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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Antecedentes da directiva

A directiva que altera a Directiva 91/477/CEE constitui a transposição intracomunitária do 
Protocolo contra o fabrico e o tráfico ilícitos de armas de fogo, das suas partes e componentes 
e de munições, anexo à Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado 
Transnacional, protocolo esse assinado pela Comissão.

A Directiva 91/477/CEE visa o estabelecimento de normas mínimas para a identificação das 
armas, a conservação de provas do fabrico e comércio de armas (registos), a desactivação das 
armas de fogo e a definição e introdução dos actos puníveis com sanções.

Objectivos concretos da Comissão

A proposta de directiva altera a directiva actual nos seguintes pontos:

- Definição dos conceitos "fabrico e tráfico ilícitos de armas de fogo" na acepção da 
directiva,

- Disposições relativas à identificação necessária das armas de fogo,
- Aumento do prazo mínimo de conservação dos registos de armas exigidos na Directiva

91/477/CEE,
- Precisão das sanções aplicáveis, e
- Adopção dos princípios gerais de desactivação das armas de fogo estabelecidos no 

Protocolo das Nações Unidas.

Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho (COM(2000) 837)

No seu relatório (COM(2000) 837), a Comissão avalia a aplicação da Directiva 91/477/CEE, 
e a apreciação é, fundamentalmente, positiva. Todavia, considera que, em alguns casos, há 
necessidade de melhorias.

Existe unanimidade quanto ao facto de a directiva estabelecer o seguinte princípio: as viagens 
entre Estados-Membros não são autorizadas quando o viajante tiver em sua posse uma arma 
de fogo. Só é possível uma derrogação a este princípio se for cumprido um procedimento 
claramente determinado, permitindo que seja comunicada ao Estado-Membro em causa a 
entrada de uma arma de fogo no seu território.

Segundo a Comissão, existem défices substanciais no intercâmbio de informações, com uma 
consequente falta de informações pormenorizadas e deficiências na cooperação entre os 
Estados-Membros. Além disso, a utilização do cartão europeu de arma de fogo é considerada 
problemática, embora, na opinião da Comissão, seja um instrumento apropriado para 
caçadores e praticantes de tiro desportivo, permitindo-lhes que viajem de um Estado-Membro 
para outro a fim de participar numa caçada ou de praticar o seu desporto.

No que se refere à classificação, à aquisição e à detenção de armas de fogo, está demonstrado 
que, na clara maioria dos Estados-Membros, a distinção dessas armas efectuada pela
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Comissão, em termos de categoria A, B, C ou D, não é necessária. Na esmagadora maioria 
dos Estados-Membros, é apenas feita uma distinção entre as armas de fogo proibidas e as 
sujeitas a autorização.

Até à data, as partes interessadas ainda não se manifestaram a favor de uma modificação 
substancial da directiva devido a lacunas, motivo pelo qual predomina a convicção de que a 
directiva foi transposta de forma judiciosa e serve os seus objectivos.

Posição do relator

O relator concorda com a apreciação geral das partes interessadas e da Comissão, pelo que 
apoia a alteração da Directiva 91/477/CEE, tal como proposta pela Comissão. No entanto, a 
fim de clarificar alguns pontos ainda obscuros, o relator completou as propostas de alteração
da Comissão com texto retirado do Acordo de Schengen e do Protocolo das Nações Unidas.

Além disso, o relator defende que o âmbito de aplicação da directiva seja alargado ao
comércio electrónico e à disponibilização de plataformas na Internet que apoiam o comércio 
de armas.

Desde a transposição da directiva, em 1993, a Internet desenvolveu-se de forma radical e 
tornou-se um mercado electrónico. Por conseguinte, o objectivo da directiva de impedir o 
comércio não autorizado de armas de fogo só pode ser alcançado se forem tidos em conta
todos os mercados de armas de fogo.

O relator clarifica ainda que a transferência de armas de fogo de um Estado-Membro para 
outro não é punível por lei na falta de um cartão europeu de arma de fogo. Isto para não impor 
restrições excessivas à livre circulação de pessoas, tanto mais que o relator defende que as 
categorias de armas de fogo B, C e D sejam reunidas numa categoria B única.

