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Amendament depus de Arlene McCarthy

Amendamentul 42
CONSIDERENTUL 3A (nou)

(3a) Serviciile de informaţii ale poliţiei 
indică o creştere a numărului de 
infracţiuni din cadrul Comunităţii comise 
cu arme de foc transformate, precum şi a 
traficului transfrontalier ilicit cu arme 
transformabile în scopul transformării 
acestora în arme de foc cu care se poate 
trage un foc, un glonţ sau un proiectil prin 
acţiunea unui explozibil; este, prin urmare, 
esenţial să se asigure includerea unor astfel 
de arme transformabile în definiţia 
„armelor de foc” din prezenta directivă.

Or. en
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Justification

Police report the growing problem of converted weapons, particularly in the context of some 
Member States introducing tougher controls on traditional firearms. This problem is clearly 
trans-European, involving the smuggling of convertible weapons legally available in some 
Member States, to other Member States for the purposes of conversion.

Amendament depus de Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta Angelilli, 
Michl Ebner

Amendamentul 43
CONSIDERENTUL 7

(7) Trebuie de asemenea specificat că 
activităţile de intermediere, conform 
menţiunii de la articolul 15 din protocol, 
corespund definiţiei armurierului, dată de 
directivă.

(Nu priveşte versiunea în limba română)

Or. it

Justification

(Translators note: Does not affect English version)

Or. it

Amendament depus de Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Amendamentul 44
CONSIDERENTUL 9A (nou)

(9a) Având în vedere natura specială a 
activităţii armurierilor, este necesar un 
control strict al acestei activităţi, în special 
în vederea verificării competenţelor 
profesionale şi a integrităţii acestora.

Or. it
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Justification

Activities relating to the arms sector are subject to control and authorisation, which must 
include checks on the professional abilities of those involved. There are no brokers involved 
in the market in arms for civilian use. The financial activities of all entrepreneurs are subject 
to control by the relevant police departments, and there does not seem to be any reason for 
producers of weapons for the civilian market to be subject to financial checks other than 
those already applying in general.

Amendament depus de Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti

Amendamentul 45
CONSIDERENTUL 9B (nou)

(9b) Achiziţionarea de arme de foc de către 
persoane private prin mijloace de 
comunicare la distanţă, de exemplu prin 
internet, ar trebui să facă obiectul 
dispoziţiilor prezentei directive.  Statele 
membre ar trebui să stabileasă norme 
detaliate privind interzicerea achiziţiei de 
arme de foc de către persoane care au fost 
condamnate printr-o hotărâre 
judecătorească definitivă pentru infracţiuni 
grave împotriva persoanei, săvârşite prin 
violenţă.

Or. it

Justification

The acquisition of firearms through distant communications by private individuals should be 
subject to stringent control, and any such acquisition should be subject to the rules laid down 
by the directive. In view of the harmonisation of the Member States' respective rules on the 
acquisition and possession of firearms, the acquisition of firearms by individuals who have 
been convicted of serious offences against the person should be prohibited.

Amendament depus de Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Amendamentul 46
CONSIDERENTUL 9C (nou)

(9c) Permisul european pentru arme de foc 
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ar trebui să fie, de aici înainte, singurul
document de care posesorii acestuia au 
nevoie pentru a transfera arme de foc 
dintr-un stat membru în altul.

Or. it

Justification

As mentioned in the Commission's 2000 report and to enable the internal market to function 
properly, Member States should not be able to require the production of any documents other 
than the European Firearms Pass or the payment of any fees to enable hunters and marksmen 
to circulate within the EU. It is not appropriate for the legislation to contain an assessment of 
the way the Firearms Pass has performed, a matter which should be dealt with when the 
policy is assessed.

Amendament depus de Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta Angelilli, 
Michl Ebner

Amendamentul 47
CONSIDERENTUL 9D (nou)

(9d) În vederea facilitării urmăririi armelor 
de foc şi a combaterii eficiente a fabricării 
şi traficului ilicit de arme de foc, de 
componente esenţiale ale acestora şi de 
muniţie completă, este necesar să aibă loc 
un mai bun schimb de informaţii între 
statele membre.

Or. it

Justification

It is essential for the Member States to exchange detailed information in order to combat 
illicit manufacturing and trafficking in firearm.

Amendament depus de Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta Angelilli, 
Michl Ebner

Amendamentul 48
CONSIDERENTUL 9E (nou)

(9e) Mai multe state membre au simplificat 
recent modul de clasificare a armelor de 
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foc, trecând de la patru categorii la 
următoarele două: arme de foc interzise şi 
arme de foc pentru care este nevoie de o 
autorizaţie.  Statele membre ar trebui să 
adopte această clasificare simplificată, însă 
ţările care utilizează în momentul de faţă o 
clasificare în mai multe categorii au 
dreptul, în temeiul principiului de 
subsidiaritate, să-şi păstreze sistemul 
existent de clasificare şi de autorizare.

Or. it

Justification

The Member States' respective special features and traditions must be respected in line with 
the principle of subsidiarity, which is always upheld in the EU's policies.

Amendament depus de Michl Ebner, Alexander Radwan

Amendamentul 49
CONSIDERENTUL 9F (nou)

(9f) Condiţiile de obţinere a permisului 
european pentru arme de foc şi durata 
validităţii acestuia ar trebui să fie identice 
în toate statele membre, iar persoanele care 
îl solicită nu ar trebui să suporte niciun 
cost suplimentar faţă de costul permisului
naţional pentru arme de foc. 

Or. de

Justification

The purpose of the European Firearms Pass is to help the European internal market to 
function effectively and European citizens to exercise their freedoms more easily. Therefore it 
should not be subject to conditions, particularly of a financial and bureaucratic nature, that 
significantly affect the acquisition or exercise of these freedoms and thus the functioning of 
the internal market. And unjustified and wide variations between the Member States with 
regard to such conditions are incompatible with the principle of equal treatment
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Amendament depus de Arlene McCarthy

Amendamentul 50
Considerentul 9G (nou)

(9g) Permisul european pentru arme de foc 
ar trebui considerat documentul principal 
de care au nevoie vânătorii şi trăgătorii 
sportivi pentru a transfera o armă de foc 
într-un alt stat membru. Orice alte cerinţe 
suplimentare stabilite de un stat membru 
privind transferul în interiorul său al unei 
arme de foc de către un vânător sau 
trăgător sportiv trebuie justificate prin 
motive legitime de ordin public vizând 
protecţia siguranţei publice şi trebuie să fie 
proporţionale cu acestea.

Or. en

Justification

Regarding the circulation of hunters and marksmen, Member States can only require 
documents other than the European Firearms Pass when it is strictly justified by legitimate 
public policy aims of a Member State concerning the protection of public safety, and where 
the requirements are proportionate to such aims.

Amendament depus de Michl Ebner, Paul Rübig, Alexander Radwan

Amendamentul 51
CONSIDERENTUL 9H (nou)

(9h) Permisul european pentru arme de foc 
funcţionează şi trebuie considerat ca unicul 
document necesar vânătorilor, trăgătorilor 
sportivi şi asociaţiilor culturale şi istorice 
de vânătoare pentru a transfera o armă de 
foc autorizată şi muniţia acesteia într-un 
alt stat membru.
Această dispoziţie nu aduce atingere 
niciunui acord bilateral relevant în vigoare. 

Or. de
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Justification

For the sake of smooth operation of the internal market, hunters and marksmen should be 
allowed to travel to another Member State with the European Firearms Pass alone.  
Moreover, in keeping with the European idea, cultural and historical shooting associations 
should be able to take part in cross-border cultural exchange.  

Amendament depus de Michl Ebner, Paul Rübig, Alexander Radwan

Amendamentul 52
CONSIDERENTUL 9I (nou)

(9i) În ceea ce priveşte activităţile 
instituţiilor şi asociaţiilor culturale şi 
istorice care au în posesie sau utilizează 
arme „istorice”, trebuie făcute eforturi 
pentru asigurarea unei recunoaşteri 
reciproce a documentelor naţionale de 
transfer şi utilizare transnaţională a
armelor şi muniţei de acest tip, astfel cum 
este prevăzut, de exemplu, în acordul 
bilateral dintre Germania şi Austria, din 28 
iunie 20021. 
1 Acord între Republica Austria şi Republica 
Federală Germania privind recunoaşterea reciprocă 
a documentelor pentru portul de arme şi muniţie de 
către membrii asociaţiilor tradiţionale de vânătoare 
şi de către trăgătorii sportivi , încheiat la Berlin la 
28 iunie 2002 [Bundesgesetzblatt für die Republik 
Österreich (Partea III),13 mai 2004]. 

