivo, registo criminal 
ou outro documento oficial emitido pelas 
autoridades competentes.
Os Estados-membros poderão retirar a 
autorização de detenção da arma se uma 
das condições referidas na alínea b) do 
primeiro parágrafo deixar de estar 
preenchida. 
Os Estados-membros só podem proibir a 
pessoas que residam no seu território a 
detenção de uma arma adquirida noutro 
Estado-membro se recusarem a aquisição 
dessa mesma arma no seu território."

Or. fr

(Formulação semelhante à da Directiva)

Justificação

Os caçadores e atiradores desportivos registados já foram sujeitos a todas as formalidades e 
verificações (exames, testes, registo criminal, etc.) para garantir que não constituem perigo 
para si próprios, para a ordem pública ou para a segurança pública. A licença oficial que 
lhes foi passada pelas autoridades competentes (e, ainda mais, renovável todos os anos) pode 
pois ser considerada como equivalente a uma autorização individual. O período exigido para 
a obtenção dessa licença será além disso uma garantia de exclusão da compra impulsiva de 
uma arma de fogo.

Alteração apresentada por André Brie e Marco Rizzo

Alteração 82
ARTIGO 1, PONTO 2 QUATER (novo)

Artigo 5 (Directiva 91/477/CEE)

2 quater)  O artigo 5.° passa a ter a 
seguinte redacção:
"Sem prejuízo do disposto no artigo 3º, os 
Estados-membros só permitirão a aquisição 
e a detenção de armas de fogo da categoria 
B a pessoas que possuam um motivo válido 
para tal e que: 
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a) Tenham 18 anos ou mais, salvo 
derrogação para a prática do tiro 
desportivo, mas em nenhum caso 16 anos e 
integradas num centro de formação 
autorizado, sob a supervisão e orientação 
de um instrutor qualificado, para fins de 
competição ou formação.
Não sejam susceptíveis de constituir perigo 
para si próprias, para a ordem pública ou 
para a segurança pública.

Or. en

(Formulação semelhante à da Directiva)

Alteração apresentada por Gisela Kallenbach

Alteração 83
ARTIGO 1, PONTO 2 SEXIES (novo)

Artigo 5, nº 1, alínea a) (nova) (Directiva 91/477/CEE)

2 sexies) O nº 1, alínea a), do Artigo 5º 
passa a ter a seguinte redacção: 
a) Tenham 18 anos ou mais, salvo 
derrogação para a prática da caça e do tiro 
desportivo, sob condição de os menores de 
18 anos estarem sob a supervisão e 
orientação de um instrutor qualificado ou 
integradas num centro de formação 
autorizado." 

Or. en

(Formulação semelhante à da Directiva)

Justificação

Por razões de segurança, as excepções ao limite de idade para a caça ou o tiro ao alvo 
deveriam depender de as pessoas interessadas estarem sob a supervisão de instrutores 
qualificados.

Alteração apresentada por Lasse Lehtinen

Alteração 84
ARTIGO 1, PONTO 2 SEPTIES (novo)
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Artigo 6, nº 1 bis (novo) (Directiva 91/477/CEE)

2 septies) No artigo 6.°, é acrescentado: o 
seguinte parágrafo 1 bis:
"1 bis. "Excepto no que diz respeito aos 
armeiros e aos corretores, os Estados-
Membros controlam estritamente a 
aquisição de armas de fogo, suas partes e 
componentes, e de munição através de 
meios de comunicação à distância, tal 
como definidos no artigo 2.° da Directiva 
97/7/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho de 20 de Maio de 1997 sobre a 
protecção dos consumidores no que 
respeita a contratos à distância. " 1.
-----------
1JO L 144 de 4.6.1997, p. 19.

Or. en

Justificação

A aquisição de armas de fogo através de meios de comunicação à distância deve ser 
estritamente controlada pelos Estados-Membros. 

