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Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta' koperazzjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta' kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, apparti fil-każi 
msemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat UE

***I Proċedura ta' kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

***II Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex jiġi approvat it-test konġunt

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni.)

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa 
qawwija korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi 
li turi partijiet tat-test leġiżlattiv li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni 
bl-iskop li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f'verżjoni lingwistika minnhom).  Il-korrezzjonijiet proposti huma 
suġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta ghal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-
Direttiva tal-Kunsill 91/477/KEE dwar il-kontroll ta' l-akkwist u l-pussess ta' l-armi
(COM(2006)0093 – C6-0081/2006 – 2006/0031(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2006)0093)1,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikolu 95(1) tat-Trattat KE, skond liema artikoli 
l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0081/2006),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur u l-
opinjoni tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A6-0000/2006),

1. Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tikkonsultah jekk ikollha l-ħsieb li temenda l-proposta 
b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni.

Test propost mill-Kummissjoni Emendi tal-Parlament

Emenda 1
PREMESSA 3

(3) L-adeżjoni tal-Komunità għall-
Protokoll tagħmel neċessarju t-tibdil ta'
ċerti dispożizzjonijiet tad-
Direttiva 91/477/KEE. Fil-fatt, jeħtieġ li 
tiġi żgurata applikazzjoni koerenti, effikaċi 
u rapida ta' l-obbligi internazzonali li jolqtu 
d-Direttiva.

(3) Il-Kummissjoni ffirmat il-Protokoll 
f'isem il-Komunità fis-16 ta' Jannar 2002.
L-adeżjoni tal-Komunità għall-Protokoll 
teħtieġ bidliet f'ċerti dispożizzjonijiet tad-
Direttiva 91/477/KEE. Fil-fatt, jeħtieġ li 
tiġi żgurata applikazzjoni koerenti, effikaċi 
u rapida ta' l-obbligi internazzonali li jolqtu 
d-Direttiva. Barra minn hekk, huwa 
meħtieġ li tinħataf l-opportunità li 
tipprovdi din ir-reviżjoni sabiex fid-
Direttiva jiddaħħal titjib li jindirizza l-

  
1 Għadha mhux ippubblikata fil-ĠU.
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problemi li jinqalgħu fl-interpretazzjoni 
tagħha, b'mod partikulari dawk li kienu 
identifikati fir-rapport tal-Kummissjoni 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill tal-
15 ta' Diċembru 2000 dwar l-
implimentazzjoni tad-Direttiva 
91/477/KEE (COM(2000)0837). 

Ġustifikazzjoni

Fir-rapport tagħha tal-15 ta' Diċembru 2000 dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 
91/477/KEE, il-Kummissjoni Ewropea identifikat sensiela ta' problemi li nqalgħu fl-
implimentazzjoni tad-Direttiva, u b'hekk ikkunsidrat serje ta' titjib. Bi qbil mal-prinċipju ta' 
leġiżlazzjoni aħjar, il-proċess attwali ta' reviżjoni m'għandux biss jintuża sabiex jadatta d-
Direttiva għall-Protokoll tan-NU, iżda wkoll sabiex id-Direttiva jsirilha t-titjib li teħtieġ.

Emenda 2
PREMESSA 4

(4) Għal dan il-għan, jeħtieġ li jiġu 
ppreċiżati l-kunċetti tal-manifattura u t-
traffikar illegali ta' l-armi tan-nar, tal-
partijiet, il-komponenti u l-munizzjon 
tagħhom, għall-finijiet ta' din id-Direttiva.

(4) Għal dan il-għan, jeħtieġ li jiġu 
ppreċiżati l-kunċetti tal-manifattura u t-
traffikar illegali ta' l-armi tan-nar, tal-
partijiet, il-komponenti u l-munizzjon 
tagħhom, kif ukoll l-kunċett tat-traċċar, 
għall-finijiet ta' din id-Direttiva.

Ġustifikazzjoni

Il-Protokoll jinkludi wkoll id-definizzjoni tal-kunċett tat-"traċċar". Peress li t-traċċar ta' l-
armi tan-nar, u l-partijiet u l-komponenti u l-munizzjon tagħhom, huwa fattur ewlieni fil-
ġlieda kontra l-manifattura u t-traffikar illegali, huwa meħtieġ li din id-definizzjoni tiddaħħal 
fid-Direttiva.

Emenda 3
PREMESSA 5

(5) Barra minn hekk, il-Protokoll 
jistabbilixxi obbligu ta' l-immarkar ta' l-
armi waqt il-manifattura tagħhom, u waqt 
it-trasferimenti tagħhom minn ħażniet tal-
gvernijiet bil-ħsieb li jitqiegħdu fl-użu 
ċivili permanenti, filwaqt li d-
Direttiva 91/477 tagħmel biss referenza 
indiretta għall-obbligu ta' l-immarkar.

(5) Barra minn hekk, il-Protokoll 
jistabbilixxi obbligu ta' l-immarkar ta' l-
armi waqt il-manifattura tagħhom, u waqt 
it-trasferimenti tagħhom minn ħażniet tal-
gvernijiet bil-ħsieb li jitqiegħdu fl-użu 
ċivili permanenti, filwaqt li d-
Direttiva 91/477 tagħmel biss referenza 
indiretta għall-obbligu ta' l-immarkar.
Sabiex jitħaffef it-traċċar ta' l-armi, huwa 
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meħtieġ li jintużaw biss simboli 
alfanumeriċi u li fl-immarkar tkun 
inkluża s-sena tal-manifattura ta' l-arma.

Ġustifikazzjoni

Is-sena tal-manifattura hija biċċa informazzjoni importanti għat-traċċar ta' l-armi. Barra 
minn hekk, l-immarkar b'simboli ġeometriċi hija sistema kumplessa użata l-aktar fiċ-Ċina u 
f'ċerti stati li kienu jagħmlu parti mill-Unjoni Sovjetika, li jistgħu biss jinftiehmu mill-pajjiż 
tal-manifattura. M'hemm l-ebda raġuni li għaliha għandha tkun użata din is-sistema fi 
trasferimenti fi ħdan il-Komunità. B'dan it-tip ta' immarkar, il-maniġment tar-reġistri, u 
għalhekk tat-traċċar, jiġi ferm imfixkel, u għaldaqstant għandhom jintużaw biss simboli 
alfanumeriċi.

Emenda 4
PREMESSA 6

(6) Min-naħa l-oħra, it-tul ta' żmien għaż-
żamma tar-reġistri ta' informazzjoni dwar l-
armi għandu jinġieb għal talanqas għaxar 
snin, kif jipprovdi l-Protokoll.

(6) Barra minn hekk, filwaqt li l-Protokoll 
jipprovdi li t-tul ta' żmien għaż-żamma tar-
reġistri ta' informazzjoni dwar l-armi 
għandu jiżdied għal talanqas għaxar snin, 
huwa meħtieġ li dan il-perjodu jittawwal 
sabiex jitħalla jsir traċċar adegwat ta' l-
armi tan-nar. Huwa wkoll meħtieġ li l-
Istati Membri jżommu sistema ta' arkivjar 
ta' dejta kkompjuterizzata u ċentralizzata 
li fiha kull arma tan-nar tiġi mogħtija 
numru ta' identifikazzjoni uniku u 
jinżammu l-isem u l-indirizz ta' kull sid 
suċċessiv. 

Ġustifikazzjoni

Il-Protokoll jipprovdi għaż-żamma ta' informazzjoni "għal mhux anqas minn għaxar snin", 
iżda minħabba l-ħajja twila ta' l-armi tan-nar, perjodu ta' 10 snin mhux adegwat. Għalhekk l-
informazzjoni għandha tinżamm b'mod indefinit, kif inhu l-każ, pereżempju, fl-Italja. Barra 
minn hekk, il-Protokoll jipprovdi li ż-żamma ta' informazzjoni hija r-responsabilità ta' l-
awtoritajiet pubbliċi. It-traċċar adegwat ta' l-armi tan-nar jirrikjedi sistemi ta' reġistrazzjoni 
ċentralizzati li jsegwu lill-arma aktar millli l-persuna. L-awtomazzjoni tar-reġistri hija 
indispensabbli fil-21 seklu.

Emenda 5
PREMESSA 7

(7) Barra minn hekk, jeħtieġ li jiġi (7) Jeħtieġ ukoll li jiġi ppreċiżat li l-
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ppreċiżat li l-attivitajiet tas-sensara u s-
senserija, hekk kif jissemmew fl-
Artikolu 15 tal-Protokoll, jaqgħu sew fid-
definizzjoni tal-kummerċjant ta' l-armi li 
tagħti d-Direttiva.

attivitajiet tas-sensara u s-senserija li
jissemmew fl-Artikolu 15 tal-Protokoll 
għandhom ikunu ddefiniti għall-fini ta' 
din id-Direttiva.

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni, ibbażata fuq il-Protokoll, tindika li attivitajiet ta' senserija 
għandhom ikunu rregolizzati b'mod simili għal kif inhuma l-kummerċjanti , iżda ma 
tindirizzax il-kwistjoni fl-emendi pproposti lil din id-Direttiva. L-opinjoni tar-rapporteur 
taqbel ma' l-opinjoni ġenerali tal-Kummissjoni iżda temmen li għal dan il-fini, l-attivitajiet ta' 
senserija għandhom ikunu ddefiniti sew. 