Or. de

Justification

To preserve and maintain cultural diversity and  historic tradition in the European Union, 
cultural and historical institutions and associations should as far as possible be enabled to 
handle and use ‘historical’ weapons for these purposes. This solution has already been 
successfully put into practice in the above agreement between the Republic of Austria and the 
Federal Republic of Germany on the mutual recognition  of documents for the carrying of 
firearms and ammunition and, contrary to many fears, has not resulted in the uncontrolled or 
even dangerous use of ‘historical’ weapons.  
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Amendament depus de Arlene McCarthy

Amendamentul 53
ARTICOLUL 1 PUNCTUL -1 (nou)

Articolul 1 alineatul (1) (Directiva 91/477/CEE)

-1) la articolul 1), alineatul (1) se 
înlocuieşte cu următorul text:
„(1) În sensul prezentei directive, «armă de 
foc» înseamnă orice armă portabilă cu 
ţeavă cu care se poate trage un foc, un 
glonţ sau un proiectil prin acţiunea unui 
explozibil, care este concepută sau poate fi 
cu uşurinţă transformată să facă acest 
lucru, cu excepţia acelor arme care 
corespund definiţiei dar care se exclud 
pentru unul dintre motivele menţionate în 
secţiunea III din anexa I. Armele de foc 
sunt clasificate în secţiunea II din anexa 
I.”

Or. en

Justification

The definition of a firearm is consistent with the Protocol but must acknowledge the increase 
in use of converted weapons in criminal activity in Europe, and the increase in cross-border 
smuggling of convertible weapons, including since the signing of the Protocol. The definition 
of 'readily convertible' used in the Protocol risks differing interpretation in different Member 
States and therefore potential loopholes for criminal exploitation. Increasingly advanced 
techniques used by criminals in order to convert weapons involve weapons not considered 
'readily convertible'.

Amendament depus de Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli,
Roberta Angelilli, Michl Ebner

Amendamentul 54
Articolul 1 PUNCTUL -1A (nou)

Articolul 1 alineatul (1) (Directiva 91/477/CEE)

-1a) la articolul 1, alineatul (1) se 
înlocuieşte cu următorul text:
„(1) În sensul prezentei directive «armă de 
foc» înseamnă orice armă portabilă cu 
ţeavă cu care se poate trage un foc, un 
glonţ sau un proiectil prin acţiunea unui 



AM\664124RO.doc 9/43 PE 388.493v01-00

RO

explozibil sau care este concepută să facă 
acest lucru, cu excepţia acelor arme care 
corespund definiţiei dar care se exclud 
pentru unul dintre motivele menţionate în 
secţiunea III din anexa I. Armele de foc 
sunt clasificate în secţiunea II din anexa 
I.”

Or. it

Justification

The definition of a firearm is based on the Protocol. However, concern that the definition 
should be consistent with the exclusion of deactivated firearms, antique weapons and some 
other firearms mentioned in Annex I, Section III of he Directive would appear to be 
misplaced.

Amendament depus de Lasse Lehtinen

Amendamentul 55
ARTICOLUL 1 PUNCTUL -1B (nou)

Articolul 1 alineatul (1a) (nou) (Directiva 91/477/CEE)

-1b) La articolul 1 se adaugă următorul 
alineat (1a):

„(1a) În sensul prezentei directive, 
«urmărire» înseamnă urmărirea 
sistematică, de la fabricant până la 
cumpărător, a armelor de foc şi, atunci 
când este posibil, a pieselor şi 
componentelor acestora şi a muniţiei în 
scopul furnizării de ajutor autorităţilor 
competente în procesul de detectare, 
anchetă şi analiză a fabricării şi traficului 
ilicit. 

Or. en

Justification

This definition of tracing is mentioned in the Protocol and should be included in the Directive 
for reasons of legal certainty.
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Amendament depus de Lasse Lehtinen

Amendamentul 56
ARTICOLUL 1 PUNCTUL -1C (nou)

Articolul 1 alineatul (1b) (nou) (Directiva 91/477/CEE)

-1c) La articolul 1 se adaugă următorul 
alineat (1b):

„(1b) În sensul prezentei directive, 
«muniţie» înseamnă muniţia completă sau 
componentele acesteia, inclusiv tubul de 
cartuş, amorsa, pulberea, gloanţele sau 
proiectilele, care sunt folosite într-o armă 
de foc, cu condiţia ca aceste componente să 
facă ele însele obiectul unei autorizări în 
statul respectiv.”

Or. en

Justification

This definition of ammunition is mentioned in the Protocol and should be included in the 
Directive for reasons of legal certainty.

Amendament depus de Gisela Kallenbach

Amendamentul 57
ARTICOLUL 1 PUNCTUL -1D (nou)

Articolul 1 alineatul (1c) (nou) (Directiva 91/477/CEE)

-1d) La articolul 1 se adaugă următorul 
alineat (1c):

„(1c) În sensul prezentei directive, «armă 
veche» înseamă fie o armă fabricată 
înainte de 1900, fie o armă mai recentă 
care este considerată armă veche de către 
un stat membru în conformitate cu 
criteriile tehnice. Criteriile tehnice 
relevante trebuie să respecte, cel puţin, 
standardele stabilite în conformitate cu 
articolul 13 alineatul (4).

Or. en
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Justification

A definition of "antique weapon" is needed for legal certainty reasons because these weapons 
are not covered by this Directive

Amendament depus de Michl Ebner, Alexander Radwan

Amendamentul 58
ARTICOLUL 1 PUNCTUL -1E (nou)

Articolul 1 alineatul (1d) (nou) (Directiva 91/477/CEE)

-1e) La articolul 1 se inserează următorul 
alineat (1d):
„(1d) În sensul prezentei directive, «armă 
istorică» înseamnă orice fel de armă sau 
piesă a unei arme fabricată înainte de 1899 
şi definită ca «istorică» în temeiul 
legislaţiei naţionale.

Această definiţie include, de asemenea, 
toate armele, precum şi componentele şi 
muniţia acestora, care au fost fabricate 
înaintea celui de-al doilea război mondial şi 
care au fost adaptate astfel încât să nu 
poată folosi muniţie explozivă.

Or. de

Justification

Under existing agreements (Schengen Agreement and UN Protocol), ‘historical’ weapons 
date from before 1899.  However there are cultural and historical institutions in Europe that, 
when carrying out their activities which seek to preserve cultural diversity in Europe, also use 
inoperable weapons that were introduced after 1899. As these weapons can only be used for 
cultural and historical purposes of this kind, the date in the definition of ‘historical weapons’ 
should be extended. 

Amendament depus de Michl Ebner, Paul Rübig, Alexander Radwan

Amendamentul 59
ARTICOLUL 1 PUNCTUL -1F (nou)

Articolul 1 alineatul (1e) (nou) (Directiva 91/477/CEE)
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-1f) La articolul 1 se adaugă următorul 
alineat (1e):
„(1e) În sensul prezentei directive, expresia 
armă «istorică» se referă la modele mai 
vechi decât cele din al doilea război 
mondial, inclusiv modele care fac parte din 
următoarele categorii:
- arme de foc cu bătaie lungă cu repetiţie, 
cu ţeavă care nu depăşeşte 60 cm lungime;
- alte arme de foc cu bătaie lungă cu 
repetiţie;
- arme de foc cu bătaie lungă cu tragere foc 
cu foc prin ţeavă spiralată;
- arme de foc cu bătaie lungă cu tragere foc 
cu foc prin ţeavă netedă.”

Or. de

Justification

The topic of ‘historical’ weapons is particularly important for historical shooting 
associations in Germany, Austria and northern Italy.  Historical shooting associations 
represent a cross-border tradition reflecting the European spirit.  Therefore it is essential to 
include historical weapons in the directive.  

Amendament depus de Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Amendamentul 60
ARTICOLUL 1 PUNCTUL -1G (nou)

Articolul 1 alineatul (1f) (nou) (Directiva 91/477/CEE)

-1g) La articolul 1, se inserează următorul 
alineat:
„(1f) În sensul prezentei directive, 
«muniţie» înseamnă muniţia completă sau 
componentele acesteia, inclusiv tubul de 
cartuş, amorsa, pulberea, gloanţele sau 
proiectilele, care sunt folosite într-o armă 
de foc, cu condiţia ca aceste componente să 
facă ele însele obiectul unei autorizări în 
statul membru în cauză.”
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Or. it

Justification

The proposed definition is completely consistent with that contained in the Protocol. 
Ammunition components, which are mostly inert, should only be treated on the same basis as 
complete rounds of ammunition where they are so treated in the relevant national legislation. 