Alteração apresentada por Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta Angelilli 
e Michl Ebner

Alteração 85
ARTIGO 1, PONTO 2 OCTIES (novo)

Artigo 6, nº 1 ter (novo) (Directiva 91/477/CEE)

2 octies) No artigo 6º, é aditado o parágrafo 
seguinte:
"Os Estados-Membros subordinam a um 
controlo rigoroso a aquisição de armas de 
fogo, das suas componentes essenciais e 
das munições completas através de 
instrumentos de comunicação à distância. 
As pessoas que praticam a actividade de 
armeiros ou de intermediários de armas 
estão sujeitas às regras da sua actividade 
normal.”
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Or. it

Justificação

A aquisição de armas de fogo através de técnicas de comunicação à distância deve ser 
objecto de um controlo específico, para que seja exercido um controlo adequado sobre as 
transferências. Dado que a aquisição de armas de fogo é sujeita a um regime de controlo, o 
designado “período de reflexão” para a aquisição parece uma medida totalmente inútil.

Alteração apresentada por Gisela Kallenbach

Alteração 86
ARTIGO 1, PONTO 2 NONIES (novo)

Artigo 7 (Directiva 91/477/CEE)

2 nonies. O artigo 7.° passa a ter a seguinte 
redacção: 
"1. Não é permitida a aquisição de uma 
arma de fogo da categoria B no território 
de um Estado-membro sem que este tenha 
para o efeito autorizado o adquirente. 
Esta autorização não pode ser dada a um 
residente de outro Estado-membro sem o 
acordo prévio deste último Estado.
2. Os armeiros, vendedores ou particulares 
informarão de qualquer cessão ou entrega 
de uma arma de fogo da categoria B as 
autoridades do Estado-membro em que a 
mesma se tiver realizado, especificando os 
elementos de identificação do comprador e 
da arma de fogo. Se o adquirente residir 
noutro Estado-membro, este será 
informado da aquisição pelo Estado-
Membro onde a mesma se tiver realizado e 
pelo próprio adquirente.  
3. Se um Estado-Membro proibir ou 
sujeitar a autorização no seu território a 
aquisição e a detenção de uma arma de 
fogo de categoria B, informará desse facto 
os outros Estados-membros, que o 
mencionarão expressamente ao emitirem 
um cartão europeu de arma de fogo para 
essa arma em aplicação do nº 2 do artigo 
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12º.
4. Não é permitida a detenção de uma arma 
de fogo da categoria B no território de um 
Estado-membro sem que este tenha para o 
efeito autorizado o detentor. Se o detentor 
residir noutro Estado-membro, este será 
informado do facto.
5. A autorização de aquisição e detenção de 
uma arma de fogo da categoria B podem 
assumir a forma de decisão administrativa 
única. 
6. Os Estados-Membros podem conceder às 
pessoas relativamente às quais está 
estabelecido que ainda satisfazem as 
condições para a concessão de autorização 
de porte de arma de fogo uma licença 
plurianual para a aquisição e posse de 
todas as armas de fogo sujeitas a 
autorização, sem prejuízo da obrigação de 
notificar as autoridades competentes de 
transferências, da verificação periódica de 
que continuam a satisfazer as condições e 
dos limites máximos para a posse 
estabelecida nas respectivas legislações 
nacionais. 
7. Os Estados-Membros adoptarão regras 
para assegurar que as pessoas 
reconhecidos pela legislação nacional 
como caçadores, atiradores desportivos ou 
coleccionadores e que detêm ao abrigo da 
legislação nacional autorizações de porte 
de armas de fogo anteriormente 
classificadas nas categorias C ou D, não 
precisam voltar a pedir a autorização para 
as armas de fogo referidas devido à 
abolição dessas categorias. Esses 
caçadores, atiradores desportivos ou 
coleccionadores que possuem armas de 
fogo da anterior categoria C, não são 
instados com base apenas numa 
declaração, ou tendo armas de fogo da 
anterior categoria D sem nenhuma forma 
de autorização ou declaração, a pedir 
autorização devida à abolição dessas 
categorias, mas qualquer transferência 
subsequente de tais armas está sujeita ao 
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cessionário que obtém ou tem autorização. 
Estas derrogações aplicam-se por um 
período de dez anos após a data de entrada 
em vigor da presente directiva." 