Deste modo, existirão apenas armas de fogo proibidas ou sujeitas a autorização. De qualquer 
forma, como a Comissão constata, tal distinção já é prática corrente na maioria dos 
Estados-Membros. Por outro lado, isto faz com que cada proprietário de uma arma de fogo 
seja também obrigado a dispor de uma autorização. O intercâmbio de informações entre os 
Estados-Membros deve assegurar uma verificação rápida da existência de uma autorização, a 
fim de evitar uma restrição desnecessária da livre circulação de pessoas. À luz da obrigação 
geral de autorização e da possibilidade de verificação no âmbito do intercâmbio de 
informações entre os Estados-Membros, a abordagem supracitada relativa ao cartão europeu 
de arma de fogo é defensável.

ALTERAÇÕES

A Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos insta a Comissão do 
Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a 
incorporar as seguintes alterações no seu relatório:
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Texto da Comissão1 Alterações do Parlamento

Alteração 1
ARTIGO 1, NÚMERO -1 (novo)

Artigo 1, nº 2 (Directiva 91/477/CEE)

-1. O artigo 1º, nº 2, passa a ter a seguinte 
redacção:
"2. Na acepção da presente directiva, 
entende-se por "armeiro" qualquer pessoa 
singular cuja actividade profissional 
consista, total ou parcialmente, no fabrico, 
comércio ou comércio electrónico de armas 
de fogo ou na disponibilização de uma 
plataforma para a troca, aluguer, 
reparação ou transformação de armas de 
fogo."

Justificação

A Internet desenvolveu-se bastante desde a data de entrada em vigor da Directiva 
91/477/CEE. Os mercados electrónicos e o comércio virtual passaram a fazer parte do 
quotidiano. Por conseguinte, é oportuno alargar o âmbito de aplicação ao comércio
electrónico e às respectivas partes interessadas.

Alteração 2
ARTIGO 1, NÚMERO 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. »

2 ter. 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. »

  
1 Ainda não publicado em JO.



PE 380.586v01-00 6/11 PA\634608PT.doc

PT

Nos casos acima referidos, a não posse do 
cartão europeu de arma de fogo, só por si,
não é passível de sanção penal.

* O nº 4 da proposta da Comissão, e não o nº 4 
da Directiva 91/477/CEE.

Justificação

O aditamento pretende evitar que o detentor legal de uma arma seja incriminado no caso de, 
ao passar de um Estado-Membro para outro, não poder apresentar o cartão europeu de arma 
de fogo, apesar de poder apresentar todos os demais documentos necessários.

Alteração 3
ARTIGO 1, NÚMERO 1 BIS (novo)
Artigo 1, nº 4 (Directiva 91/477/CEE)

1 bis. O artigo 1º, nº 4, passa a ter a 
seguinte redacção:
"4. O cartão europeu de arma de fogo é um 
documento emitido, a seu pedido, a uma 
pessoa que se torna detentora ou
utilizadora legal de uma arma de fogo, 
pelas autoridades de um Estado-Membro. 
O seu prazo de validade máximo é de cinco 
anos. Este prazo de validade pode ser 
prorrogado. O cartão europeu de arma de 
fogo contém as menções previstas no anexo 
II. O cartão é um documento pessoal no 
qual são referidas a arma ou armas de fogo 
de que o titular do cartão é detentor ou
utilizador. O cartão deve encontrar-se 
sempre na posse do utilizador da arma de 
fogo. As alterações da detenção ou das 
características da arma de fogo, bem como
a sua perda ou roubo, devem ser 
mencionadas no cartão."

Justificação

A supressão decorre da alteração 8.

Alteração 4
ARTIGO 1, NÚMERO 2 BIS (novo)

Artigo 5 (Directiva 91/477/CEE)
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2 bis. 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.
Sem prejuízo do disposto no artigo 3º, os 
Estados-Membros só permitirão a detenção 
de armas de fogo a pessoas que não tenham 
sido anteriormente condenadas por uma 
infracção grave (homicídio, assalto ou 
fogo-posto, por exemplo) ou participação 
na mesma.
Os Estados-Membros poderão retirar a 
autorização de detenção da arma se uma 
das condições referidas na alínea b) 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."

Justificação

A supressão das categorias C e D decorre da alteração 8. O aditamento visa clarificar o 
artigo 83º, alínea c), do Acordo de Schengen.