Amendament depus de Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Amendamentul 61
ARTICOLUL 1 PUNCTUL -1H (nou)

Articolul 1 alineatul (1e) (nou) (Directiva 91/477/CEE)

-1h) La articolul 1, se inserează următorul 
alineat:
„(1e) În sensul prezentei directive, «piese şi 
componente ale armelor de foc» înseamnă 
orice element esenţial conceput şi fabricat 
în mod special pentru o armă de foc, care 
este vital pentru funcţionarea acesteia, 
inclusiv ţeava, patul de armă sau cadrul, 
antetrenul sau cilindrul, dispozitivul de 
alunecare sau piesa basculantă, sau orice 
dispozitiv conceput sau adaptat pentru a 
reduce zgomotul provocat de tragerea unui 
foc de armă.” 

Or. it

Justification

To be regarded as part of a weapon, a component should not just be essential to its operation, 
but also should be specially designed for that purpose, in other words it should not be 
possible for it to be used for another purpose or confused with a component of a different 
mechanical device: it must be unique and distinctive.

Amendament depus de Charlotte Cederschiöld

Amendamentul 62
ARTICOLUL 1 PUNCTUL -1I (nou)

Articolul 1 alineatul (1f) (nou) (Directiva 91/477/CEE)



PE 388.493v01-00 14/43 AM\664124RO.doc

RO

-1i) În sensul prezentei directive, prin 
„muniţie" se înţelege o unitate care include 
tub de cartuş, amorsă, glonţ şi propulsor.

Or. sv

Justification

It makes sense that a weapons directive should include a definition of ammunition. However, 
the components of the ammunition have no value in themselves and do not present any risk; 
consequently it is the ammunition as a whole which is relevant in this context.

Amendament depus de Charlotte Cederschiöld

Amendamentul 63
ARTICOLUL 1 PUNCTUL -1J (nou)

Articolul 1 alineatul (1g) (nou) (Directiva 91/477/CEE)

-1j) La articolul 1 se adaugă următorul 
alineat (1g): 
„(1g) În sensul prezentei directive, 
«intermediar de arme» înseamnă orice 
persoană fizică sau juridică care, în cadrul 
activităţilor sale lucrative, creează 
condiţiile necesare încheierii de contracte 
de fabricare, comercializare, schimb, 
închiriere, reparare sau transformare a 
armelor de foc, a pieselor armelor de foc şi 
a muniţiei.” 

Or. sv

Justification

In order to remain consistent with Article 1(2) of the directive, and to prevent its being 
applied to private individuals who, for example, exchange weapons for hobby purposes, a 
paragraph on arms brokers should be added including a reference to economic activities. 

Amendament depus de Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Amendamentul 64
ARTICOLUL 1 PUNCTUL -1K (nou)

Articolul 1 alineatul (2) (Directiva 91/477/CEE)
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-1k) La articolul 1, alineatul (2) se 
înlocuieşte cu următorul text:
„(2) În sensul prezentei directive, 
«armurier» înseamnă orice persoană fizică 
sau juridică a cărei activitate comercială 
constă exclusiv sau parţial în fabricarea, 
comercializarea, schimbul, închirierea, 
repararea sau transformarea armelor de 
foc, a pieselor esenţiale ale armelor de foc 
şi a muniţiei complete.”

Or. it

Justification

(Translator's note: the first part of the amendment and of the justification does not affect the 
English version)

Extends the definition given in the directive to include parts of weapons (a concept which also 
comprises 'components' as laid down in the Protocol) and complete rounds of ammunition.

Amendament depus de Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Michl Ebner

Amendamentul 65
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 1

Articolul 1 alineatul (3) (Directiva 91/477/CEE)

1) La articolul 1 se adaugă
următoarele două alineate după alineatul 2:

1) La articolul 1 se inserează
următorul alineat după alineatul (2):

3. În înţelesul prezentei directive, "fabricare 
ilicită" înseamnă fabricarea sau montarea de 
arme de foc, piese şi componente ale 
acestora sau muniţie:

(3) „În sensul prezentei directive, «fabricare 
ilicită» înseamnă fabricarea sau montarea, 
prin încălcarea prezentei directive, de arme 
de foc, piese esenţiale ale acestora sau 
muniţie completă, inclusiv piese şi 
componente care sunt importate din ţări 
terţe.”

Or. it

Justification

Directive 91/477EEC should establish a single standard against which the lawful nature of 
the manufacturing of arms, their essential components and complete rounds of ammunition 
can be determined inside the Union.
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Amendament depus de Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Amendamentul 66
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 1

Articolul 1 alineatul (4) (Directiva 91/477/CEE)

4. În înţelesul prezentei directive, „trafic 
ilicit” înseamnă achiziţionarea, 
comercializarea, livrarea, mutarea sau 
transferul armelor de foc, al pieselor şi 
componentelor lor, precum şi al muniţiei din 
sau pe teritoriul unui stat membru în alt stat 
membru, dacă oricare dintre statele membre 
respective nu autorizează acest lucru în 
conformitate cu termenii prezentei directive 
sau dacă armele de foc în cauză nu sunt 
marcate în conformitate cu articolul 4 
alineatul (1).

(4) În sensul prezentei directive, „trafic 
ilicit” înseamnă achiziţionarea, 
comercializarea, livrarea, mutarea sau 
transferul armelor de foc, al pieselor lor 
esenţiale, precum şi al muniţiei complete, 
prin încălcarea prezentei directive, din sau 
prin oricare stat într-un stat membru, dacă 
oricare dintre statele membre respective nu 
autorizează acest lucru în conformitate cu 
termenii prezentei directive sau dacă armele 
de foc în cauză nu sunt marcate în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (1). 
Achiziţionarea, comercializarea, livrarea, 
mutarea sau transferul de arme de foc nu 
se consideră totuşi ca fiind trafic ilicit dacă 
acestea au trecut din stocul guvernamental 
în folosinţă civilă permanentă, cu condiţia 
să fie marcate astfel cum este prevăzut la 
articolul 4 alineatul (1) în ceea ce priveşte 
marcajele de identificare a armelor de 
calibru mic.

Or. it

Justification

Following the entry into force of this directive, any firearm which is manufactured or placed 
on the market in the Member States will have to be marked in accordance with the provisions 
of the directive.

Amendament depus de Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Amendamentul 67
Articolul 1 alineatul (4a) (nou) (Directiva 91/477/CEE)

„(4a) În sensul prezentei directive, 
«urmărire» înseamnă evidenţa sistematică, 
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de la fabricant până la cumpărător, a 
armelor de foc şi, atunci când este posibil, a 
pieselor şi componentelor acestora şi a 
muniţiei în scopul detectării şi analizei 
fabricării şi traficului ilicit şi, eventual, al 
anchetării mai eficiente a acestora.”

Or. it

Justification

It must be possible for firearms to be traced as a matter of course. Essential weapon parts 
and complete rounds of ammunition should be traceable, 'where possible', as stated in the 
Protocol. It is not possible to trace non-essential weapon parts and incomplete rounds of  
ammunition (or rather components of ammunition) except in the case of non-inert components 
(propellants) which, being explosives, are already subject to authorisation.

Amendament depus de Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti

Amendamentul 68
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 1

Articolul 1 alineatul (4b) (nou) (Directiva 91/477/EEC)

„(4b) În sensul prezentei directive, «armă 
veche» înseamnă orice armă fabricată 
înainte de 1899, inclusiv replici, şi orice 
armă mai recentă considerată ca fiind 
veche în temeiul legislaţiei naţionale 
relevante.”

Or. it

Justification

Justification

Point (a) of the first paragraph of Article 3 of the Protocol enables antique firearms and their 
replicas to be defined in accordance with domestic law as they fall outside the scope of the 
Treaty. The definition of technical rules for the clarification of such weapons seems to 
undermine the regulatory powers assigned to the States. The Protocol which the proposal 
seeks to carry into effect specifically sets a cut-off date of 1899, whereas the date given in the 
proposal, 1870, would result in many weapons of purely historical interest being classified as 
modern firearms.
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Amendament depus de Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Amendamentul 69
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 1

Articolul 1 alineatul (4c) (nou) (Directiva 91/477/EEC)

„(4c) O persoană fizică sau juridică care 
defăşoară activităţi de intermediere care 
includ transferul de arme, de piese 
esenţiale ale acestora sau de muniţie 
completă face obiectul aceluiaşi sistem de 
autorizare ca şi armurierii. Agenţii sau 
reprezentanţii care acţionează în numele 
sau în contul unor armurieri în temeiul 
unor contracte standard de mandatare nu 
pot fi consideraţi «intermediari» în sensul 
punerii în aplicare a prezentei directive.”