Emenda 6
PREMESSA 9 A (ġdida)

(9a) Minħabba n-natura speċjali ta' l-
attività tal-kummerċjanti u tas-sensara, 
huwa meħtieġ kontroll rigoruż fuq din l-
attività, partikolarment sabiex ikunu 
vverifikati l-kapaċitajiet tal-kummerċjanti 
u s-sensara u l-oriġini tal-mezzi 
finanzjarji tagħhom. 

Ġustifikazzjoni

B'kuntrast ma' ħafna professjonijiet oħra, it-twettiq ta' l-attività tal-kummerċjanti s'issa ma 
kinitx rregolata kif xieraq, għalkemm hija attività speċifika ħafna li tirrikjedi kontrolli stretti. 
Għaldaqstant, huwa mixtieq li l-kummerċjanti u s-sensara jipprovdu evidenza tal-kompetenza 
professjonali tagħhom u jiġġustifikaw l-oriġini tal-mezzi finanzjarji tagħhom.

Emenda 7
PREMESSA 9 B (ġdida)

(9b) Jinħtieġu miżuri ulterjuri sabiex 
jitnaqqsu r-riskji ta' mwiet vjolenti u 
ferimenti b'konsegwenza ta' armi żgħar, 
minħabba li fattur wieħed importanti li 
jinfluwenza l-użu ta' armi żgħar hu li 
huma faċilment disponibbli. B'mod 
partikulari, l-akkwist ta' armi tan-nar 
permezz ta' komunikazzjoni mill-bogħod, 
pereżempju permezz ta' l-internet, għandu 
jkun ipprojbit, għandu jkun hemm 
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perjodu ta' riflessjoni minn meta l-klijent 
jordna l-arma tan-nar u meta din 
tingħatalu, u l-Istati Membri għandhom 
jistipulaw kundizzjonijiet iddettaljati li 
jirrigwardaw il-projbizzjoni ta' l-akkwist 
ta' armi tan-nar minn persuni li 
preċedentement kienu ġew ikkundannati 
għal reat kriminali minn sentenza finali 
ta' qorti.

Ġustifikazzjoni

L-akkwist ta' l-armi tan-nar permezz ta' komunikazzjoni mill-bogħod ma jippermettix kontroll 
adegwat. Barra minn hekk, żmien ta' riflessjoni, pereżempju kif applikat f'ċerti stati ta' l-Istati 
Uniti bħall-Kalifornja, jikkontribwixxi sabiex ikun evitat it-twettiq ta' reati minħabba stat 
temporanju ta' disturb mentali. L-akkwist ta' armi tan-nar minn persuni ikkundannati għal 
reati kriminali huwa fatt perikoluż u għandu jkun irregolat.

Emenda 8
PREMESSA 9 C (ġdida)

(9c) Il-Pass Ewropew ta' l-Armi tan-Nar 
b'mod ġenerali jiffunzjona b'mod 
sodisfaċenti u għandu jkun meqjus bħala 
l-uniku dokument li huwa meħtieġ minn 
kaċċaturi u tiraturi sabiex jittrasferixxu 
arma tan-nar lejn Stat Membru ieħor.

Ġustifikazzjoni

Kif imsemmi fir-rapport tal-Kummissjoni tas-sena 2000 u bil-ħsieb tat-tħaddim xieraq tas-suq 
intern, l-Istati Membri m'għandhomx jitħallew li jirrikjedu dokumenti jew ħlasijiet ħlief il-
Pass Ewropew ta' l-Armi tan-Nar fir-rigward taċ-ċirkolazzjoni tal-kaċċaturi u t-tiraturi.

Emenda 9
PREMESSA 9 D (ġdida)

(9d) Sabiex jitħaffef l-ittraċċar ta' l-armi 
tan-nar u sabiex b'mod effiċjenti jiġu 
miġġielda t-traffikar u l-manifattura 
illegali ta' l-armi, u tal-partijiet, 
komponenti u munizzjon tagħhom, huwa 
meħtieġ li jittejjeb l-iskambju ta' 
informazzjoni bejn l-Istati Membri.
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Ġustifikazzjoni

Ir-rapport tal-Kummissjoni tas-sena 2000 enfasizza l-ħtieġa għal aktar koperazzjoni bejn l-
Istati Membri. Id-Direttiva 91/477/KEE issemmi l-istabbiliment ta' netwerks ta' informazzjoni 
mingħajr ma tiddefinixxi l-format ta' dan l-iskambju ta' informazzjoni. Ir-rapport tas-sena 
2000 jipprevedi l-ħolqien ta' grupp ta' kuntatt għal dan il-għan.

Emenda 10
PREMESSA 9 E (ġdida)

(9e) Il-klassifikazzjoni ta' l-armi tan-nar 
f'erba' kategoriji mhix l-aktar waħda 
adegwata. Dan l-aħħar għadd ta' Stati 
Membri ssimplifikaw din il-
klassifikazzjoni, u qed jużaw biss żewġ 
kategoriji: armi pprojbiti u armi li huma 
suġġetti għal awtorizzazzjoni. Sabiex 
ikunu evitati mwiet vjolenti jew ferimenti 
b'konsegwenza ta' l-użu ta' dawn l-armi 
tan-nar, ma jkunx xieraq li jinżammu 
kategoriji ta' armi li ma jkunux suġġetti 
għal awtorizzazzjoni.

Ġustifikazzjoni

L-iżviluppi mill-1991 fir-rigward tal-kriminalità assoċjata ma' l-armi tan-nar turi li l-
klassifikazzjoni b'4 kategoriji ta' armi tan-nar issa għadda żmienha. Pereżempju, l-aktar 
leġiżlazzjoni nazzjonali riċenti - dik tal-Belġju - tissimplifika din is-sistema u ma tippermettix 
l-akkwist ta' armi tan-nar mingħajr awtorizzazzjoni. Għaldaqstant, klassifikazzjoni ġdida, li 
tikkonsisti f'żewġ kategoriji (A: armi pprojbiti; B: armi suġġetti għal awtorizzazzjoni), 
għandha tkun estiża għall-Istati Membri kollha.

Emenda 11
ARTIKOLU 1, PUNT -1 (ġdid)

Artikolu 1, paragrafu 1 (Direttiva 91/477/KEE)

-1) Fl-Artikolu 1, il-paragrafu 1 għandu 
jkun mibdul b'dan li ġej:
"1. Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, 
'arma tan-nar' għandha titqies bħala kull 
arma b'kanna li tista' tinġarr li tispara, li 
hija maħsuba biex tispara, jew li tista' 
faċilment tkun immodifikata sabiex 
tispara tir, balla jew projettila permezz ta' 
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l-azzjoni ta' splussiv, sakemm ma 
tissodisfax id-definizzjoni iżda hija 
eskluża minħabba waħda mir-raġunijiet 
imniżżla fl-Anness I, taqsima III. L-armi 
tan-nar huma kklassifikati f'taqsima II ta' 
l-Anness I."

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta' arma tan-nar hija bbażati fuq il-Protokoll. Madankollu, id-definizzjoni 
għandha tkun konsistenti ma' l-esklużjoni ta' armi tan-nar li tneħħitilhom il-kapaċità li 
jiffunzjonaw, armi antiki u xi armi tan-nar oħra li huma msemmijin fl-Anness I, taqsima III, 
ta' din id-Direttiva.

Emenda 12
ARTIKOLU 1, PUNT -1 A (ġdid)

Artikolu 1, paragrafu 1 a (ġdid) (Direttiva 91/477/KEE)

-1a) Fl-Artikolu 1, għandu jiddaħħal il-
paragrafu 1a li ġej:
"1a. Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, 
'partijiet jew komponenti' għandha tfisser 
kull element jew element ta' sostituzzjoni 
maħsub speċifikament għall-arma tan-nar 
u li huwa essenjali għall-funzjonament 
tagħha, inklużi l-kanna, il-frejm jew 
risiver, is-'slide' jew ċilindru, il-'bolt' jew 
'breech lock', u kull apparat maħsub jew 
adattat sabiex inaqqas il-ħoss ikkawżat 
minn tir ta' arma tan-nar."

Ġustifikazzjoni

Din id-definizzjoni ta' partijiet jew komponenti hija msemmija fil-Protokoll u għandha tkun 
inkluża fid-Direttiva għal raġunijiet ta' ċertezza legali.

Emenda 13
ARTIKOLU 1, PUNT -1 B (ġdid)

Artikolu 1, paragrafu 1 b (ġdid) (Direttiva 91/477/KEE)

-1b) Fl-Artikolu 1, għandu jiddaħħal il-
paragrafu 1b li ġej:
"1b. Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, 
'munizzjon' għandha tfisser il-balla 
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(round) kompluta jew il-komponenti 
tagħha, inklużi l-iskartoċċi, il-kapsijiet, il-
porvli, bulits jew projettili."

Ġustifikazzjoni

Din id-definizzjoni ta' munizzjon hija msemmija fil-Protokoll u għandha tkun inkluża fid-
Direttiva għal raġunijiet ta' ċertezza legali.