Or. en

(Formulação semelhante à da Directiva)

Justificação

Às pessoas que satisfazem as condições para autorização de armas de fogo deveria ser 
concedida uma licença plurianual a fim de evitar procedimentos de autorização inúteis. Além 
disso, durante um período transitório, os caçadores, atiradores desportivos ou 
coleccionadores que possuem armas de fogo das anteriores categorias C ou D não deveriam 
ser instados a pedir autorização devido à abolição proposta destas categorias.

Alteração apresentada por Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti e Michl Ebner

Alteração 87
ARTIGO 1, PONTO 2 DECIES (novo)
Artigo 7, nº 3 (Directiva 91/477/CEE)

2 decies) No artigo 7º,  o nº 3 passa a ter a 
seguinte redacção:
"3. As autorizações de aquisição e detenção 
de uma arma de fogo assumem 
normalmente a forma de uma decisão 
administrativa única."

Or. it

Justificação

Tornar únicas as decisões de autorização de aquisição e detenção de armas de fogo é lógica, 
dado que a aquisição se destina normalmente à detenção.

Alteração apresentada por Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti e Michl Ebner

Alteração 88
ARTIGO 1, PONTO 2 UNDECIES (novo)

Artigo 10 (Directiva 91/477/CEE)
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2 undecies) O artigo 10º passa a ter a 
seguinte redacção:
“O regime de aquisição e detenção de 
munições completas e aptas para utilização 
é idêntico ao das armas de fogo a que se 
destinam.”

Or. it

(Formulação semelhante à da Directiva)

Justificação

A munição completa, a única apta para utilização, deve ser sujeita ao mesmo regime de 
autorização que as armas que se destina a alimentar. Os componentes inertes, tal como as 
munições desactivadas ou os simulacros desprovidos de componentes activos, não podem, 
sob este ponto de vista, ser equiparados à munição completa. Os projécteis enquanto 
explosivos são sujeitos a um regime preciso de autorização em todos os países da União.

Alteração apresentada por Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta Angelilli 
e Michl Ebner

Alteração 89
ARTIGO 1, PONTO 2 DUODECIES (novo)

Artigo 12, nº 2 (Directiva 91/477/CEE)

2 duodecies. No nº 2 do artigo 12º, o 
primeiro parágrafo passa a ter a seguinte 
redacção:
"Em derrogação do nº 1, os caçadores, 
para as categorias C e D, e os atiradores 
desportivos, para as categorias B, C e D das 
armas de fogo, podem deter sem 
autorização prévia uma ou várias dessas 
armas de fogo durante uma viagem através 
de dois ou mais Estados-membros tendo em 
vista a prática das suas actividades, desde 
que possuam o cartão europeu de arma de 
fogo relativo a esta ou estas armas e que 
possam comprovar o motivo da viagem, 
nomeadamente mediante a apresentação de 
um convite. Para além do cartão europeu 
de arma de fogo, os Estados-Membros não 
requererão nenhum outro documento para 



PE 388.493v01-00 34/43 AM\664124PT.doc

PT

esse fim. Os Estados-Membros não poderão 
subordinar a aceitação de um cartão 
europeu de arma de fogo a requisitos 
suplementares de registo ou ao pagamento 
de taxas ou direitos."

Or. it

(Formulação semelhante à da Directiva)

Justificação

O objectivo da directiva é tornar o mais livre possível a circulação de caçadores e atiradores
desportivos na União Europeia. A introdução de ulteriores vínculos económicos e 
administrativos relativamente ao cartão europeu de arma de fogo violaria este princípio, 
criando áreas segmentadas dentro do território comunitário em violação dos Tratados de
Roma.

Alteração apresentada por Arlene McCarthy

Alteração 90
ARTIGO 1, PONTO 2 TERDECIES (novo)

Artigo 12, parágrafo 2 (Directiva 91/477/CEE)