Or. it

Justification

The concept of 'broker' is foreign to the market in arms for civilian use, and instead relates to 
the trade in arms which fall outside the scope of this directive. Agents or representatives 
operating on behalf of producers or importers of arms for civilian use on the basis of 
standard contracts should not be regarded as falling within the definition of broker.

Amendament depus de Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Amendamentul 70
ARTICOLUL 1, PUNCTUL 1

Articolul 1 alineatul (2a) (nou) (Directiva 91/477/CEE)

„(2a) Prezenta directivă se aplică, de 
asemenea, pieselor esenţiale ale armelor de 
foc şi muniţiei complete, inclusiv celor 
importate din ţări terţe.” 

Or. it

Justification

The regulatory system for weapons should also apply to their essential and distinctive parts, 
and to the complete rounds of ammunition designed for them. The term 'components' is 
dropped as it is covered by the term 'parts'.
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Amendament depus de Gisela Kallenbach

Amendamentul 71
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 1

Articolul 2 alineatul (2b) (nou) (Directiva 91/477/EEC)

„(2b) Prezenta directivă se aplică vânzării 
la distanţă.”

Or. en

Justification

Acquisition of firearms through distance selling, in particular via the internet, should be 
covered by the same rules than direct acquisition

Amendament depus de Gisela Kallenbach

Amendamentul 72
ARTICOLUL 1, PUNCTUL 2

Articolul 4 alineatul (1) primul paragraf (Directiva 91/477/CEE)

1. În scopul identificării şi urmăririi tuturor 
armelor de foc, la data fabricării fiecărei 
arme de foc, statele membre fie impun un 
marcaj unic, care să conţină numele 
producătorului, ţara sau locul fabricării şi 
seria, fie practică orice tip de marcaj 
alternativ unic şi uşor de identificat, 
conţinând simboluri geometrice simple în 
combinaţie cu un număr sau un cod 
alfanumeric, care să permită tuturor statelor 
să identifice rapid ţara de fabricaţie. 

(1) În scopul identificării şi urmăririi tuturor 
armelor de foc, a pieselor şi a 
componentelor, la data fabricării fiecărei 
arme de foc, piese şi componente, statele 
membre fie impun un marcaj unic, care să 
conţină numele producătorului, ţara sau 
locul fabricării şi seria, de exemplu astfel 
cum este prevăzut în Convenţia din 1 iulie 
1969 referitoare la recunoaşterea reciprocă 
a marcajelor de identificare a armelor de 
calibru mic, fie practică orice tip de marcaj 
alternativ unic şi uşor de identificat, 
conţinând un număr sau un cod alfanumeric, 
care să permită tuturor statelor să identifice 
rapid ţara de fabricaţie. Marcajul trebuie 
aplicat pe o piesă esenţială sau structurală 
a armei de foc, a cărei distrugere conduce 
la imposibilitatea de utilizare a armei de 
foc.

Or. en
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Justification

This amendment is consistent with the explicit inclusion of parts and components in the 
Directive. Serial number includes the year of manufacture. The marking system laid down in 
the 1969 Convention on proofmarks should be mentioned as a reference for all Member 
States. It is essential that the marking is affixed on essential or structural part of the firearm 
where the component's destruction would render the weapon permanently inoperable and 
incapable or reactivation, such as the frame and/or receiver. This clause would make it more 
difficult for marking to be removed and would improve the tracing.

Amendament depus de Lasse Lehtinen

Amendamentul 73
ARTICOLUL 1, PUNCTUL 2

Articolul 4 alineatul (1) primul paragraf (Directiva 91/477/CEE)

1. În scopul identificării şi urmăririi tuturor 
armelor de foc, la data fabricării fiecărei 
arme de foc, statele membre fie impun un 
marcaj unic, care să conţină numele 
producătorului, ţara sau locul fabricării şi 
seria, fie practică orice tip de marcaj 
alternativ unic şi uşor de identificat, 
conţinând simboluri geometrice simple în 
combinaţie cu un număr sau un cod 
alfanumeric, care să permită tuturor statelor 
să identifice rapid ţara de fabricaţie.

(1) În scopul identificării şi urmăririi tuturor 
armelor de foc asamblate, la data fabricării 
fiecărei arme de foc, statele membre fie 
impun un marcaj unic, care să conţină 
numele producătorului, seria armei, ţara 
sau locul de fabricare şi anul fabricaţiei 
(dacă acesta nu este inclus în serie) în 
conformitate cu standardele şi criteriile din 
Convenţia din 1 iulie 1969 referitoare la 
recunoaşterea reciprocă a marcajelor de 
identificare a armelor de calibru mic (CIP), 
fie practică orice tip de marcaj alternativ 
unic şi uşor de identificat în combinaţie cu 
un număr, care să permită tuturor statelor să 
identifice rapid ţara de fabricaţie. Marcajul 
trebuie aplicat pe o piesă esenţială sau 
structurală a armei de foc, a cărei 
distrugere conduce la imposibilitatea de 
utilizare a armei de foc.

Or. en

Justification

The marking of the smallest unit of ammunition package providing the name of the 
manufacturer, the identification number, the calibre and the type of ammunition and the 
quantity of the ammunition in the package are requested from the CIP rules (decision 15 – 7, 
art. 49) that is followed from all the European manufacturers of ammunitions.
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Amendament depus de Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Amendamentul 74
ARTICOLUL 1, PUNCTUL 2

Articolul 4 alineatul (1) primul paragraf (Directiva 91/477/CEE)

1. În scopul identificării şi urmăririi tuturor 
armelor de foc, la data fabricării fiecărei 
arme de foc, statele membre fie impun un 
marcaj unic, care să conţină numele 
producătorului, ţara sau locul fabricării şi
seria, fie practică orice tip de marcaj 
alternativ unic şi uşor de identificat, 
conţinând simboluri geometrice simple în 
combinaţie cu un număr sau un cod 
alfanumeric, care să permită tuturor statelor 
să identifice rapid ţara de fabricaţie.

Mai mult, la data transferului armelor de 
foc din stocurile guvernamentale în uzul 
civil permanent, statele membre trebuie să 
asigure marcajul unic corespunzător, care 
permite tuturor statelor identificarea ţării 
care efectuează transferul.

(1) În scopul identificării şi urmăririi tuturor 
armelor de foc asamblate, la data fabricării 
fiecărei arme de foc, statele membre fie 
impun un marcaj unic, care să includă
numele sau marca producătorului, ţara sau 
locul fabricării, seria şi anul fabricaţiei 
(dacă acesta nu este inclus în serie) în 
conformitate cu standardele şi criteriile din 
Convenţia din 1 iulie 1969 referitoare la 
recunoaşterea reciprocă a marcajelor de 
identificare a armelor de calibru mic (CIP), 
fie practică orice tip de marcaj alternativ 
unic şi uşor de identificat în combinaţie cu 
un număr, care să permită tuturor statelor să 
identifice rapid ţara de fabricaţie. Marcajul 
trebuie aplicat pe o piesă esenţială sau 
structurală a armei de foc, a cărei 
distrugere conduce la imposibilitatea de 
utilizare a armei de foc.

Or. it

Justification

The governments of the main European countries manufacturing arms for civilian use have 
now signed up to the CIP (Permanent International Commission for firearms testing) 
Convention and apply a uniform marking system to almost all arms for civilian use present on 
EU territory, which enables weapons to be identified and traced. The CIP system covers the 
points included in the Protocol. It is preferable to use the more precise expression 'producer' 
instead of manufacturer' when referring to the person who first places the item on the market, 
who might also be the final importer.