Emenda 14
ARTIKOLU 1, PUNT 1

Artikolu 1, paragrafu 3, parti introduttorja (Direttiva 91/477/KEE)

1) Fl-Artikolu 1, wara l-paragrafu 2, 
jiżdiedu ż-żewġ paragrafi ġodda li ġejjin:

3. Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, 
"manifattura illegali" tfisser il-manifattura 
jew l-assemblaġġ ta' l-armi tan-nar, tal-
partijiet u l-komponenti jew il-munizzjon 
tagħhom: 

1) Fl-Artikolu 1, jiddaħħlu ż-żewġ 
paragrafi li ġejjin:

1c. Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, 
"manifattura illegali" tfisser il-manifattura 
jew l-assemblaġġ, bi ksur ta' din id-
Direttiva, ta' armi tan-nar u munizzjon, 
inkluż b'partijiet u komponenti importati 
minn pajjiżi terzi:

Ġustifikazzjoni

L-inklużjoni tal-kliem "bi ksur ta' din id-Direttiva" u "inkluż (...) importati minn pajjiżi terzi" 
tippermetti ċ-ċertezza legali billi tiddefinixxi bħala manifattura illegali kull manifattura li 
mhix konformi mad-dispożizzjonijiet kollha tad-Direttiva, u tiżgura trattament indaqs.

Emenda 15
ARTIKOLU 1, PUNT 1

Artikolu 1, paragrafu 4 (Direttiva 91/477/KEE)

4. Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, 
"traffikar illegali" tfisser l-akkwist, il-
bejgħ, il-kunsenja, it-trasport jew it-
trasferiment ta' l-armi tan-nar, tal-partijiet, 
il-komponenti u l-munizzjon tagħhom, bi 
tluq mit-territorju ta' Stat Membru jew 
b'passaġġ minn dan it-territorju lejn dak ta' 
Stat Membru ieħor, jekk wieħed miż-żewġ 
Stati Membri kkonċernati ma jawtorizzax li 
dan isir skond id-dispożizzjonijiet ta' din 
id-Direttiva jew jekk l-armi tan-nar ma 
jkunux immarkati f'konformità ma' l-

1d. Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, 
"traffikar illegali" tfisser l-akkwist, il-
bejgħ, il-kunsinna, it-trasport jew it-
trasferiment ta' l-armi tan-nar, tal-partijiet, 
il-komponenti u l-munizzjon tagħhom, bi 
ksur ta' din id-Direttiva,, bi tluq mit-
territorju ta' kwalunkwe Stat jew b'passaġġ 
minn dan it-territorju lejn dak ta' 
kwalunkwe Stat Membru, jekk wieħed 
miż-żewġ Stati Membri kkonċernati ma 
jawtorizzax li dan isir skond id-
dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva jew 
jekk l-armi tan-nar, u l-partijiet, 
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Artikolu 4(1). komponenti u munizzjon tagħhom ma 
jkunux irreġistrati b'konformità ma' l-
Artikolu 4(3) jew ma jkunux immarkati 
f'konformità ma' l-Artikolu 4(1).   

Madankollu, l-akkwist, il-bejgħ, il-
kunsinna, il-ġarr, jew it-trasferiment ta' 
armi tan-nar ma jitqisux traffikar illegali 
biss minħabba r-raġuni li dawn ma 
jkunux immarkati b'konformità ma' l-
Artikolu 4(1), jekk dawn kienu 
mmanifatturati jew ittrasferiti mill-ħażniet 
tal-gvern għall-użu ċivili permanenti 
qabel ...*, sakemm l-immarkar jissodisfa 
r-rekwiżiti rilevanti applikabbli qabel din 
id-data.
* [skadenza tat-traspożizzjoni]

Ġustifikazzjoni

In-nuqqas ta' reġistrazzjoni għandu jkun inkluż bħala wieħed mir-rekwiżiti li jiddefinixxu t-
traffikar illegali. L-inklużjoni tal-kliem "bi ksur ta' din id-Direttiva" u "kwalunkwe Stat" 
tippermetti ċ-ċertezza legali billi tiddefinixxi bħala traffikar illegali kull traffikar li mhux 
b'konformità mad-dispożizzjonijiet kollha tad-Direttiva, u tiżgura li l-armi tan-nar kollha 
eżistenti fit-territorju ta' l-UE jkunu meqjusa ndaqs. Madankollu, it-tranżazzjonijiet ta' armi 
tan-nar li jissodisfaw standards attwali ta' mmarkar m'għandhomx jitqiesu bħala illegali jekk 
ikunu jikkonċernaw armi tan-nar immanifatturati jew ittrasferiti qabel id-data tat-
traspożizzjoni ta' din id-Direttiva.

Emenda 16
ARTIKOLU 1, PUNT 1 A (ġdid)

Artikolu 1, paragrafu 1 e (ġdid) (Direttiva 91/477/KEE)

1a) Fl-Artikolu 1, għandu jiddaħħal il-
paragrafu 1e li ġej:
"1e. Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, 
"traċċar" tfisser is-segwiment sistematiku 
ta' l-armi tan-nar, u l-partijiet, 
komponenti u l-munizzjon tagħhom, 
mingħand il-manifattur għal għand ix-
xerrej, bil-għan li jinstabu, ikunu 
investigati u analizzati l-manifatturar u t-
traffikar illegali." 
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Ġustifikazzjoni

Din id-definizzjoni ta' traċċar hija msemmija fil-Protokoll u għandha tkun inkluża fid-
Direttiva għal raġunijiet ta' ċertezza legali.

Emenda 17
ARTIKOLU 1, PUNT 1 B (ġdid)

Artikolu 1, paragrafu 1 f (ġdid) (Direttiva 91/477/KEE)

1b) Fl-Artikolu 1, għandu jiddaħħal il-
paragrafu 1f li ġej:
"1f. Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, 
"arma antika" tfisser kull arma 
mmanifatturata qabel l-1870, jew kull 
arma aktar riċenti ddefinita bħala arma 
antika minn Stat Membru, skond kriterji 
tekniċi.    Il-kriterji tekniċi rilevanti 
għandhom talanqas jaqblu ma' l-
istandards stabbiliti b'konformità ma' l-
Artikolu 13(4)."

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta' ċertezza legali, hija meħtieġa definizzjoni ta' "arma antika" peress li dawn 
l-armi mhumiex koperti minn din id-Direttiva.  Din id-definizzjoni hija konformi mar-rapport 
tal-Kummissjoni Ewropeja tas-sena 2000: is-sena 1870 hija msemmija fl-artikolu 82 tal-
Ftehima ta' Schengen u għaldaqstant għandha sservi ta' riferenza. Mill-banda l-oħra, 
għandhom jitħallew definizzjonijiet oħra minn Stati Membri, dmend li dawn ikunu bbażati fuq 
kriterji tekniċi.

Emenda 18
ARTIKOLU 1, PUNT 1 C (ġdid)

Artikolu 1, paragrafu 1 g (ġdid) (Direttiva 91/477/KEE)

1c) Fl-Artikolu 1, għandu jiddaħħal il-
paragrafu 1g li ġej:
"1g. Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, 
"sensar" tfisser kull persuna fiżika jew 
legali li joħloq, bi ħlas jew mingħajr ħlas, 
il-kundizzjonijiet meħtieġa sabiex 
jikkonkludi kuntratt li jikkonċerna l-
manifattura, il-kummerċ, l-iskambju, il-
kiri, it-tiswija jew il-modifikazzjoni ta' 
armi tan-nar, u l-partijiet, komponenti u 
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l-munizzjon tagħhom."

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni tindika li l-attivitajiet ta' senserija għandhom ikunu rregolati bl-
istess mod bħall-kummerċjanti. Għal din il-fini, dawn l-attivitajiet għandhom ikunu ddefiniti 
sew. Id-definizzjoni proposta hija ispirata mil-leġiżlazzjoni riċenti Belġjana tat-8 ta' Ġunju 
2006.

Emenda 19
ARTIKOLU 1, PUNT 1 D (ġdid)

Artikolu 1, paragrafu 2 (Direttiva 91/477/KEE)

1d) Fl-Artikolu 1, il-paragrafu 2 għandu 
jkun mibdul b'dan li ġej:
"2. Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, 
'kummerċjant' tfisser kull persuna fiżika 
jew legali li l-attività kummerċjali jew 
negozju tagħha tikkonsisti b'mod sħiħ jew 
parzjalment il-manifattura, il-kummerċ, l-
iskambju, il-kiri, it-tiswija jew il-
modifikazzjoni ta' armi tan-nar, u l-
partijiet, komponenti u l-munizzjon 
tagħhom."

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta 'kummerċjant' għandha tinkludi l-attivitajiet relatati mal-partijiet, 
komponenti u munizzjon ta' l-armi tan-nar.

Emenda 20
ARTIKOLU 1, PUNT 1 E (ġdid)

Artikolu 1, paragrafu 4 (Direttiva 91/477/KEE)

1e) Fl-Artikolu 1, il-paragrafu 4 għandu 
jkun mibdul b'dan li ġej:
"4. Il-'Pass Ewropew ta' l-Armi tan-Nar' 
huwa dokument li jinħareġ minn Stat 
Membru lil persuna li b'mod legali tieħu 
pussess ta' arma tan-nar u tużaha, fuq 
talba ta' l-istess persuna. Il-Pass huwa 
validu għal żmien ta' mhux aktar minn 
ħames snin. Iż-żmien tal-validità jista' jiġi 
estiż. Għandu jkun fih informazzjoni 
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stipulata fl-Anness II. Il-'Pass Ewropew 
ta' l-Armi tan-Nar' huwa dokument mhux 
trasferibbli, li fuqu jitniżżlu l-arma jew 
armi tan-nar li huma fil-pussess u huma 
użati mid-detentur tal-Pass. Il-pass 
għandu dejjem ikun fil-pussess tal-
persuna li tuża l-arma tan-nar. Kull bidla 
fil-pussess jew fil-karatteristiċi ta' l-armi 
tan-nar għandha titniżżel fuq il-pass, kif 
ukoll it-telf jew is-serq ta' l-arma." 