2 terdecies) O nº 2 do artigo 12.° passa a ter 
a seguinte redacção: 
a) O primeiro parágrafo passa a ter a 
seguinte redacção: 
"Sem prejuízo do nº 1, os caçadores e os 
atiradores desportivos podem deter sem 
autorização prévia uma ou várias dessas 
armas de fogo durante uma viagem através 
de dois ou mais Estados-membros tendo em 
vista a prática das suas actividades, desde 
que possuam o cartão europeu de arma de 
fogo relativo a esta ou estas armas e que 
possam comprovar o motivo da viagem. 
Quaisquer requisitos suplementares 
estabelecidos por um Estado-Membro em 
relação à transferência para esse Estado-
Membro de uma arma de fogo por um 
caçador ou atirador devem ser justificados 
por, e proporcionais a, objectivos políticos 
públicos legítimos referentes à protecção de 
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segurança pública. Se um Estado-Membro 
estabeleceu requisitos adicionais, notificará 
os outros Estados-Membros e a informação 
deve ser notificada no cartão europeu de 
arma de fogo. " 
b) O segundo parágrafo passa a ter a 
seguinte redacção: 
"Contudo, esta derrogação não se aplica às 
viagens para um Estado-membro que 
proíba a aquisição e a detenção da arma 
em questão; neste caso, deve ser aposta 
uma menção expressa no cartão europeu 
de arma de fogo."

Or. en

(Formulação semelhante à da Directiva)

Justificação

Em relação à circulação de caçadores e atiradores, os Estados-Membros apenas podem 
exigir documentos diferentes do cartão europeu de arma de fogo quando tal for estritamente 
justificado por objectivos políticos públicos legítimos de um Estado-Membro referentes à 
protecção da segurança pública, sendo os requisitos proporcionais a tais objectivos. 

Alteração apresentada por Othmar Karas

Alteração 91
ARTIGO 1, PONTO 2 QUATERDECIES (novo)

Artigo 13 (Directiva 91/477/CEE)

2 quaterdecies) O artigo 13 é modificado da 
seguinte forma:
a) O número 3 passa a ter a seguinte 
redacção:
“Os Estados-Membros procedem ao 
intercâmbio de informações numa base 
regular relativamente aos sistemas e 
processos de identificação, ao número de 
armadores e de intermediários autorizados, 
às transferências de armas de fogo, 
respectivas partes e componentes, à 
legislação e procedimentos nacionais, bem 
como aos métodos e técnicas de 
desactivação. A Comissão estabelece, o 
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mais tardar, em [...]*, um grupo de 
contacto para o intercâmbio de 
informações para fins de aplicação do 
presente artigo e de cooperação relativa à 
rastreabilidade de armas de fogo ilícitas, 
respectivas peças, componentes e munições. 
Cada Estado-Membro comunica aos outros 
Estados-Membros e à Comissão as 
autoridades nacionais incumbidas de 
transmitir e receber as informações e de 
executar as missões enunciadas no nº 4 do 
artigo 11º. Em conformidade com as 
disposições do nº 4, a Comissão adopta as 
medidas apropriadas para fins de aplicação 
do presente número”.
b) Após o nº 3, é aditado o seguinte 
número:
“4. Em conformidade com o procedimento 
da regulamentação com controlo previsto 
no artigo 5º A, nºs. 1 a 4, e artigo 7º e tendo
em conta o disposto no artigo 8º da Decisão 
1999/468/CE, modificada pela Decisão 
2006/512/CE, a Comissão adopta as 
medidas apropriadas, nos termos do nº 7 do 
artigo 1º.
Em conformidade com o procedimento 
previsto nos artigos 3º e 7º e tendo em conta 
o disposto no artigo 8º da Decisão 
1999/468/CE, modificada pela Decisão 
2006/512/CE, , a Comissão adopta as 
medidas apropriadas nos termos do nº 3 
presente artigo.”
________
* Dois anos após a entrada em vigor da presente 
directiva

Or. de

(Formulação semelhante à da Directiva)

Justificação

O relatório da Comissão de 2000 sobre a aplicação da Directiva 91/477/CEE prevê a 
criação de um grupo de contacto, espaço de reflexão privilegiado para a definição de linhas 
de orientação comuns para a desactivação de armas de fogo. Em relação ao processo de 
comitologia, espera-se chegar de forma mais rápida e mais eficaz a um consenso entre os 
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Estados-Membros sobre a desactivação de armas de fogo. 