Amendament depus de Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta Angelilli, 
Michl Ebner

Amendamentul 75
ARTICOLUL 1, PUNCTUL 2

Articolul 4 alineatul (3) (Directiva 91/477/CEE)

3. Armurierii trebuie să ţină un registru în (3) Toate statele membre asigură păstrarea, 
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care să îşi înscrie toate intrările şi ieşirile 
de arme de foc din categoria A, B sau C, 
datele de identificare a armei, respectiv 
tipul, marca, modelul, calibrul şi seria, 
precum şi numele şi adresa persoanei care
achiziţionează arma. Registrul trebuie 
păstrat de către armurier timp de cinci ani, 
chiar şi după încetarea activităţii. Toate 
statele membre trebuie să asigure păstrarea 
informaţiilor respective timp de minimum 
zece ani.
.

pe o perioadă de cel puţin 20 de ani, a unui 
sistem de date centralizat şi computerizat în 
care se înregistrează fiecare armă de foc 
care face obiectul prezentei directive, 
împreună cu marcajul său unic. Pe durata 
întregii lor perioade de activitate, 
armurierii trebuie să ţină timp de 20 de ani 
un registru în care sunt înregistrate toate 
armele de foc care fac obiectul prezentei 
directive, pe care le-au achiziţionat sau pe 
care le-au furnizat, precum şi 
carcateristicile care permit identificarea şi 
urmărirea armelor, în special tipul 
acestora, marca, modelul, calibrul şi seria, 
şi numele şi adresa persoanelor care le-au 
furnizat şi achiziţionat. La încheierea 
activităţii sale, armurierul transmite 
registrul autorităţii naţionale responsabile 
de marcajul la care se face referire în 
primul paragraf de la alineatul (1).

Or. it

Justification

The aim is to ensure the legality, transparency and completeness of the records kept by the 
Member States and that those operating in the sector keep accurate and timely records to 
ensure that every arm produced can be traced.

Amendament depus de Lasse Lehtinen

Amendamentul 76
ARTICOLUL 1, PUNCTUL 2

Articolul 4 alineatul (1) primul paragraf (Directiva 91/477/CEE)

(1a) În scopul urmăririi muniţiei, statele 
membre trebuie să prevadă obligaţia de 
marcare a fiecărui ambalaj elementar de 
muniţie completă, cu specificarea numelui 
fabricantului, a numărului de identificare a 
lotului, a calibrului şi a tipului de muniţie, 
în conformitate cu dispoziţiile din 
Convenţia din 1 iulie 1969 referitoare la 
recunoaşterea reciprocă a marcajelor de 
identificare a armelor de calibru mic (CIP).
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Or. en

Justification

The marking of the smallest unit of ammunition package providing the name of the 
manufacturer, the identification number, the calibre and the type of ammunition and the 
quantity of the ammunition in the package are requested from the CIP rules (decision 15 – 7, 
art. 49) that is followed from all the European manufacturers of ammunitions.

Amendament depus de Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Amendamentul 77
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2

Articolul 4 alineatul (1) paragraful 1b (nou) (Directiva 91/477/CEE)

În scopul urmăririi muniţiei, statele 
membre solicită ca pe fiecare unitate de 
ambalare de muniţie completă, până la cea 
mai mică, să fie marcate numele 
producătorului, numărul de identificare a 
lotului, calibrul şi tipul muniţiei, astfel cum 
se specifică, de exemplu, în Convenţia din 1 
iulie 1969 referitoare la recunoaşterea 
reciprocă a marcajelor de identificare a 
armelor de calibru mic.

Or. it

Justification

The CIP rules (Decision XV-7 Article 4) which are followed by all European ammunition 
producers, require the smallest packaging units ammunition to be marked with the name and 
trademark of the producer, the type of ammunition, the class of munitions, the calibre, the 
batch number and the quantity of cartridges contained in the package.

Amendament depus de Othmar Karas

Amendamentul 78
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2

Articolul 4 alineatul (2a) (nou) (Directiva 91/477/CEE)

(2a) Cu excepţia armurierilor şi 
intermediarilor, statele membre introduc o 
perioadă de reflecţie obligatorie de cel 
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puţin trei zile lucrătoare între data 
achiţionării şi data livrării unei arme de foc 
din categoria C sau D. Nu este necesară o 
perioadă de reflecţie în cazul în care 
cumpărătorul deţine licenţă pentru 
deţinerea unei arme de foc din categoria B 
sau un permis de vânătoare sau dacă se 
face dovada că arma de foc va fi exportată 
imediat. 

Or. de

Justification

The provision of a cooling-off period is intended to counter any spur-of-the-moment decision 
to use a firearm in a criminal act.  For this purpose, a cooling-off period of three working 
days seems sufficient.  In addition, a cooling-off period seems necessary only for category C 
and D firearms, as people wishing to acquire a category A or B firearm will already have 
undergone integrity checks by the authorities.  In cases where a cooling-off period is not 
required, this should be on the principle that integrity checks have already been carried out 
on the people concerned.   

Amendament depus de Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti, Lasse Lehtinen, Michl Ebner

Amendamentul 79
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2

Articolul 4 alineatul (3) paragraful 1a (nou) (Directiva 91/477/CEE)

Statele membre se sigură că toate armele 
aflate pe teritoriul lor sunt marcate şi 
înregistrate în conformitate cu prezenta 
directivă sau că sunt dezactivate. Orice 
armă de foc importată dintr-o ţară terţă 
trebuie să fie marcată în conformitate cu 
prezenta directivă.

Or. it

Justification

All firearms found on EU territory must be properly marked, including imported firearms if 
they are not marked at the place of origin. The marking must be placed on an essential 
structural part of the weapon, so that destroying the marking would make the weapon 
inoperable.
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Amendament depus de Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Amendamentul 80
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2A (nou)
Articolul 5 (Directiva 91/477/CEE)

2a) Articolul 5 se modifică după cum 
urmează:

(a) La alineatul (1), după litera (b) se 
adaugă următoarea literă:
„(ba) nu au fost găsite vinovate de 
comiterea unei infracţiuni grave printr-o 
decizie judecătorească; statele membre 
stabilesc normele detaliate de punere în 
aplicare a acestei cerinţe, în special tipurile 
de infracţiuni vizate, sentinţa minimă şi 
perioada minimă de reabilitare care trebuie 
să treacă înainte ca persoana în cauză să 
poată primi din nou autorizaţia de 
achiziţionare sau deţinere a armelor de foc 
mici.”

(b) Al treilea paragraf se înlocuieşte cu 
următorul text:
„Statele membre pot retrage autorizaţia de 
deţinere a armei de foc dacă una dintre 
condiţiile în baza cărora a fost acordată nu 
mai este îndeplinită.”

Or. it

(Wording similar to the Directive)

Justification

The derogation of the age limit for the acquisition and possession of firearms for hunting or 
target shooting activities is essential and should be maintained, to encourage young people to 
take part in target shooting and related sports. The criterion of commission of an offence 
against the person with intent is the only one that should be used to ascertain whether a 
person is a potential danger to society and so should be prohibited  form possessing firearms.
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Amendament depus de Véronique Mathieu

Amendamentul 81
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2B (nou)
Articolul 5 (Directiva 91/477/CEE)

2b) Articolul 5 se înlocuieşte cu următorul 
text:
„Fără a aduce atingere articolului 3, 
statele membre nu permit achiziţionarea şi 
deţinerea de arme de foc decât persoanelor 
care au un motiv întemeiat şi care: 
(a) au împlinit vârsta de 18 ani, exceptând 
derogările în cazul practicării vânătorii sau 
tirului sportiv; 
(b) nu sunt susceptibile de reprezenta un 
pericol pentru ele însele, pentru ordinea 
publică sau pentru siguranţa publică; în 
cazul armelor din categoriile C şi D, 
această condiţie poate fi îndeplinită în 
momentul achiziţionării prin prezentarea 
unui permis de vânătoare, a unei licenţe de 
tir sportiv, a unui certificat de cazier 
judiciar sau a altui document oficial 
eliberat de autorităţile competente. 
Statele membre pot retrage autorizaţia de 
deţinere a armei de foc în cazul în care una 
dintre condiţiile de la primul paragraf litera 
(b) nu mai este îndeplinită. 
Statele membre nu pot interzice 
persoanelor rezidente pe teritoriul lor să 
deţină o armă de foc achiziţionată într-un 
alt stat membru decât dacă interzic 
achiziţionarea aceleiaşi arme pe teritoriul 
lor.”

Or. fr

Wording similar to the Directive)

Justification

Registered hunters and marksmen have already undergone all the procedures and checks 
(examinations, tests, criminal record, etc) to ensure that they do not present any danger to 
public order or safety.  The official permit or licence issued to them by the competent 
authorities, which usually has to be renewed each year, can therefore be considered as 
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equivalent to an individual authorisation.  The period of time required to obtain a permit or 
licence would also be a guarantee against an impulsive decision to buy a firearm.  