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni tal-pass Ewropew ta' l-armi tan-nar hija kemmxejn immodifikata sabiex titqies 
il-klassifikazzjoni l-ġdida proposta ta' l-armi tan-nar.

Emenda 21
ARTIKOLU 1, PUNT 1 F (ġdid)

Artikolu 2, paragrafu 2 (Direttiva 91/477/KEE)

1f) Fl-Artikolu 2, il-paragrafu 2 għandu 
jkun mibdul b'dan li ġej:
"2. Din id-Direttiva ma tapplikax għall-
akkwist jew pussess ta' armi u munizzjon, 
b'konformità tal-liġi nazzjonali, mill-forzi 
armati, il-pulizija jew l-awtoritajiet 
pubbliċi. Lanqas ma tapplika għat-
trasferimenti kummerċjali ta' armi u 
munizzjon tal-gwerra."

Ġustifikazzjoni

Din id-definizzjoni hija konsistenti ma' l-inklużjoni proposta fil-kamp ta' applikazzjoni tad-
Direttiva ta' kolletturi u korpi kkonċernati ma' l-aspetti kulturali u storiċi ta' l-armi.

Emenda 22
ARTIKOLU 1, PUNT 1 G (ġdid)

Artikolu 2, paragrafu 3 (Direttiva 91/477/KEE)

1g) Fl-Artikolu 2, wara l-paragrafu 2, 
jiżdied il-paragrafu li ġej:
"3. Din id-Direttiva tapplika wkoll għall-
partijiet, komponenti u munizzjon ta' l-
armi tan-nar, inklużi dawk importati 
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minn pajjiżi terzi."

Ġustifikazzjoni

Bi qbil mal-Protokoll tan-NU, partijiet, komponenti u munizzjon għandhom ikunu suġġetti 
wkoll għat-traċċar, u għaldaqstant għandu jissemma b'mod espliċitu li din id-Direttiva tkopri 
dawn l-elementi.

Emenda 23
ARTIKOLU 1, PUNT 2

Artikolu 4, paragrafu 1, subparagrafu 1 (Direttiva 91/477/KEE)

1. Għall-finjiet ta' l-identifikazzjoni jew it-
traċċar ta' kull arma tan-nar, l-Istati 
Membri, waqt il-manifattura ta' kull arma 
tan-nar, għandhom jesiġu li ssirilha jew 
marka unika li tindika isem il-manufattur, 
il-pajjiż jew il-post tal-manifattura u n-
numru tas-serje, jew inkella kwalunkwe 
marka unika u ta' użu faċli oħra li jkun 
tikkonsisti f'simboli ġeometriċi sempliċi 
magħqudin ma' kodiċi numerika jew 
alfanumerika, li tkun tippermetti lil 
kwalunkwe Stat li jidentifika faċilment il-
pajjiż tal-manifattura.

1. Għall-finjiet ta' l-identifikazzjoni jew it-
traċċar ta' kull arma tan-nar u l-partijiet u 
l-komponenti, l-Istati Membri, waqt il-
manifattura ta' kull arma tan-nar u tal-
partijiet u l-komponenti, għandhom jesiġu 
li ssirilha jew marka unika li tindika isem 
il-manufattur, il-pajjiż jew il-post tal-
manifattura, in-numru tas-serje u s-sena 
tal-manifattura (jekk ma jkunx imniżżel 
bħala parti min-numru tas-serje), jew 
inkella kwalunkwe marka unika u ta' użu 
faċli oħra li jkun tikkonsisti f'kodiċi 
numerika jew alfanumerika, li tkun 
tippermetti lil kwalunkwe Stat li jidentifika 
faċilment il-pajjiż tal-manifattura. Il-
marka għandha tkun fuq parti essenzjali 
jew strutturali ta' l-arma tan-nar b'mod li 
l-qerda tagħha ttemm il-kapaċità ta' użu 
ta' l-arma.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija konsistenti ma' l-inklużjoni espliċita tal-partijiet u l-komponenti fid-
Direttiva. Barra minn hekk, is-sena tal-manifattura hija biċċa informazzjoni importanti għat-
traċċar ta' l-armi. Huwa essenzjali li l-marka titqiegħed fuq parti essenzjali jew strutturali ta' 
l-arma tan-nar u li l-qerda ta' dan il-komponent tirriduċi l-arma għal stat fejn ma tista' qatt 
tintuża jew tiġi rrijattivata, bħalma huwa l-frejn u/jew ir-risiver. Din il-klawsola tagħmilha 
aktar diffiċli li jitneħħew il-marki u ttejjeb it-traċċabilità.

Emenda 24
ARTIKOLU 1, PUNT 2

Artikolu 4, paragrafu 1, subparagrafu 1 a (ġdid) (Direttiva 91/477/KEE)
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Għall-fini tat-traċċar ta' munizzjon, l-
Istati Membri jirrikjedu l-immarkar ta' l-
iċken element individwali ta' pakkett ta' 
munizzjon, b'mod li jkun hemm l-isem tal-
manifattur, in-numru ta' l-
identifikazzjoni, il-kalibru u t-tip ta' 
munizzjon.

Ġustifikazzjoni

B'mod ta' prinċipju, il-munizzjon huwa rreġistrat biss fir-reġistri tal-kummerċjanti u mhux 
mill-Istat. L-immarkar u r-reġistrazzjoni tagħhom jkunu essenzjali għal skop ta' traċċabilità. 
Fil-leġiżlazzjoni nazzjonali ta' ċerti pajjiżi, bħall-Ġermanja, diġà hemm dispożizzjoni għall-
immarkar tal-munizzjon.

Emenda 25
ARTIKOLU 1, PUNT 2

Artikolu 4, paragrafu 2 (Direttiva 91/477/KEE)

2. Talanqas għall-kategoriji A u B, 
kwalunkwe Stat Membru għandu jagħmel 
l-eżerċizzju ta' l-attività ta' kummerċjant ta' 
l-armi fit-territorju tiegħu dipendenti fuq 
approvazzjoni, li tingħata fuq il-bażi, 
talanqas, ta' verifika tal-karattru tajjeb, 
privat u professjonali, tal-kummerċjant. 
Jekk il-kummerċjant ikun persuna legali, 
il-verifika għandha ssir fir-rigward tal-
persuna li tkun qiegħda tmexxi l-impriża. 
Għall-kategoriji C u D, kull Stat Membru 
li ma jagħmilx l-eżerċizzju ta' negozjant 
ta' l-armi dipendenti fuq approvazzjoni, 
għandu jagħmel dan l-eżerċizzju suġġett 
għal dikjarazzjoni.

2. Kull Stat Membru għandu jagħmel l-
eżerċizzju ta' l-attività ta' kummerċjant u l-
attività ta' sensar ta' l-armi fit-territorju 
tiegħu dipendenti fuq approvazzjoni, li 
tingħata fuq il-bażi, talanqas, ta' verifika 
tal-karattru tajjeb, privat u professjonali, 
tal-kummerċjant u tas-sensar, tal-
kapaċitajiet professjonali tiegħu/tagħha u 
ta' l-oriġini tal-mezzi finanzjarji 
tiegħu/tagħha. Jekk il-kummerċjant ikun 
persuna legali, il-verifika għandha ssir fir-
rigward tal-persuna li tkun qiegħda tmexxi 
l-impriża. 

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni tindika li l-attivitajiet ta' senserija għandhom ikunu rregolati bl-
istess mod bħall-kummerċjanti. B'kuntrast ma' ħafna professjonijiet oħra, it-twettiq ta' l-
attività tal-kummerċjanti s'issa ma kinitx rregolata kif xieraq, għalkemm hija attività speċifika 
ħafna li tirrikjedi kontrolli stretti. Għaldaqstant, huwa mixtieq li l-kummerċjanti u s-sensara 
jipprovdu evidenza tal-kompetenza professjonali tagħhom u jiġġustifikaw l-oriġini tal-mezzi 
finanzjarji tagħhom.

Emenda 26
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ARTIKOLU 1, PUNT 2
Artikolu 4, paragrafu 3 (Direttiva 91/477/KEE)

3. Il-kummerċjanti ta' l-armi għandhom 
iżommu reġistru li fih jitniżżel id-dħul u l-
ħruġ ta' l-armi tan-nar tal-kategoriji A, B 
u C, flimkien mad-data li tippermetti l-
identifikazzjoni ta' l-arma, partikolament 
it-tip, il-marka, il-mudell, il-kalibru u n-
numru tal-manifattura, kif ukoll l-ismijiet 
u l-indirizzi tal-fornitur u l-akkwirent. 
Dan ir-reġistru għandu jinżamm mill-
kummerċjant għal perjodu ta' ħames 
snin, inkluż wara l-waqfien ta' l-attività. 
Kull Stat Membru għandu jiżgura l-
konservazzjoni ta' din l-informazzjoni 
għal perjodu minimu ta' għaxar snin."

