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2006/0031 (COD)

Propunere de

DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI

de modificare a Directivei 91/477/CEE a Consiliului privind controlul achiziţionării şi de
ţinerii de arme

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene, în special articolul 
95 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social2,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat3,

întrucât:

(1) Directiva 91/477/CEE a din 18 iunie 1991 a Consiliului privind controlul achiziţionării 
şi deţinerii de arme4 a instituit o măsură de însoţire pentru piaţa internă. Aceasta stabile
şte un echilibru între angajamentul de asigurare într-o anumită măsură a liberei circulaţii 
a unor arme de foc în interiorul Comunităţii Europene şi necesitatea de a controla 
această libertate folosind garanţii de securitate potrivite acestui tip de produs.

(2) În conformitate cu Decizia 2001/748/CE din 16 octombrie 2001 a Consiliului privind 
semnarea în numele Comunităţii Europene a Protocolului cu privire la fabricarea şi 
traficul ilicit de arme de foc, de piese, componente ale acestora şi muniţie, anexat 
Convenţiei Naţiunilor Unite împotriva crimei organizate transnaţionale5. Comisia a 
semnat protocolul respectiv (denumit în continuare "protocolul") în numele Comunită
ţii.

(3) Aderarea Comunităţii la protocol face necesară modificarea anumitor dispoziţii ale 
Directivei 91/477/CEE. Într-adevăr, este important să se asigure aplicarea coerentă, 
eficientă şi rapidă a angajamentelor internaţionale care afectează Directiva.

(4) În consecinţă, noţiunile de fabricare şi trafic ilicit de arme de foc, piese, componente ale 
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acestora şi muniţie trebuie definite în sensul prezentei directive.

(5) Mai mult, Protocolul instituie obligaţia de marcare a armelor la data fabricării lor, 
precum şi la data transferării lor din stocurile guvernamentale în uzul civil permanent, în 
vreme ce Directiva 91/477 face doar trimitere indirectă la obligaţia de marcare.

(6) În plus, perioada de păstrare a registrelor cu informaţii despre arme trebuie extinsă la 
cel puţin zece ani, conform specificării din protocol.

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

(8) În anumite cazuri grave, protocolul impune aplicarea de sancţiuni judiciare şi 
confiscarea armelor. În consecinţă, trebuie întărite sancţiunile prevăzute de directivă.

(9) Cu privire la dezactivarea armelor de foc, punctul III litera (a) din anexa I la directivă
face doar trimitere la legislaţia naţională. Protocolul enunţă principii generale mai 
explicite pentru dezactivarea armelor. De aceea, anexa I la directivă trebuie completată.

(10) Directiva 91/477/CE trebuie modificată în consecinţă.

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Directiva 91/477/CEE se modifică şi va avea următorul cuprins:

1) La articolul 1 se adaugă următoarele două alineate 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:

din piese şi componente traficate ilicit;–

fără licenţă sau autorizaţie eliberată în condiţiile legislaţiei interne de către o –
autoritate competentă a statului membru în care are loc fabricarea sau montarea;
sau

fără marcarea armelor de foc la data fabricării lor, în conformitate cu articolul 4 –
alineatul (1).

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). ”

2) Articolul 4 se înlocuieşte cu următorul text:
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“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 produc
ătorului, 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 num
ăr 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.

2. Cel puţin pentru categoriile A şi B, fiecare stat membru trebuie să se asigure că
exercitarea activităţii de armurier pe teritoriul său este condiţionată de obţinerea 
autorizaţiei în urma a cel puţin unui control privind onorabilitatea personală şi 
profesională a armurierului. Dacă este vorba despre o persoană juridică, controlul 
vizează persoana care conduce întreprinderea respectivă. Pentru categoriile C şi D, 
fiecare stat membru care nu se asigură că exercitarea activităţii de armurier este condi
ţionată de autorizaţia menţionată trebuie să condiţioneze exercitarea acestei activităţi 
de înaintarea unei declaraţii.

3. Armurierii trebuie să ţină un registru în 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 achizi
ţionează arma. Registrul trebuie păstrat de către armurier timp de cinci ani, chiar şi 
după încetarea activităţii. Toate statele membre trebuie să asigure păstrarea informa
ţiilor respective timp de minimum zece ani."

3) Articolul 16 se înlocuieşte cu următorul text:

“ 1. Statele membre trebuie să stabilească regulile privind sancţiunile aplicabile în 
cazul nerespectării dispoziţiilor interne adoptate în urma prezentei directive şi să ia 
toate măsurile necesare pentru a se asigura că acestea sunt puse în aplicare. Sanc
ţiunile prevăzute trebuie să fie eficace, adecvate şi descurajante.

În conformitate cu prezenta directivă, statele membre trebuie să instituie drept infrac
ţiuni, atunci când sunt săvârşite cu intenţie, următoarele fapte:

fabricarea ilicită de arme de foc, piese şi componente ale acestora şi de muniţie;–

traficul ilicit de arme de foc, piese şi componente ale acestora şi de muniţie;–

falsificarea sau distrugerea ilicită, îndepărtarea sau modificarea ilicită a marcajelor –
de pe armele de foc impuse de articolul 4 alineatul (1).

Astfel de tentative sau participarea în calitate de complice la acestea din urmă se 
consideră de asemenea infracţiuni atunci când sunt săvârşite cu intenţie.

Aceste infracţiuni se pedepsesc prin măsuri de confiscare, după cum prevede articolul 
2 din Decizia-cadru 2005/212/JAI din 24 februarie 2005 a Consiliului privind 
confiscarea veniturilor, a mijloacelor şi a bunurilor care fac obiectul infracţiunii.

2. Statele membre trebuie să notifice Comisia cu privire la dispoziţiile prevăzute la 
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alineatul 1 cel târziu la data precizată la articolul 2 din prezenta directivă şi fără vreo 
întârziere adusă de modificările ulterioare care le afectează."

4) Anexa I se modifică şi va avea următorul cuprins:

a) Punctul III litera (a) se înlocuieşte cu următorul text:

"a) au fost considerate definitiv improprii folosirii, prin dezactivare, în urma căreia 
toate componentele esenţiale ale armei de foc au devenit definitiv nefuncţionale şi nu 
pot fi îndepărtate, înlocuite sau modificate astfel încât arma de foc să poată fi reactivat
ă în vreun fel";

b) După primul alineat se introduce următorul alineat:

"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."

Articolul 2

1. Statele membre au obligaţia de a adopta actele cu putere de lege şi actele 
administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive cel târziu la [...]. Ele 
comunică imediat Comisiei aceste dispoziţii, precum şi un tabel de corespondenţă între 
aceste dispoziţii şi prezenta directivă. 

În cazul în care statele membre adoptă aceste dispoziţii, ele cuprind o trimitere la 
prezenta directivă sau sunt însoţite de o asemenea trimitere la data publicării lor 
oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a unei astfel de trimiteri.

2. Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziţii de drept intern pe 
care le adoptă în domeniul vizat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în ziua următoare datei publicării sale în Jurnalul oficial al 
Uniunii Europene.
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Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu
Preşedintele Preşedintele