Amendament depus de André Brie, Marco Rizzo

Amendamentul 82
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2C (nou)
Articolul 5 (Directiva 91/477/CEE)

2c) Articolul 5 se înlocuieşte cu următorul 
text:
„Fără a aduce atingere articolului 3, 
statele membre nu permit achiziţionarea şi 
deţinerea de arme de foc din categoria B 
decât persoanelor care au un motiv 
întemeiat şi care:
(a) au împlinit vârsta de 18 ani, exceptând 
derogările în cazul practicării tirului 
sportiv, dar care nu au în niciun caz mai 
puţin de 16 ani şi practică tirul în cadrul 
unui centru autorizat, sub supravegherea şi 
îndrumarea unui instructor calificat, în 
scopuri de competiţie sau antrenament; 
(b) nu sunt susceptibile de a reprezenta un 
pericol pentru ele însele, pentru ordinea 
publică sau pentru siguranţa publică.”

Or. en

(Wording similar to the Directive)

Amendament depus de Gisela Kallenbach

Amendamentul 83
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2E (nou)

Articolul 5 primul paragraf litera (a) (Directiva 91/477/CEE)

2e) La articolul 5 primul paragraf, litera 
(a) se înlocuieşte cu următorul text:
„(a) au împlinit vârsta de 18 ani, exceptând 
derogările în cazul practicării vânătorii sau 
tirului sportiv, cu condiţia ca persoanele 
sub 18 ani să se afle sub supravegherea şi 
îndrumarea unui antrenor calificat în 
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cadrul unui centru autorizat;”

Or. en

(Wording similar to the Directive)

Justification

For security reasons, exceptions to the age limit for hunting or target shooting should be 
dependent on persons concerned being under the supervision of qualified trainers

Amendament depus de Lasse Lehtinen

Amendamentul 84
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2F (nou)

Articolul 6 paragraful 1a (nou) (Directiva 91/477/CEE)

2f) La articolul 6 se adaugă următorul 
paragraf:

„Cu excepţia armurierilor şi a 
intermediarilor, statele membre verifică cu 
stricteţe achiziţionarea armelor de foc, a 
pieselor şi componentelor acestora şi a 
muniţiei, prin intermediul comunicării la 
distanţă, astfel cum este prevăzut la 
articolul 2 din Directiva 97/7/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului 
din 20 mai 1997 privind protecţia 
consumatorilor în cazul contractelor la 
distanţă1.”
___________

1 JO L 144, 4.6.1997, p. 19.

Or. en

Justification

The acquisition of firearms through distance communication shall be strictly controlled by the 
Member States. 
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Amendament depus de Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta Angelilli, 
Michl Ebner

Amendamentul 85
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2G (nou)

Articolul 6 paragraful 1b (nou) (Directiva 91/477/CEE)

2g) La articolul 6, se adaugă următorul 
paragraf:
„Statele membre verifică cu stricteţe 
achiziţionarea de arme de foc, piesele lor 
esenţiale şi de muniţie completă prin 
mijloace de comunicare la distanţă. 
Armurierii sau intermediarii care 
defăşoară activităţi pe piaţa armelor 
respectă aceleaşi norme care reglementează 
activităţile lor normale.”

Or. it

Justification

The acquisition of firearms through distance communication should be subject to appropriate 
control so that transfers of arms can be properly monitored. Since acquisitions of firearms 
are subject to a regulatory system, the so-called 'cooling off' period seems completely 
unnecessary.

Amendament depus de Gisela Kallenbach

Amendamentul 86
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2H (nou)
Articolul 7 (Directiva 91/477/CEE)

2h) Articolul 7 se înlocuieşte cu următorul 
text:
„(1) Nicio persoană nu poate achiziţiona o 
armă de foc din categoria B pe teritoriul 
unui stat membru fără autorizaţia acordată 
de acest stat.
Această autorizaţie nu poate fi acordată 
unui rezident al unui alt stat membru fără 
acordul prealabil al acestuia din urmă. 
(2) Fiecare vânzător, armurier sau 
persoană privată informează autorităţile 
statului membru în care are loc fiecare 
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transfer sau prezentare a unei arme de foc 
din categoria B, precizând elementele de 
identificare ale persoanei care o 
achiziţionează şi ale armei de foc. În cazul 
în care această persoană îşi are reşedinţa 
într-un alt stat membru, acest al doilea stat 
membru este informat atât în legătură cu 
această achiziţionare de către statul 
membru în care are loc achiziţionarea, cât 
şi cu persoana care o achiziţionează.
(3) În cazul în care un stat membru 
interzice achiziţionarea şi deţinerea unei 
arme de foc din categoria B pe teritoriul 
său, informează celelalte state membre în 
legătură cu acest lucru, iar acestea 
menţionează în mod special dacă emit un 
permis european pentru arme de foc pentru 
o astfel de armă în conformitate cu 
articolul 12 alineatul (2).
(4) Nicio persoană nu poate deţine o armă 
de foc din categoria B pe teritoriul unui stat 
membru fără autorizaţia acestui stat. Dacă 
deţinătorul este rezident al altui stat 
membru, acesta din urmă este informat.
(5) O autorizaţie de achiziţionare şi o 
autorizaţie de deţinere a unei arme de foc 
din categoria B pot avea forma unei decizii 
administrative unice.
(6) Statele membre pot acorda persoanelor 
în cazul cărora s-a hotărât că îndeplinesc 
condiţiile de acordare a autorizaţiilor de
arme de foc o licenţă multianuală pentru 
achiziţionarea şi deţinerea tuturor armelor 
supuse autorizării, sub rezerva obligaţiei de 
a comunica autorităţilor competente 
transferurile, a verificării periodice în ceea 
ce priveşte respectarea condiţiilor şi a 
perioadelor maxime de deţinere prevăzute 
de legislaţia naţională respectivă.
(7) Statele membre adoptă norme pentru a 
asigura că persoanele recunoscute în 
temeiul legislaţiei naţionale drept vânători, 
trăgători sportivi sau colecţionari şi care 
deţin autorizaţii în temeiul legislaţiei 
naţionale pentru arme de foc din fostele 
categorii C sau D nu trebuie să depună noi 
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cereri pentru obţinerea autorizaţiilor 
pentru armele de foc în cauză pe motivul 
desfiinţării categoriilor respective. Aceşti 
vânători, trăgători sportivi sau colecţionari 
ce deţin arme din fosta categorie C doar pe 
baza unei declaraţii sau care deţin arme 
din fosta categorie D fără nicun tip de 
autorizaţie sau declaraţie nu sunt obligaţi 
să solicite autorizarea pe motivul 
desfiinţării acestor categorii, însă orice 
transfer ulterior al acestor arme trebuie să 
se facă cu condiţia obţinerii sau deţinerii de 
către cesionar a unei autorizaţii. Aceste 
derogări se aplică pe o perioadă de zece ani 
de la data intrării în vigoare a prezentei 
directive.”

Or. en

(Wording similar to the Directive)

Justification

Persons who satisfy the conditions for firearms authorisation should be granted a 
multiannual licence in order to avoid useless authorisation procedures. Furthermore, during 
a transitional period, hunters, marksmen or collectors owning firearms of former categories 
C or D should not be required to seek authorisation due to the proposed abolishment of these 
categories

Amendament depus de Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Amendamentul 87
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2I (nou)

Articolul 7 alineatul (3) (Directiva 91/477/CEE)

2i) La articolul 7, alineatul (3) se 
înlocuieşte cu următorul text:
(3) „Autorizaţiile de achiţionare şi deţinere 
a armelor de foc implică, în general, o 
singură procedură administrativă.”

Or. it
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Justification

Merging authorisation procedures for the acquisition and possession of firearms is logical, 
given that the purpose of acquisition is normally possession.

Amendament depus de Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Amendamentul 88
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2J (nou)
Articolul 10 (Directiva 91/477/CEE)

2j) Articolul 10 se înlocuieşte cu următorul 
text:
„Normele de achiziţionare şi deţinere a 
muniţiilor complete şi utilizabile sunt 
identice cu normele de deţinere a armelor 
de foc cărora le sunt destinate.” 

Or. it

(Wording similar to the Directive)

Justification

Complete rounds of ammunition, the only type capable of being used, should be subject to the 
same regulatory system as the weapons which they are intended for. Inert components such as 
deactivated ammunition or replicas without active components should not be treated in the 
same way as complete rounds of ammunition. Propellants, meanwhile, being explosive, are 
subject to specific regulatory systems in all Union countries.