Alteração apresentada por Arlene McCarthy

Alteração 92
ARTIGO 1, PONTO 3 BIS (novo)
Artigo 17 (Directiva 91/477/CEE)

3 bis) O artigo 17.° passa a ter a seguinte 
redacção:
"No prazo de cinco anos a contar da data 
da transposição da presente directiva para 
a legislação nacional, e de cinco em cinco 
anos depois dela, a Comissão apresentará 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório sobre a situação resultante da 
aplicação da presente directiva, 
eventualmente acompanhado de propostas. 
A Comissão empreenderá um estudo sobre 
a comercialização de réplicas na 
Comunidade Europeia e apresentará um 
relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho até [… ] * o mais tardar. 
* Um ano após a data de entrada em vigor 
da presente directiva." 

Or. en

(Formulação semelhante à da Directiva)

Justificação

Em conformidade com o regulamento melhor o requisito para relatar incluído em directiva 
91/477/CEE deveria ser actualizado e tornou regular. Além disso a Comissão deveria 
conduzir um estudo sobre a questão complexa de armas replica e sua comercialização, 
incluindo a sua venda na Internet, na Comunidade Europeia. 

Alteração apresentada por Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti e Michl Ebner

Alteração 93
ARTIGO 1, PONTO 4, ALÍNEA -A) (nova)

Anexo I, parte II, alínea A), ponto 5 (Directiva 91/477/CEE)
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- a) No Anexo I, parte II, secção A, o ponto 
5 passa a ter a seguinte redacção:
"5. Munições para pistolas e revólveres 
com os respectivos projécteis expansivos, 
bem como os mesmos projécteis, excepto no 
que se refere às armas de caça ou de tiro 
desportivo para as pessoas habilitadas a 
utilizá-las.”

Or. it

(Formulação semelhante à da Directiva)

Justificação

A expressão “tiro desportivo” parece mais adequada e correcta que “tiro com mira” pois 
inclui todos os desportos praticados com armas, mesmo aqueles que não prevêem uma mira.

Alteração apresentada por Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti e Michl Ebner

Alteração 94
ARTIGO 1, PONTO 4, ALÍNEA B)

Anexo I, parte III, ponto 1 bis (novo) (Directiva 91/477/CEE)

b) Após o primeiro parágrafo, é inserido o 
seguinte parágrafo:

b) No ponto III, após o primeiro parágrafo, 
é inserido o seguinte parágrafo:

«Os Estados-Membros tomam disposições 
para que uma autoridade competente 
verifique as medidas de desactivação visadas 
na alínea a), a fim de garantir que as 
alterações efectuadas numa arma de fogo a 
tornam definitivamente inutilizável. Os 
Estados-Membros prevêem, no âmbito da 
referida verificação, a emissão de um 
certificado ou de um documento que ateste a 
desactivação da arma de fogo ou a aplicação, 
para este efeito, de uma marca claramente 
visível na arma de fogo».

«Os Estados-Membros tomam disposições 
para que uma autoridade competente 
verifique as medidas de desactivação visadas 
na alínea a), a fim de garantir que as 
alterações efectuadas numa arma de fogo a 
tornam irreversivelmente inutilizável. Os 
Estados-Membros prevêem, no âmbito da 
referida verificação, a emissão de um 
certificado ou de um documento que ateste a 
desactivação da arma de fogo ou a aplicação, 
para este efeito, de uma marca claramente 
visível na arma de fogo. A Comissão 
publica orientações comuns, segundo o 
procedimento de regulamentação com 
controlo, sobre as normas e técnicas de 
inutilização das armas de fogo para 
garantir que estas se tornam 
permanentemente inutilizáveis.».
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Or. it

Justificação

A “desactivação”, termo preferível porque mais técnico e adequado, é já objecto de uma 
norma nacional em vários Estados-Membros, a cuja esfera de competência pertence. A 
previsão do requisito da irreversibilidade da desactivação torna necessariamente homogénea 
a previsão das normas técnicas conexas.

Alteração apresentada por Othmar Karas

Alteração 95
ARTIGO 1, PONTO 4, ALÍNEA B)

Anexo I, parte III, ponto 1 ter (novo) (Directiva 91/477/CEE)

«Os Estados-Membros tomam disposições 
para que uma autoridade competente 
verifique as medidas de desactivação visadas 
na alínea a), a fim de garantir que as 
alterações efectuadas numa arma de fogo a 
tornam definitivamente inutilizável. Os 
Estados-Membros prevêem, no âmbito da 
referida verificação, a emissão de um 
certificado ou de um documento que ateste a 
desactivação da arma de fogo ou a aplicação, 
para este efeito, de uma marca claramente 
visível na arma de fogo».