3. Kull Stat Membru għandu jiżgura ż-
żamma ta' sistema kompjuterizzata u 
ċċentralizzata ta' arkivjar ta' dejta, li fiha 
kull arma tan-nar suġġetta għal din id-
Direttiva tiġi mogħtija numru ta' 
identifikazzjoni uniku.  Is-sistema ta' 
arkivjar għandha tirreġsitra u tikkonserva 
għal mhux anqas minn 20 sena it-tip ta' 
kull arma tan-nar kif ukoll l-għamla, l-
mudell, il-kalibru, is-sena tal-manifattura, 
l-isem u l-indirizz tal-manifattur u tas-sid 
preċedenti u attwali ta' l-arma, kull 
kummerċ jew trasferiment, skambju, kiri, 
tiswija jew modifika ta' l-arma tan-nar, u 
informazzjoni oħra li tinħtieġ sabiex 
tippermetti t-traċċar ta' l-arma tan-nar.  
Is-sistema ta' arkivjar tinkludi wkoll 
informazzjoni li tippermetti t-traċċar ta' 
partijiet, komponenti u munizzjon.  
Matul iż-żmien t'attività tiegħu kull 
kummerċjant u sensar huwa obligat li 
jirreġistra u jżomm reġistru li 
jiddokumenta kull ġrajja li trid tiġi 
rreġistrata fis-sistema ċċentralizzata ta' 
arkivjar ta' dejta msemmija 
f'subparagrafu 1, li fiha ħa parti l-
kummerċjant jew is-sensar. Meta jtemm l-
attività tiegħu, il-kummerċjant jew is-
sensar għandu jgħaddi r-reġistru lill-
awtorità nazzjonali responsabbli mir-
reġistrazzjoni, skond subparagrafu 1.

Ġustifikazzjoni

Il-Protokoll jipprovdi li ż-żamma ta' informazzjoni hija r-responsabilità ta' l-awtoritajiet 
pubbliċi. It-traċċar adegwat ta' l-armi tan-nar jirrikjedi sistemi ċċentralizzati ta' 
reġistrazzjoni. Is-sena tal-manifattura hija biċċa informazzjoni importanti għat-traċċar ta' l-
armi. Ir-reġistrazzjoni kkompjuterizzata hija indispensabbli fil-21 seklu. Minħabba l-ħajja 
twila ta' l-armi tan-nar, il-perjodu ta' 10 snin li huwa msemmi bħala żmien minimu fil-
Protokoll tan-NU, mhux adegwat. Għaldaqstant l-informazzjoni għandha tinżamm għal 
talanqas 20 sena.

Emenda 27
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ARTIKOLU 1, PUNT 2
Artikolu 4, paragrafu 3, subparagrafu 1 a (ġdid) (Direttiva 91/477/KEE)

L-Istati Membri jiżguraw li kull arma tan-
nar, parti jew komponent li hemm fit-
territorju tagħhom tkun immarkata u 
rreġistrata b'konformità ma' din id-
Direttiva, jew inkella tiġi nnewtralizzata.

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun ċar li l-armi tan-nar kollha fit-territorju ta' l-UE jkunu mmarkati b'mod xieraq, 
inklużi l-armi tan-nar importati, jekk dawn ta' l-aħħar ma jkunux ġew immarkati fil-post ta' l-
oriġini tagħhom b'mod konformi ma' din id-Direttiva. Ir-rekwiżit li armi tan-nar importati 
jkunu mmarkati b'konformità ma' din id-Direttiva huwa essenzjali sabiex tkun evitata 
kompetizzjoni mhux ġusta minn manifatturi minn pajjiżi terzi.

Emenda 28
ARTIKOLU 1, PUNT 2 A (ġdid)
Artikolu 5 (Direttiva 91/477/KEE)

2a) L-Artikolu 5 jiġi mmodifikat kif ġej:
a) Punt (a) tal-paragrafu 1 jiġi ssostitwit 
b'dan li ġej: 

"(a) għandhom 18-il sena jew aktar;"
b) Fil-paragrafu 1, il-punt li ġej jiġi 
miżjud wara l-punt (b):
"(c) li ma nstabux ħatja ta' reat kriminali 
permezz ta' sentenza finali tal-qorti; l-
Istati Membri jistipulaw regoli ddettaljati 
li jirregolaw l-applikazzjoni ta' dan ir-
rekwiżit, inkluż, pereżempju, it-tip ta' 
attività kriminali li tiġi meqjusa rilevanti, 
kwalunkwe severità minima meħtieġa tal-
kastig jew kwalunkwe perjodu minimu li 
għandu jkun għadda bejn id-data tas-
sentenza u d-data tat-talba għal 
awtorizzazzjoni."
cg) Paragrafu 2 huwa mħassar.
d) Paragrafu 3 jiġi sostitwit b'dan li ġej:
"L-Istati Membri jistgħu jirrevokaw il-
permess għall-pussess ta' l-arma tan-nar 
jekk kwalunkwe mill-kundizzjonijiet 
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f'punti (b) jew (c) ta' l-ewwel paragrafu 
ma jibqgħux sodisfati." 

Ġustifikazzjoni

Id-deroga tal-limitu ta' l-età għall-akkwist u l-pussess ta' armi tan-nar għall-kaċċa jew għal 
attivitajiet ta' sparar sportiv mhix iġġustifikata. Barra minn hekk, l-akkwist ta' l-armi tan-nar 
minn persuni li nstabu ħatja ta' reati kriminali huwa perikoluż u għandu jkun irregolat, kif 
inhu l-każ, pereżempju, fil-Ġermanja, iżda d-dettaljati għandhom ikunu mfassla mill-Istati 
Membri.

Emenda 29
ARTIKOLU 1, PUNT 2 B (ġdid)

Artikolu 6 (Direttiva 91/477/KEE)

2b) Fl-Artikolu 6, jiżdiedu dawn iż-żewġ 
paragrafi li ġejjin:
"Ħlief fil-każ ta' kummerċjanti u sensara, 
l-Istati Membri jipprojbixxu l-akkwist ta' 
armi tan-nar, u l-partijiet, komponenti u 
munizzjon tagħhom permezz ta' 
komunikazzjoni mill-bogħod, kif iddefinit 
mill-Artikolu 2 tad-Direttiva 97/7/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' l-20 
ta' Mejju 1997 dwar il-ħarsien tal-
konsumaturi fir-rigward tal-kuntratti 
mill-bogħod1.

Ħlief fil-każ ta' kummerċjanti u sensara, 
l-Istati Membri jagħmlu l-akkwist ta' 
arma tan-nar suġġett għal perjodu ta' 
riflessjoni ta' 15-il ġurnata xogħol bejn 
id-data tax-xiri ta' l-arma tan-nar u d-
data tal-kunsinna tagħha."
1 ĠU L 144, 4.6.1997, p. 19.

Ġustifikazzjoni

L-akkwist ta' l-armi tan-nar permezz ta' komunikazzjoni mill-bogħod ma tippermettix kontroll 
adegwat. Barra minn hekk, żmien ta' riflessjoni, pereżempju kif applikat f'ċerti stati ta' l-Istati 
Uniti bħall-Kalifornja, jikkontribwixxi sabiex ikun evitat it-twettiq ta' reati minħabba stat 
temporanju ta' disturb mentali.

Emenda 30
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ARTIKOLU 1, PUNT 2 C (ġdid)
Artikolu 8 (Direttiva 91/477/KEE)

2c) L-Artikolu 8 jiġi mmodifikat kif ġej:
a) Paragrafu 1 jiġi mħassar. 
b) Paragrafu 2 jiġi mħassar.
c) L-Artikolu 3 jiġi sostitwit b'dan li ġej:
"Jekk Stat Membru jipprojbixxi l-akkwist 
u l-pussess fit-territorju tiegħu ta' arma 
tan-nar ikklassifikata f'kategorija B, 
għandu jinforma b'dan lill-Istati Membri 
l-oħra, li għandhom espliċitament 
jinkludu dikjarazzjoni dwar dan fi 
kwalunkwe Pass Ewropew ta' l-Armi tan-
Nar li huma joħorġu għal dak it-tip ta' 
arma tan-nar partikulari, skond l-Artikolu 
12(2)."  

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija konsistenti mal-klassifikazzjoni l-ġdida ta' l-armi tan-nar proposta.

Emenda 31
ARTIKOLU 1, PUNT 2 D (ġdid)

Artikolu 9, paragrafu 1, parti introduttorja (Direttiva 91/477/KEE)

2d) Fl-Artikolu 9, paragrafu 1, il-parti 
introduttorja tiġi ssostitwita b'dan li ġej:
"1. It-trasferiment ta' l-arma tan-nar lil 
persuna li mhux residenti fl-Istat Membru 
kkonċernat jitħalla jsir, sakemm ikun 
konformi ma' l-obligazzjonijiet stipulati 
fl-Artikoli 5, 6 u 7:" 

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija konsistenti mal-klassifikazzjoni l-ġdida ta' l-armi tan-nar proposta.

Emenda 32
ARTIKOLU 1, PUNT 2 E (ġdid)

Artikolu 11, paragrafu 3, subparagrafu 2 (Direttiva 91/477/KEE)

2e) Fl-Artikolu 11, paragrafu 3, is-
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subparagrafu 2 jiġi ssostitwit b'dan li ġej:
"Talanqas ħamest ijiem xogħol qabel id-
data tat-trasferiment, il-kummerċjant 
għandu jgħarraf lill-awtoritajiet ta' l-Istat 
Membru li minnu se jsir it-trasferiment 
bl-informazzjoni kollha mniżżla fl-ewwel 
subparagrafu tal-paragrafu 2. L-
awtoritajiet pubbliċi ta' l-Istati Membri 
kkonċernati għandhom iwettqu 
spezzjonijiet b'mod każwali fuq il-post 
sabiex jivverifikaw li l-informazzjoni 
mogħtija mill-kummerċjant u l-
karatteristiċi effettivi tat-trasferiment 
ikunu jaqblu."