Amendament depus de Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta Angelilli, 
Michl Ebner

Amendamentul 89
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2K (nou)

Articolul 12 alineatul (2) (Directiva 91/477/CEE)

2k) La articolul 12 alineatul (2), primul 
paragraf se înlocuieşte cu următorul text:
„Fără a aduce atingere alineatului (1), 
vânătorii, în cazul armelor de foc din 
categoriile C şi D, şi trăgătorii sportivi, în 
cazul armelor de foc din categoriile B, C şi 
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D, pot deţine, fără o autorizaţie prealabilă, 
una sau mai multe dintre aceste arme de 
foc în timpul unei călătorii prin două sau 
mai multe state membre în vederea 
practicării activităţilor lor, cu condiţia să 
posede permisul european pentru arme de 
foc care să menţioneze arma respectivă şi 
să fie în măsură să clarifice motivul 
călătoriei, în special prin prezentarea unei 
invitaţii. În aceast scop, statului membru 
nu i se solicită niciun alt document în afara 
permisului european pentru arme de foc. 
Statele membre nu pot condiţiona 
acceptarea unui permis european pentru 
arme de foc de îndeplinirea nicunei alte 
obligaţii de înregistrare suplimentară sau 
de plata unei redevenţe sau taxe.”

Or. it

(Wording similar to the Directive)

Justification

The directive aims to enable hunters and marksmen to circulate as freely as possible within 
the European Union.  Imposing any further administrative requirements or fees in addition to 
the European firearms pass would undermine that principle by creating new barriers between 
areas inside the Community territory in violation of the Treaties of Rome.

Amendament depus de Arlene McCarthy

Amendamentul 90
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2L (nou)

Articolul 12 alineatul (2) (Directiva 91/477/CEE)

2l) Articolul 12 alineatul (2) se modifică 
după cum urmează:
(a) Primul paragraf se înlocuieşte cu 
următorul text:
„Fără a aduce atingere alineatului (1), 
vânătorii şi trăgătorii sportivi pot deţine, 
fără o autorizaţie prealabilă, una sau mai 
multe arme de foc, în timpul unei călătorii 
prin două sau mai multe state membre în 
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vederea practicării activităţilor lor, cu 
condiţia să posede permisul european 
pentru arme de foc care să menţioneze 
arma respectivă şi să fie în măsură să 
clarifice motivul călătoriei. Statele membre 
solicită documente suplimentare doar dacă 
aceste solicitări sunt justificate prin motive 
legitime de ordin public vizând protecţia 
siguranţei publice şi sunt proporţionale cu 
acestea. În cazul în care un stat membru 
stabileşte condiţii suplimentare, înştiinţează 
imediat celelalte state membre în legătură 
cu acestea, iar informaţiile sunt trecute în 
permisul european pentru arme de foc.”
(b) Al doilea paragraf se înlocuieşte cu 
următorul text:
„Cu toate acestea, această derogare nu se 
aplică călătoriilor într-un stat membru care 
interzice achiziţionarea şi deţinerea armei 
respective; în acest caz, se face o menţiune 
specială în permisul european pentru arme 
de foc.”

Or. en

(Wording similar to the Directive)

Justification

Regarding the circulation of hunters and marksmen, Member States can only require 
documents other than the European Firearms Pass when it is strictly justified by legitimate 
public policy aims of a Member State concerning the protection of public safety, and where 
the requirements are proportionate to such aims.

Amendament depus de Othmar Karas

Amendamentul 91
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2M (nou)
Articolul 13 (Directiva 91/477/CEE)

2m) Articolul 13 se modifică după cum 
urmează:
(a) Alineatul (3) se înlocuieşte cu 
următorul text:
„(3) Statele membre schimbă, în mod 
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periodic, informaţii referitoare la sistemele 
şi tehnicile de marcaj, numărul de 
armurieri şi intermediari autorizaţi, 
transferurile de arme de foc, de piese şi 
componente ale acestora, de muniţie, 
legislaţia şi practicile naţionale, stocurile 
existente pe teritoriile lor şi metodele şi 
tehnicile de dezactivare. Comisia stabileşte, 
până la [...]*, un grup de contact pentru 
schimbul de informaţii în vederea punerii 
în aplicare a prezentului articol, precum şi 
pentru cooperarea în domeniul depistării 
armelor de foc ilicite, a pieselor şi 
componentelor acestora şi a muniţiei. 
Fiecare stat membru informează celelalte 
state membre şi Comisia în legătură cu 
autorităţile naţionale responsabile cu 
primirea şi transmiterea informaţiilor şi cu 
îndeplinirea obligaţiilor menţionate la 
articolul 11 alineatul (4). În conformitate 
cu alineatul (4), Comisia adoptă măsurile 
adecvate punerii în aplicare a prezentului 
alineat.”

(b) După alineatul (3) se adaugă următorul 
alineat:
„(4) Comisia ia măsurile adecvate 
prevăzute la articolul 1 alineatul (7) în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menţionată la articolele 5a 
alineatele (1)-(4) şi 7 şi astfel cum este 
prevăzut la articolul 8 din Decizia 
1999/468/CE modificată prin Decizia 
2006/512/CE.
Comisia ia măsurile adecvate prevăzute la 
alineatul (3) din prezentul articol în 
conformitate cu articolele 3 şi 7 şi astfel 
cum este prevăzut la articolul 8 din Decizia 
1999/468/CE modificată prin Decizia 
2006/512/CE.”
* Doi ani de la intrarea în vigoare a prezentei 
directive.

Or. de
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(Wording similar to the Directive)

Justification

The Commission report in 2000 on the implementation of Directive 91/477/EEC envisages the 
Commission setting up a contact group.  This group also provides a suitable forum for 
discussion on creating common guidelines for the deactivation of firearms.  In comparison to 
the comitology procedure, there should be a more rapid and targeted way of reaching a 
common accord between the Member States on deactivating firearms. 

Amendament depus de Arlene McCarthy

Amendamentul 92
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3A (nou)
Articolul 17 (Directiva 91/477/CEE)

3a) Articolul 17 se înlocuieşte cu următorul 
text:
„În termen de cinci ani de la data 
transpunerii prezentei directive în dreptul 
intern şi, ulterior, din cinci în cinci ani, 
Comisia prezintă un raport Parlamentului 
European şi Consiliului privind situaţia 
care rezultă din punerea în aplicare a 
prezentei directive, însoţit, dacă este cazul, 
de propuneri.
Comisia realizează un studiu privind 
comercializarea replicilor de arme în 
cadrul Comunităţii Europene şi îl prezintă 
Parlamentului European şi Consiliului 
până la [...]*.
* Un an de la data intrării în vigoare a 
prezentei directive.”

Or. en

(Wording similar to the Directive)

Justification

In line with better regulation the requirement for reporting included in Directive 91/477/EEC 
should be updated and made regular. In addition the Commission should conduct a study on 
the complex issue of replica weapons and their marketing, including their sale on the internet, 
within the European Community.
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Amendment by Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Amendamentul 93
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 4 LITERA (-A) (nouă)

Anexa I secţiunea II litera A punctul 5 (Directiva 91/477/CEE)

(-a) În anexa I secţiunea II litera A, 
punctul 5 se înlocuieşte cu următorul text:
„5. muniţiile pentru pistoale şi revolvere cu 
proiectile expansive şi proiectilele pentru 
astfel de muniţii, cu excepţia armelor de 
vânătoare sau de tragere la ţintă, pentru 
persoanele care au dreptul să le 
folosească.”

Or. it

(Wording similar to the Directive)

Justification

The expression 'recreational shooting' is more accurate and appropriate than 'target 
shooting', as it includes all gun sports, including those which do not involve shooting at 
targets.

Amendament depus de Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Amendamentul 94
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 4 LITERA (B)

Anexa I secţiunea III paragraful 1a (nou) (Directiva 91/477/CEE)

(b) După primul alineat se inserează 
următorul alineat:

(b) În secţiunea III, după primul paragraf
se inserează următorul paragraf:

„Statele membre trebuie să depună eforturile 
necesare pentru ca măsurile de dezactivare 
prevăzute la litera (a) să fie verificate de 
către o autoritate competentă, pentru a se 
asigura că modificările aduse unei arme de 
foc au transformat-o într-una definitiv
nefuncţională. În contextul acestei verificări, 
statele membre trebuie să prevadă eliberarea 
unui certificat sau a unui înscris care să 
ateste dezactivarea armei de foc sau 
efectuarea pe suprafaţa armei de foc a unui 

„Statele membre trebuie să depună eforturile 
necesare pentru ca măsurile de dezactivare 
prevăzute la litera (a) să fie verificate de 
către o autoritate competentă, pentru a se 
asigura că modificările aduse unei arme de 
foc au transformat-o într-una ireversibil
nefuncţională. În contextul acestei verificări, 
statele membre trebuie să prevadă eliberarea 
unui certificat sau a unui înscris care să 
ateste dezactivarea armei de foc sau 
efectuarea pe suprafaţa armei de foc a unui 
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marcaj perfect vizibil în acest sens.” marcaj perfect vizibil în acest sens. Comisia 
stabileşte orientări comune, în conformitate 
cu procedura de reglementare cu control, 
privind standardele şi tehnicile de 
dezactivare, pentru a asigura faptul că 
armele de foc dezactivate sunt definitiv 
nefuncţionale.”