«Os Estados-Membros tomam disposições 
para que uma autoridade competente 
verifique as medidas de desactivação visadas 
na alínea a), a fim de garantir que as 
alterações efectuadas numa arma de fogo a 
tornam definitivamente inutilizável. Os 
Estados-Membros prevêem, no âmbito da 
referida verificação, a emissão de um 
certificado ou de um documento que ateste a 
desactivação da arma de fogo ou a aplicação, 
para este efeito, de uma marca claramente 
visível na arma de fogo. A Comissão cria 
um grupo de contacto incumbido de 
elaborar linhas de orientação aplicáveis a 
normas e técnicas de desactivação, a fim de 
assegurar que as armas de fogo 
desactivadas sejam definitivamente 
inutilizadas.

Or. de

Justificação

O relatório da Comissão de 2000 sobre a aplicação da Directiva 91/477/CEE prevê a
criação de um grupo de contacto, espaço de reflexão privilegiado para a definição de linhas 
de orientação comuns para a desactivação de armas de fogo. Em relação ao processo de 
comitologia, espera-se chegar de forma mais rápida e mais eficaz a um consenso entre os 
Estados-Membros sobre a desactivação de armas de fogo.
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Alteração apresentada por Arlene McCarthy

Alteração 96
ARTIGO 1, PONTO 4, ALÍNEA B BIS) (nova)

Anexo I, parte III, alínea b) (nova) (Directiva 91/477/CEE)

b bis) No Anexo I, parte III, a alínea b) 
passa a ter a seguinte redacção: 
"b) Sejam concebidos para fins de alarme, 
sinalização, salvamento, abate, pesca com 
arpão ou destinados a fins industriais ou 
técnicos, na condição de só poderem ser 
utilizados para esses fins precisos e não 
terem a aparência de uma espingarda, 
arma, pistola, revólver ou de outra arma de 
fogo tradicional;"

Or. en

(Formulação semelhante à da Directiva)

Justificação

Enquanto a definição de armas de fogo pode ser alterada para incluir as armas 
transformadas, algumas dessas armas poderiam ser excluídas devido `a formulação da alínea 
b) do Anexo III da Directiva 91/477/EEC. As armas de fogo que são réplicas ou que têm a 
aparência de uma arma de fogo "tradicional" não deveriam ser excluídas da definição de 
arma de fogo dada a sua utilização como armas transformadas em actividades criminosas. 

Alteração apresentada por Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti e Michl Ebner

Alteração 97
ARTIGO 1, PONTO 4, ALÍNEA B TER) (nova)

Anexo I, parte IV, alínea b) (Directiva 91/477/CEE)

b ter) No ponto IV, a alínea b) passa a ter a 
seguinte redacção:
b) «Arma de fogo longa» qualquer arma de 
fogo cujo cano tem um comprimento 
superior a 30 cm ou cujo comprimento total 
ultrapassa os 60 cm;

Or. it



AM\664124PT.doc 41/43 PE 388.493v01-00

PT

(Formulação semelhante à da Directiva)

Justificação

No que respeita à alínea b) da parte IV do Anexo I, embora a formulação da alínea a) seja 
bastante clara, a ausência de definição das armas de fogo longas criou algumas dificuldades 
de interpretação; em particular, em alguns Estados-Membros persiste a prática errada de 
considerar como armas curtas espingardas com um cano de comprimento total superior a 30 
cm, mas de comprimento global inferior a 60 cm. A formulação proposta è, pois, mais clara e 
evita interpretações diferentes.