Ġustifikazzjoni

Kif imsemmi fil-Protokoll, it-trasferimenti jridu jgħaddu minn spezzjoni fiżika, talanqas fuq 
bażi każwali, min-naħa ta' l-awtoritajiet, meta jsir il-ġarr jew meta tasal il-kunsinna fil-
presenza tar-riċevitur, sabiex ikun żgurat li l-informazzjoni tikkorrispondi mal-kunsinna 
effettiva.  Sabiex jitħallew dawn l-ispezzjonijiet, l-awtoritajiet għandhom ikunu informati 
talanqas 5 ijiem qabel it-trasferiment.

Emenda 33
ARTIKOLU 1, PUNT 2 F (ġdid)

Artikolu 12, paragrafu 2 (Direttiva 91/477/KEE)

2f) L-Artikolu 12, paragrafu 2 jiġi 
emendat kif ġej:
a) L-ewwel subparagrafu jiġi ssostitwit 
b'dan li ġej:
"Minkejja l-paragrafu 1, il-kaċċaturi u t-
tiraturi jistgħu, mingħajr l-ebda 
awtorizzazzjoni minn qabel, ikunu fil-
pussess ta' arma jew armi tan-nar waqt 
vjaġġ minn ġo żewġ Stati Membri jew 
aktar bil-għan li jipprattikaw l-attivitajiet 
tagħhom, sakemm ikunu fil-pussess tal-
Pass Ewropew ta' l-Armi tan-Nar li fuqu 
jkunu mniżżlin l-arma jew l-armi u 
sakemm ikunu jistgħu jippruvati r-
raġunijiet tal-vjaġġ tagħhom. L-ebda 
dokument għajr il-Pass Ewropew ta' l-
Armi tan-Nar ma hu meħtieġ mill-Istati 
Membri għal dan il-għan. L-Istati 



PE 380.818v01-00 24/34 PR\638303MT.doc

MT

Membri ma jistgħux jagħmlu l-
aċċettazzjoni ta' Pass Ewropew ta' l-Armi 
tan-Nar tiddependi fuq kwalunkwe
rekwiżit ta' reġistrazzjoni ulterjuri jew fuq 
ħlas jew pagament."
b) It-tieni subparagrafu jiġi ssostitwit 
b'dan li ġej:
"Madankollu, din id-deroga m'għandhiex 
tapplika għal vjaġġi lejn Stat Membru li 
jipprojbixxi l-akkwist u l-pussess ta' l-
arma tan-nar fil-kwistjoni; f'dak il-każ, 
dikjarazzjoni espliċita dwar dan għandha 
titniżżel fuq il-Pass Ewropew ta' l-Armi 
tan-Nar."

Ġustifikazzjoni

Kif imsemmi fir-rapport tal-Kummissjoni tas-sena 2000 u bil-ħsieb tat-tħaddim xieraq tas-suq 
intern, l-Istati Membri m'għandhomx jitħallew li jirrikjedu dokumenti jew ħlasijiet ħlief il-
Pass Ewropew ta' l-Armi tan-Nar fir-rigward taċ-ċirkolazzjoni tal-kaċċaturi u t-tiraturi.

Emenda 34
ARTIKOLU 1, PUNT 2 G (ġdid)

Artikolu 13 (Direttiva 91/477/KEE)

2g) L-Artikolu 13 jiġi mmodifikat kif ġej:
a) Il-Paragrafu 2 jiġi sostitwit b'dan li ġej:
"2. L-informazzjoni kollha li l-Istati 
Membri jirċievu skond il-proċeduri 
stipulati fl-Artikolu 11 dwar it-
trasferimenti ta' l-armi tan-nar u fl-
Artikolu 7(2) dwar l-akkwist u l-pussess 
ta' l-armi tan-nar minn persuni mhux 
residenti għandha, mhux aktar tard mill-
mument tat-trasferimenti nfushom, 
tingħata lill-Istati Membri destinatarji u, 
fejn xieraq, mhux aktar tard mill-mument 
tat-trasferiment, lill-Istati Membri ta' 
tranżitu."
b) Il-paragrafu 3 jiġi sostitwit b'dan li ġej:
"3. L-Istati Membri għandhom, fuq bażi 
regolari, jaqsmu flimkien informazzjoni 
relatata ma' sistemi u tekniki ta' 
mmarkar, in-numru ta' kummerċjanti u 
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sensara awtorizzati, trasferimenti ta' armi 
tan-nar, u l-partijiet, komponenti u 
munizzjon tagħhom, leġiżlazzjoni u 
prattiċi nazzjonali, ħażniet eżistenti fit-
territorji tagħhom, armi tan-nar 
ikkonfiskati u metodi u tekniki ta' 
newtralizzazzjoni.  L-Istati Membri 
għandhom, b'konformità mal-
Konvenzjoni Ewropea dwar l-Għajnuna 
Reċiproka f'Affarijiet Penali ta' l-1959 u 
ma' kwalunkwe strument aktar riċenti li 
jemenda, jissostitwixxi jew jissupplimenta, 
parzjalment jew b'mod sħiħ, din il-
Konvenzjoni, jaqsmu flimkien 
informazzjoni dwar persuni li nstabu 
ħatja ta' reat kriminali ddefinit minn din 
id-Direttiva permezz ta' sentenza finali ta' 
qorti. Il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi, sa mhux aktar tard mill-[...]*, 
grupp ta' kuntatt għall-iskambju ta' 
informazzjoni għall-finijiet ta' 
applikazzjoni ta' dan l-Artikolu, u għall-
koperazzjoni fejn jidħol it-traċċar ta' armi 
tan-nar illegali, u l-partijiet, komponenti 
u l-munizzjon tagħhom. Kull Stat 
Membru għandu jinforma lill-Istati 
Membri l-oħra u lill-Kummissjoni dwar l-
awtoritajiet nazzjonali li huma 
responsabbli li jittrasmettu u jirċievu 
informazzjoni u li jikkonformaw ma' l-
obbligi stipulati fl-Artikolu 11(4).  Il-
Kummissjoni, b'konformità mal-
paragrafu 4, għandha tieħu l-miżuri 
xierqa għall-fini li jkun applikat dan il-
paragrafu."

c) Wara paragrafu 3, jiġi miżjud il-
paragrafu li ġej:
"4. Il-Kummissjoni, b'konformità mal-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
stipulata fl-Artikolu 5a(1) sa (4) u l-
Artikolu 7, u wara li kkunsidrat id-
dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8, tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE, kif emendata 
mid-Deċiżjoni 2006/512/KE, għandha 
tieħu l-miżuri xierqa skond
- l-Artikolu 1, Paragrafu 7, u
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- l-Anness I, Punt III (a), paragrafu 2.
Il-Kummissjoni, b'konformità mal-
proċedura stipulata fl-Artikoli 3 u 7, u 
wara li kkunsidrat id-dispożizzjonijiet ta' 
l-Artikolu 8, tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, 
kif emendata mid-Deċiżjoni 2006/512/KE, 
għandha tieħu l-miżuri xierqa skond il-
paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu." 
* Sena wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta’ 
din id-Direttiva.

Ġustifikazzjoni

L-ewwel parti ta' din l-emenda hija konsistenti mal-klassifikazzjoni l-ġdida ta' l-armi tan-nar 
proposta. It-tieni u t-tielet parti huma konsistenti mal-proposti inklużi fir-rapport tal-
Kummissjoni tas-sena 2000, li tenfasizza l-ħtieġa għal aktar koperazzjoni bejn l-Istati 
Membri. Id-Direttiva 91/477/KEE issemmi l-istabbiliment ta' netwerks ta' informazzjoni 
mingħajr ma tiddefinixxi l-format ta' dan l-iskambju ta' informazzjoni. Ir-rapport tas-sena 
2000 jipprevedi l-ħolqien ta' grupp ta' kuntatt għal dan il-għan. Barra minn hekk, il-
koperazzjoni bejn l-Istati Membri għandha tkun koerenti mal-proċeduri ta' komitoloġija, u l-
proċedura regolatorja bi skrutinju l-ġdida tidher adegwata f'xi każijiet.

Emenda 35
ARTIKOLU 1, PUNT 2 H (ġdid)

Artikolu 17 (Direttiva 91/477/KEE)

2h) L-Artikolu 17 jiġi ssostitwit b'dan li 
ġej:
"Fi żmien ħames snin mid-data tat-
traspożizzjoni ta' din id-Direttiva fil-liġi 
nazzjonali, u kull ħames sena wara dan, 
il-Kummissjoni għandha tippreżenta 
rapport lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill dwar is-sitwazzjoni li nħolqot 
minħabba l-applikazzjoni ta' din id-
Direttiva, flimkien ma' proposti, jekk ikun 
xieraq." 

Ġustifikazzjoni

Ir-rapport tal-Kummissjoni msemmi fl-Artikolu 17 tad-Direttiva 91/477/KEE għandu jkun 
ippreżentat regolarment.

Emenda 36
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ARTIKOLU 1, PUNT 4, PUNT (-A) (ġdid)
Anness I, parti I, l-ewwel inċiż (Direttiva 91/477/KEE)

-1) Fil-Parti I, l-ewwel inċiż jiġi ssostitwit 
b'dan li ġej:
"-kull arma tan-nar kif iddeffinit fl-
Artikolu 1," 

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija konsistenti ma' l-inklużjoni tad-definizzjoni ta' arma tan-nar fl-Artikolu 1 
ta' din id-Direttiva.