Or. it

Justification

(Translator's note: the first part of the amendment and of the justification does not affect the 
English version.)

The requirement that firearms must be deactivated irreversibly requires compliance with of 
uniform technical standards.

Amendament depus de Othmar Karas

Amendamentul 95
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 4 LITERA (B)

Anexa 1 secţiunea III paragraful 1b (nou) (Directiva 91/477/CEE)

„Statele membre trebuie să depună eforturile 
necesare pentru ca măsurile de dezactivare 
prevăzute la litera (a) să fie verificate de 
către o autoritate competentă, pentru a se 
asigura că modificările aduse unei arme de 
foc au transformat-o într-una definitiv 
nefuncţională. În contextul acestei verificări, 
statele membre trebuie să prevadă eliberarea 
unui certificat sau a unui înscris care să 
ateste dezactivarea armei de foc sau 
efectuarea pe suprafaţa armei de foc a unui 
marcaj perfect vizibil în acest sens.”

„Statele membre trebuie să depună eforturile 
necesare pentru ca măsurile de dezactivare 
prevăzute la litera (a) să fie verificate de 
către o autoritate competentă, pentru a se 
asigura că modificările aduse unei arme de 
foc au transformat-o într-una definitiv 
nefuncţională. În contextul acestei verificări, 
statele membre trebuie să prevadă eliberarea 
unui certificat sau a unui înscris care să 
ateste dezactivarea armei de foc sau 
efectuarea pe suprafaţa armei de foc a unui 
marcaj perfect vizibil în acest sens. Comisia 
stabileşte un grup de contact care să 
elaboreze orientări comunce privind 
standardele şi tehnicile de dezactivare 
pentru a asigura faptul că armele de foc 
dezactivate sunt definitiv nefuncţionale.”

Or. de
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Justification

The Commission report in 2000 on the implementation of Directive 91/477/EEC envisages the 
Commission setting up a contact group.  This group also provides a suitable platform for 
reflection on creating common guidelines for the deactivation of firearms.  In comparison to 
the comitology procedure, there should be a more rapid and targeted way of reaching a 
common accord between the Member States on deactivating firearms.

Amendament depus de Arlene McCarthy

Amendamentul 96
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 4 LITERA (BA) (nouă)

Anexa I secţiunea III litera (b) (Directiva 91/477/CEE)

(ba) Anexa I secţiunea III litera (b) se 
înlocuieşte cu următorul text:
„(b) sunt concepute pentru alarme, 
semnalizare, salvare, omorârea animalelor 
sau pescuitul cu ori în scopuri industriale 
sau tehnice, cu condiţia să poată fi folosite 
doar în acest scop şi să nu aibă aspectul 
unei puşti, carabine, al unui pistol, revolver 
sau al unei alte arme de foc tradiţionale;”

Or. en

(Wording similar to the Directive)

Justification

While the definition of firearms may be amended to include convertible weapons, some such 
firearms could be excluded under the wording in Annex III (b) in Directive 91/477/EEC. 
Weapons that are replica firearms or given the appearance of a "traditional" firearm should 
not be excluded from the definition of firearm given their use as converted weapons in 
criminal activities.

Amendament depus de Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Amendamentul 97
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 4 LITERA (BB) (nouă)

Anexa I secţiunea IV litera (b) (Directiva 91/477/CEE)

(bb) În secţiunea IV, litera (b) se 
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înlocuieşte cu următorul text:
(b) „armă de foc cu bătaie lungă”: o armă 
de foc a cărei ţeavă depăşeşte 30 de 
centimetri sau a cărei lungime totală 
depăşeşte 60 de centimetri;

Or. it

(Wording similar to the Directive)

Justification

Although the wording of point a) in Annex 1 point 4 seems fairly clear, nevertheless the 
failure to specifically define long firearms in point b) has created certain difficulties of 
interpretation; the misguided practice has arisen of regarding as 'short firearms' firearms 
whose overall length is less than 60 cm but which have a barrel whose total length exceeds 30 
cm.  The proposed wording is clearer, therefore, and would avoid conflicting interpretations.

Amendament depus de Arlene McCarthy

Amendamentul 98
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 4 LITERA (BC) (nouă)

Anexa II litera (f) (Directiva 91/477/CEE)

(bc) La anexa II, litera (f) se modifică după 
cum urmează:
(a) Primul paragraf se înlocuieşte cu 
următorul text:
„Dreptul de a călători într-un alt stat 
membru cu una sau mai multe arme de foc 
menţionate în prezentul permis se supune 
uneia sau mai multor autorizări 
corespunzătoare prealabile de către statul 
membru vizitat. Această autorizaţie sau 
aceste autorizaţii sunt menţionate în 
permis.” 
(b) Al doilea paragraf se elimină.
(c) Al treilea paragraf se înlocuieşte cu 
următorul text:
„În cazul în care un stat membru a 
informat celelalte state membre în legătură 
cu interzicerea deţinerii unor anumite arme 
de foc din categoria B, se adaugă 
următoarea menţiune:”



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

RO

(d) Al cincilea paragraf se elimină.
(e) După ultimul paragraf  se adaugă 
următorul paragraf: 
„În cazul în care un stat membru a 
informat celelalte state membre că 
păstrează cerinţe adiţionale permisului 
european pentru arme de foc din motive de 
securitate publică, aceste cerinţe sunt 
menţionate în permisul european pentru 
arme de foc.”

Or. en

(Wording similar to the Directive)

Justification

This amendment is consistent with the new proposed classification of firearms, and ensures 
certainty for hunters and marksmen using the European firearms pass.

Amendament depus de Charlotte Cederschiöld

Amendamentul 99
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 4 LITERA (BD) (nouă)

Anexa II litera (f) (Directiva 91/477/CEE)

(bd) La anexa II, litera (f) se modifică după 
cum urmează:
(a) Primul şi al doilea paragraf se 
înlocuiesc cu următorul text:
„Dreptul de a călători într-un alt stat 
membru cu una sau mai multe arme de foc 
menţionate în prezentul permis se supune 
uneia sau mai multor autorizări 
corespunzătoare prealabile de către statul 
membru vizitat. Această autorizaţie sau 
aceste autorizaţii sunt menţionate în 
permis.

Autorizaţia prealabilă menţionată mai sus 
nu este necesară, în principiu, pentru a 
călători cu o armă de foc pentru a vâna sau 
a practica tirul sportiv, cu condiţia ca 
persoana care călătoreşte să deţină 
permisul pentru arme de foc şi să precizeze 
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scopul călătoriei.”

(b) Al treilea paragraf se înlocuieşte cu 
următorul text:
„În cazul în care un stat membru a 
informat celelalte state membre în legătură 
cu interzicerea deţinerii unor anumite arme 
de foc din categoria B, se adaugă 
următoarea menţiune:”

(c) Al cincilea paragraf se elimină.

Or. sv

Justification

Corresponds to the rapporteur’s wording, but omitting the words "in principle” in point (a). 
The firearms pass should be the only document needed when crossing borders, and the words 
"in principle" open up the possibility of a discretionary interpretation of the legislation.

Amendament depus de Michl Ebner, Paul Rübig, Alexander Radwan

Amendamentul 100
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 4 LITERA (BE) (nouă)
Anexa II litera (fa) (nouă) (Directiva 91/477/CEE)

(be) La anexa II se adaugă următoarea 
literă:
„(fa) Acest permis permite membrilor 
asociaţiilor culturale şi istorice de 
vânătoare să călătorească într-un alt stat 
membru cu arma şi muniţia respectivă 
menţionate în permis. Membrii acestor 
asociaţii trebuie să fie înregistraţi într-o 
federaţie regională sau naţională din ţara 
lor de domiciliu.”

Or. de

Justification

The only agreement on ‘historical’ weapons is the 2002 Agreement between the Republic of 
Austria and the Federal Republic of Germany on the mutual recognition of documents for the 
carrying of firearms and ammunition by members of traditional shooting associations and 
marksmen, which makes it possible to transfer weapons between the two countries. There is 
no such agreement in Italy, so that it would not be possible to hold events organised jointly by 
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German, Austrian and northern Italian historical shooting associations on Italian territory.
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