Alteração apresentada por Arlene McCarthy

Alteração 98
ARTIGO 1, PONTO 4, ALÍNEA B QUATER) (nova)

Anexo II, alínea f) (Directiva 91/477/CEE)

b quater) No Anexo II, a alínea f) passa a 
ter a seguinte redacção: 
a) O nº 1 passa a ter a seguinte redacção: 
"O direito de efectuar uma viagem para 
outro Estado-Membro com uma arma ou 
armas de fogo mencionadas no presente 
cartão é sujeito a uma autorização ou a 
autorizações correspondentes prévias do 
Estado-membro visitado. Esta ou estas 
autorizações podem ser inscritas no cartão. 
b) O parágrafo 2 é suprimido. 
c) O nº 3 passa a ter a seguinte redacção: 
"No caso de um Estado-membro ter 
informado os outros Estados-membros de 
que a detenção de certas armas de fogo da 
categoria B é proibida, deve ser aditada a 
menção seguinte:"
d) O nº 5 é suprimido. 
e) Após o parágrafo final é aditado o 
seguinte parágrafo: 
"No caso de um Estado-membro ter 
informado os outros Estados-membros de 
que mantém requisitos adicionais ao cartão 
europeu de arma de fogo no interesse de 



PE 388.493v01-00 42/43 AM\664124PT.doc

PT

objectivos de segurança públicos legítimos, 
tais requisitos são notificados no cartão 
europeu de arma de fogo."   

Or. en

(Formulação semelhante à da Directiva)

Justificação

Esta alteração é coerente com a nova classificação proposta de armas de fogo, e assegura 
certeza para os caçadores e atiradores que utilizam o cartão europeu de arma de fogo. 

Alteração apresentada por Charlotte Cederschiöld

Alteração 99
ARTIGO 1, PONTO 4, ALÍNEA B QUINQUIES) (nova)

Anexo II, alínea f) (Directiva 91/477/CEE)

b quinquies) No anexo II, a alínea f) passa 
a ter a seguinte redacção:
a) Os nº 1 e 2 passam a ter a seguinte 
redacção:
"O direito de efectuar uma viagem para 
outro Estado-membro com uma arma ou 
armas mencionadas no presente cartão é 
sujeito a uma autorização ou a 
autorizações correspondentes prévias do 
Estado-membro visitado. Esta ou estas 
autorizações serão inscritas no cartão.
A formalidade de autorização prévia acima 
referida não é necessária para efectuar 
uma viagem com uma arma para a prática 
da caça ou com uma arma para a prática 
do tiro desportivo, na condição de a pessoa 
interessada esteja na posse do cartão da 
arma e possa estabelecer a razão da 
viagem."
b) O nº 3 passa a ter a seguinte redacção:
"Se um Estado-Membro tiver informado os 
outros Estados-Membros sobre a proibição
de porte de certas armas de fogo de 
categoria B, será aditada a seguinte 
menção:"
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c) O nº 5 é suprimido.

Or. sv

Justificação

Corresponde à formulação contida no relatório, mas sem os termos "em princípio" no ponto 
a). O cartão deve ser o único documento obrigatório aquando de viagens ao estrangeiro, 
sendo que a expressão "em princípio" permite uma interpretação arbitrária da legislação.

Alteração apresentada por Michl Ebner, Paul Rübig e Alexander Radwan

Alteração 100
ARTIGO 1, PONTO 4, ALÍNEA B SEXIES) (nova)
Anexo II, alínea f bis) (nova) (Directiva 91/477/CEE)

b sexies) No Anexo II é aditada a seguinte 
alínea: 
"f bis) O presente cartão autoriza 
deslocações com a arma aí mencionada, 
bem como com as respectivas munições a 
membros de associações de tiro de natureza 
histórico-cultural a um outro 
Estado-Membro. Estas devem encontrar-se 
registadas numa federação regional ou 
nacional do seu Estado de origem.”  

Or. de

Justificação

No que diz respeito à “armas históricas”, existe apenas o acordo entre a “Alemanha e a 
Áustria relativo ao reconhecimento mútuo de documentos para a posse de armas de fogo e de 
munições por parte de membros de associações de tiro tradicionais e de clubes desportivos 
de tiro" de 2002, que possibilita a transferência de armas históricas entre os dois países. Em 
Itália, não existe um tal acordo, pelo que não é possível a organização de iniciativas comuns 
entre associações de tiro de natureza histórica da Alemanha, Áustria e Itália setentrional em 
território da República Italiana. 