Emenda 37
ARTIKOLU 1, PUNT 4, PUNT (A A) (ġdid)

Anness I, parti II (Direttiva 91/477/KEE)

aa) Il-Parti II tiġi ssostitwita b'dan li ġej:
"Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, l-armi 
tan-nar huma kklassifikati f'dawn il-
kategoriji. 
Kategorija A - Armi tan-nar u munizzjon 
ipprojbiti
1. Missili militari u strutturi li minnhom 
huma sparati l-missili, li għandhom effett 
splussiv.
2. Armi tan-nar awtomatiċi. 
3. Armi tan-nar li għandhom għamla jew 
bixra ta' oġġett ieħor, maħsuba sabiex ma 
jintgħarfux. 
4. Munizzjon b'balal li jinfdu, jisplodu jew 
iqabbdu n-nar, kif ukoll il-projettili għal 
munizzjon bħal dan. 
5. Munizzjon għall-pistoli u għal rivolvers 
bi projettili li jespandu, kif ukoll il-
projettili infushom, ħlief fil-każ ta' armi 
tal-kaċċa jew għal sparar sportiv, għall-
persuni awtorizzati li jużawhom. 
Kategorija B - Armi tan-nar suġġetti għal 
permess 
L-armi tan-nar kollha li ma jaqawx taħt 
Kategorija A.
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Il-partijiet u l-komponenti ta' l-armi tan-
nar huma inklużi fil-kategorija ta' l-armi 
jew armi tan-nar partikulari li fihom 
jintużaw jew huma maħsuba li jintużaw."

Ġustifikazzjoni

L-iżviluppi mill-1991 fir-rigward tal-kriminalità assoċjata ma' l-armi tan-nar turi li l-
klassifikazzjoni b'4 kategoriji ta' armi tan-nar issa għadda żmienha. Pereżempju, l-aktar 
leġiżlazzjoni nazzjonali riċenti - dik tal-Belġju - tissimplifika din is-sistema u ma tippermettix 
l-akkwist ta' armi tan-nar mingħajr awtorizzazzjoni. Għaldaqstant, klassifikazzjoni ġdida, li 
tikkonsisti f'żewġ kategoriji (A: armi pprojbiti; B: armi suġġetti għal awtorizzazzjoni), 
għandha tkun estiża għall-Istati Membri kollha.

Emenda 38
ARTIKOLU 1, PUNT 4, PUNT (B)

Anness I, parti III, paragrafu 1 a (ġdid) (Direttiva 91/477/KEE)

b) Is-subparagrafu li ġej għandu jiddaħħal 
wara l-ewwel subparagrafu:

b) Fil-Parti III, is-subparagrafu li ġej 
għandu jiddaħħal wara l-ewwel 
subparagrafu:

"L-Istati Membri għandhom jieħdu d-
dispożizzjonijiet biex jiżguraw li awtorità 
kompetenti tivverifika l-miżuri ta' 
newtralizzazzjoni msemmija fil-punt a), 
bil-għan li jiġi ggarantit li l-modifiki li 
jkunu saru fuq l-arma tan-nar ikunu 
għamluha definittivament mhux tajba 
għall-użu. L-Istati Membri għandhom, fil-
kuntest tal-verifika msemmija, jipprovdu 
għall-ħruġ ta' ċertifikat jew ta' dokument li 
jixhed li l-arma tan-nar tkun ġiet 
newtralizzata, jew inkella għal marka 
tidher ċar fuq l-arma tan-nar li tixhed dan."

"L-Istati Membri għandhom jieħdu d-
dispożizzjonijiet biex jiżguraw li awtorità 
kompetenti tivverifika l-miżuri ta' 
newtralizzazzjoni msemmija fil-punt a), 
bil-għan li jiġi ggarantit li l-modifiki li 
jkunu saru fuq l-arma tan-nar ikunu 
għamluha definittivament mhux tajba 
għall-użu. L-Istati Membri għandhom, fil-
kuntest tal-verifika msemmija, jipprovdu 
għall-ħruġ ta' ċertifikat jew ta' dokument li 
jixhed li l-arma tan-nar tkun ġiet 
newtralizzata, jew inkella għal marka 
tidher ċar fuq l-arma tan-nar li tixhed dan. 
Il-Kummissjoni għandha tippubblika linji 
gwida komuni, b'konformità mal-
proċedura stipulata fl-Artikolu 13(4), 
dwar standards u tekniki ta' 
newtralizzazzjoni sabiex tiżgura li armi 
tan-nar innewtralizzati jkunu permanent 
inoperabbli."

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet għan-newtralizzazzjoni ta' l-armi tan-nar huma msemmija fil-Protokoll 
tan-NU. Mil-lat tas-sitwazzjoni fl-UE, għandhom jiġu stipulati linji gwida li jikkonċernaw l-
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istandards u t-tekniki ta' newtralizzazzjoni, bil-għan li jiggarantixxu li dawn li miżuri ta' 
newtralizzazzjoni ma' jkunux reversibbli.

Emenda 39
ARTIKOLU 1, PUNT 4, PUNT (B A) (ġdid)

Anness I, parti IV (Direttiva 91/477/KEE)

ba) F'parti IV, il-punti (a), (b), (d), (e) u 
(f) jitneħħew.  

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija konsistenti mal-klassifikazzjoni l-ġdida ta' l-armi tan-nar proposta.

Emenda 40
ARTIKOLU 1, PUNT 4 A (ġdid)

Anness II, punt (f) (Direttiva 91/477/KEE)

4a) Fl-Anness II, il-punt (f) huwa 
emendat kif ġej:
a) Il-Paragrafi 1 u 2 jiġu ssostitwiti b'dan 
li ġej:
"Id-dritt li wieħed jivvjaġġa lejn Stat 
Membru ieħor b'xi arma jew armi tan-nar 
imsemmija f'dan il-pass għandu jkun 
suġġett għal permess jew permessi 
korrispondenti minn qabel mingħand dan 
l-Istat Membru. Dan il-permess, jew 
permessi, għandhom jitniżżlu fuq il-pass. 
L-awtorizzazzjoni minn qabel imsemmija 
hawn fuq mhix meħtieġa fil-prinċipju 
sabiex wieħed jivvjaġġa b'arma tan-nar 
għal skopijiet ta' kaċċa jew sabiex wieħed 
jieħu parti fi sparar sportiv, bil-
kundizzjoni li l-vjaġġatur għandu fil-
pussess tiegħu l-pass ta' l-arma tan-nar u 
li jista' jagħti raġuni għall-vjaġġ tiegħu."
b) Il-paragrafu 3 jiġi ssostitwit b'dan li 
ġej:
"Meta Stat Membru jkun avża lill-Istati 
Membri l-oħra li l-pussess ta' ċerti armi 
tan-nar f'Kategorija B huwa pprojbit, 
għandha tiżdied din id-dikjarazzjoni li 
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ġejja:"
c) Il-Paragrafu 5 jitneħħa.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija konsistenti mal-klassifikazzjoni l-ġdida ta' l-armi tan-nar proposta.

Emenda 41
ARTIKOLU 2, PARAGRAFU 1, SUBPARAGRAFU 1

1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-
seħħ id-dispożizzjonijiet leġiżlattivi, 
regolatorji u amministrattivi meħtieġa biex 
ikunu konformi ma' din id-Direttiva sa 
mhux aktar tard minn [...].  Għandhom 
mingħajr dewmien jipprovdu lill-
Kummissjoni bit-test ta’ dawn id-
dispożizzjonijiet u tabella ta' korrelazzjoni 
bejn dawk id-dispożizzjonijiet u din id-
Direttiva.

1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-
seħħ id-dispożizzjonijiet leġiżlattivi, 
regolatorji u amministrattivi meħtieġa biex 
ikunu konformi ma' din id-Direttiva sa 
mhux aktar tard minn [...].  Għandhom 
mingħajr dewmien jipprovdu lill-
Parlament Ewropew u lill-Kummissjoni 
bit-test ta’ dawn id-dispożizzjonijiet u 
tabella ta' korrelazzjoni bejn dawk id-
dispożizzjonijiet u din id-Direttiva.

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun jista' jissorvelja t-traspożizzjoni ta' din id-Direttiva flimkien ma' l-istituzzjonijiet 
l-oħra ta' l-UE, il-Parlament għandu, fir-rigward tal-miżuri nazzjonali ta' traspożizzjoni, 
jingħata l-istess informazzjoni li tingħata l-Kummissjoni.



PR\638303MT.doc 31/34 PE 380.818v01-00

MT

NOTA SPJEGATTIVA

Informazzjoni ġenerali

Id-direttiva 91/477/KEE dwar il-kontroll ta' l-akkwist u l-pussess ta' l-armi, li l-ħtieġa għaliha 
nħolqot bit-tneħħija tal-fruntieri interni fil-Komunità fl-1 ta' Jannar ta' l-1993, tistabbilixxi 
regoli komuni li jippermettu li jitwettqu kontrolli fi ħdan l-Istati Membri fuq l-akkwist u l-
pussess ta' l-armi tan-nar u fuq it-trasferiment ta' dawn lejn Stat Membru ieħor. Id-direttiva 
tiddefinixxi erba' kategoriji ta' armi tan-nar (dawk ipprojbiti, dawk suġġetti għal 
awtorizzazzjoni, dawk suġġetti għal dikjarazzjoni, u dawk suġġetti għall-ebda awtorizzazzjoni 
jew dikjarazzjoni), tirrikjedi li r-rekords tat-trasferimenti ta' l-armi tan-nar jinżammu għal 5 
snin, toħloq Pass Ewropew għall-armi tan-nar għall-ġarr ta' l-armi fil-Komunità u 
tinkuraġġixxi l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-Istati Membri.