Alteração 5
ARTIGO 1, NÚMERO 2 TER (novo)

Artigo 7 (Directiva 91/477/CEE)

2 ter. O artigo 7º passa a ter a seguinte 
redacção:
"1. Não é permitida a aquisição de uma 
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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 desse Estado.
Os Estados-Membros preverão a 
declaração obrigatória de todas as armas 
de fogo da categoria B actualmente detidas 
no seu território, no prazo de um ano a 
contar da entrada em vigor das disposições 
nacionais de transposição da presente 
directiva.
2. Os vendedores, armeiros 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. Em aplicação do nº 2 do artigo 12º, se 
um Estado-Membro proibir no seu 
território a aquisição e a detenção de uma 
arma de fogo da 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.
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. As autorizações de aquisição e detenção 
de uma arma de fogo da categoria B podem 
assumir a forma de decisão administrativa 
única."
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Justificação

A transferência dos parágrafos do artigo 8º para o artigo 7º da directiva decorre da 
alteração 8.

Alteração 6
ARTIGO 1, NÚMERO 2 QUATER (novo)

Artigo 8 (Directiva 91/477/CEE)

2 quater. O artigo 8º é suprimido.

Justificação

Ver supra.

Alteração 7
ARTIGO 1, NÚMERO 3 

Artigo 16, nº 1, parágrafo 3 (Directiva 91/477/CEE)

Tentar cometer uma destas infracções, 
nelas participar ou a elas incitar são actos 
que devem também ser considerados como 
infracções penais, quando cometidos 
voluntariamente. 

Organizar, dirigir, promover, incitar, 
facilitar ou aconselhar a prática de uma 
infracção na acepção do nº 1 do presente 
artigo são actos que devem ser considerados 
como infracções penais, quando cometidos 
voluntariamente.

Justificação

A alteração da Comissão é completada, para fins de clarificação, com texto retirado do 
Protocolo das Nações Unidas que lhe serve de base.

Alteração 8
ARTIGO 1, NÚMERO 4, ALÍNEA -A (nova)

Anexo I, ponto II, alínea a) (Directiva 91/477/CEE)

-a) A alínea a) do ponto II passa a ter a 
seguinte redacção:
"Qualquer objecto que se integre numa das 
seguintes categorias, com exclusão dos que 
correspondam à definição, mas tenham 
sido excluídos do presente anexo pelas 
razões referidas no ponto III:
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Categoria A - Armas de fogo proibidas
1. Equipamentos e meios de lançamento 
militares com efeito explosivo;
2. Armas de fogo automáticas;
3. Armas de fogo camufladas sob a forma 
de outro objecto;
4. Munições com balas perfurantes, 
explosivas ou incendiárias, bem como os 
projécteis para essas munições;
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 com 
mira para as pessoas habilitadas a 
utilizá-las.
Categoria B - Armas de fogo sujeitas a 
autorização
1. Armas de fogo curtas semiautomáticas 
ou de repetição;
2. Armas de fogo curtas de tiro a tiro, de 
percussão central;
3. Armas de fogo curtas de tiro a tiro, de 
percussão anular, com um comprimento 
total inferior a 28 centímetros;
4. Armas de fogo longas semiautomáticas 
cujos depósito e câmara podem conter mais 
de três cartuchos;
5. Armas de fogo longas semiautomáticas 
cujos depósito e câmara não podem conter 
mais de três cartuchos, com carregador não 
fixo, sem garantia de que não possam ser 
transformadas, através de utensílios 
comuns, em armas cujo depósito e câmara 
podem conter mais de três cartuchos;
6. Armas de fogo longas de repetição e 
semiautomáticas, de cano liso, em que este 
não excede 60 centímetros;
7. Armas de fogo civis semiautomáticas 
com a aparência de uma arma de fogo 
automática;
8. As armas de fogo longas de repetição, 
com exclusão das compreendidas no ponto 
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6;
9. As armas de fogo longas de tiro a tiro 
por cano estriado;
10. As armas de fogo longas 
semiautomáticas, com exclusão das 
compreendidas nos pontos 4 a 7;
11. As armas de fogo curtas de tiro a tiro, 
de percussão anular, de comprimento total 
superior ou igual a 28 centímetros;
12. Armas de fogo longas de tiro a tiro de 
cano liso."

Justificação

As categorias C e D devem ser reunidas na categoria B, para ficarem a existir apenas duas 
categorias (a categoria A, "armas de fogo proibidas", e a categoria B, "armas de fogo 
sujeitas a autorização"). O Comité Económico e Social (INT/316 de 13 de Setembro de 2006) 
refere que a determinação do fim a que um objecto se destina é puramente arbitrária, 
existindo o perigo de desvios e utilizações abusivas, o que deve ser impedido a todo o custo. 
Justifica-se assim a igualdade de tratamento de todas as armas não proibidas. Esta 
abordagem não altera as disposições existentes sobre o tiro desportivo e a caça.