F'Diċembru tas-sena 2000, il-Kummissjoni ppubblikat rapport dwar l-implimentazzjoni ta' din 
id-direttiva. Ir-rapport ma kkonkludiex li kienu meħtieġa modifiki sostanzjali tad-direttiva ta' 
l-1991, iżda identifika numru ta' problemi u ta' soluzzjonijiet possibbli, b'mod partikulari li 
jikkonċernaw l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-Istati Membri (pereżempju permezz tal-
ħolqien ta' grupp ta' kuntatt), is-simplifikazzjoni tal-kategoriji ta' l-armi, il-pass Ewropew ta' l-
armi tan-nar (simplifikazzjoni tad-deroga għall-kaċċaturi, ftehimiet reċiproki bejn l-Istati 
Membri, kundizzjonijiet armonizzati għall-akkwist tal-pass, regoli li jirrigwardaw it-
trasferiment temporanju ta' l-armi), id-definizzjoni ta' speċifikazzjonijiet tekniċi komuni li 
jirrigwardaw in-newtralizzazzjoni u definizzjoni komuni ta' armi antiki.  

F'Diċembru ta' l-2001, il-Kummissjoni Ewropeja, f'isem il-Komunità Ewropea, iffirmat il-
Protokoll tan-NU kontra l-manifattura u t-traffikar illegali ta' l-armi tan-nar. 

F'Marzu 2006, il-Kummissjoni ippreżentat proposta sabiex temenda d-direttiva ta' l-1991 biex 
tadattha għall-ħtiġijiet tal-Protokoll tan-NU ta' l-1991. Il-proposta tkopri 6 aspetti: id-
definizzjoni ta' manifattura u traffikar illegali, b'konformità mal-Protokoll tan-NU; l-obbligu 
espliċitu li l-armi tan-nar ikunu mmarkati; l-estensjoni għal 10 snin tal-perjodu li matulu 
għandha tinżamm f'reġistri informazzjoni dwar l-armi tan-nar; attivitajiet ta' senserija; l-
obbligu li l-manifattura u t-traffikar illegali jitqiesu bħala reati kriminali intenzjonati; u miżuri 
li jikkonċernaw in-newtralizzazzjoni ta' l-armi tan-nar. Il-Kummissjoni iddeċidiet li tkopri 
biss dawk il-punti li jitqajmu mill-Protokoll tan-NU. Għaldaqstant, sensiela ta' punti 
msemmija fir-rapport tas-sena 2000 bħala titjib possibbli tad-direttiva ta' l-1991 ma ddaħħlux 
fil-proposta.

Fit-13 ta' Settembru 2006, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew ippreżenta Opinjoni 
dwar il-proposta tal-Kummissjoni li fiha enfasizza li l-kriminalità transnazzjonali hija waħda 
mill-aktar theddidiet serji għall-integrità ta' l-Istati. L-EESC jissuġġerixxi li tkun adottata 
leġiżlazzjoni armonizzata preventiva u punittiva u politiki komuni integrati u li tkun adottata 
definizzjoni ta' armi antiki, u jirrakkomanda li l-Istati Membri jkunu obbligati li jirrikjedu 
mis-sidien ta' l-armi li dawn jiddikjaraw is-sjieda, jew li jkollhom permess jew li 
jikkonformaw ma' proċeduri amministrattivi oħrajn li jawtorizzaw l-użu u l-ġarr ta' arma.
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Iċ-Ċentru għall-Istudji Politiċi Ewropej ġie mitlub mill-Kumitat IMCO sabiex jipprepara nota 
informattiva li teżamina l-istat tat-traspożizzjoni tad-Direttiva f'għaxar Stati Membri ta' l-UE. 
L-istudju juri li f'ħafna mill-Istati Membri : il-kummerċjanti diġà jridu jżommu rekords għal 
għaxar snin jew aktar; hemm sistema uniformi ta' mmarkar; huma imposti rekwiżiti ulterjuri li 
jikkonċernaw l-akkwist ta' armi tan-nar; id-detenturi tal-pass Ewropew ta' l-armi tan-nar huma 
meħtieġa li jippreżentaw invit meta jidħlu fit-territorju ta' ħafna mill-Istati Membri; is-sensara 
huma koperti mil-leġiżlazzjoni nazzjonali dwar l-armi tan-nar; il-kummerċjanti huma 
meħtieġa li jkollhom awtorizzazzjoni għall-kummerċ ta' l-armi ta' kull kategorija; u n-
newtralizzazzjoni hija ġeneralment iddelegata lil xi bank ta' prova jew lil ċerti korpi oħra. Xi 
Stati Membri m'għandhomx il-Kategoriji C u D għall-armi tan-nar.

Il-Kumitat IMCO organizza seduta ta' smigħ qasira fl-4 ta' Ottubru 2006 sabiex jeżamina 
liema punti tad-Direttiva ta' l-1991 jkunu jeħtieġu modifiki u sabiex jiċċara l-livell xieraq ta' 
armonizzazzjoni fuq livell ta' l-UE. L-esperti mistiedna fis-seduta ta' smigħ esprimew 
opinjonijiet kuntrastanti fir-rigward tal-kontenut li jista' jkun hemm fid-direttiva riveduta. 
Uħud minnhom enfasizzaw li l-proċess tal-manifattura diġà jiddisponi miżuri wesgħin ta' 
ttestjar maħsuba għas-sikurezza tal-konsumatur, u li fil-11-il Stat ta' l-UE li huma membri tal-
Kummissjoni Internazzjonali Permanenti (CIP)1 diġà hemm tiffunzjona sistema ta' kontroll. 
Mistiedna oħrajn enfasizzaw it-theddida kkawżata mill-armi tan-nar immodifikati u rrijattivati 
u fakkru li dawn l-armi mhumiex koperti mid-direttiva attwali, u għaldaqstant appellaw għal 
regoli aktar stretti, b'mod partikulari: sistema ta' mmarkar li ma jistax jinqered ta' l-armi; 
projbizzjoni fuq l-immarkar ġeometriku; rekwiżiti stretti għall-kwalifikazzjonijiet tal-
kummerċjanti; definizzjoni ċara ta' sensara; iż-żamma ta' dejta f'forma diġitali għal perjodu 
mhux limitat; linji gwida għan-newtralizzazzjoni ta' l-armi; l-inklużjoni fid-direttiva ta' 
importazzjoni ta' l-armi fl-UE; il-limitazzjoni għal żewġ kategoriji ta' armi tan-nar (dawk 
ipprojbiti u dawk suġġetti għall-awtorizzazzjoni); restrizzjonijiet fuq in-numru ta' armi li 
individwu jitħalla jkollu fil-pussess; u spezzjonijiet fiżiċi f'każ ta' trasferiment ta' l-armi.

Il-proposti tar-rapporteur

Għandu jitqies li wara 5 snin mill-iffirmar tal-Protokoll tan-NU, issa wasal iż-żmien li d-
dispożizzjonijiet ta' dan il-Protokoll jiddaħħlu fil-liġi ta' l-UE. Il-manifattura u t-traffikar 
illegali ta' l-armi tan-nar, u tal-partijiet, komponenti u munizzjoni tagħhom, għandhom effetti 
ħżiena fuq is-sigurtà ta' l-abitanti kollha ta' l-UE. Il-prevenzjoni, il-ġlieda kontra dawn l-
attivitajiet, u l-eradikazzjoni tagħhom, jeħtieġu miżuri ulterjuri. Il-problema tal-pussess 
illegali ta' l-armi tan-nar ma tistax titqies separata mill-kwistjoni ta' mwiet vjolenti minħabba 
l-armi tan-nar, irrelevanti jekk dawn humiex legali jew le. L-armi żgħar huma faċilment 
disponibbli, irħas, portabbli u faċli biex wieħed juża, u għalhekk huma għodod ta' vjolenza 
fis-soċjetà. Skond dejta ta' l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO), il-vjolenza bejn 
individwi u s-suwiċidju jokkupaw rispettivament it-tielet u r-raba' post fil-klassifika dinjija ta' 
nuqqas ta' saħħa u mewt prematura għal persuni bejn il-15 u l-44 sena, waqt li korrimenti 
relatati ma' gwerra jokkupaw is-sitt post. Parti kbira minn dawn iseħħu bl-użu ta' l-armi tan-
nar. Fatturi li jinfluwenzaw l-użu ta' dawn l-armi żgħar jinkludu d-disponibilità ta' dawn l-

  
1 F'dan ir-rigward, għandu jkun innotat li fl-UE s'issa ma jeżistix kunċett koerenti sabiex ikunu ttraċatti l-armi 
tan-nar u l-munizzjon. Għaldaqstant, ikun mixtieq li fil-leġiżlazzjoni ta' l-UE jiddaħħlu r-regolamenti tas-CIP, u 
li fl-istess waqt tkun meqjusa l-inklużjoni speċjali tar-Russja u taċ-Ċilì, għalkemm dawn ma jagħmlux parti mill-
UE. Iżda billi dan ikun jinvolvi proċess twil ta' negozjati, hija meħtieġa soluzzjoni aktar effiċjenti. 
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armi. Id-disponibilità faċli ta' l-armi tan-nar ġiet assoċjata ma' rati aktar għolja ta' mwiet 
permezz ta' l-armi tan-nar. Barra minn hekk, 15-il sena wara l-adozzjoni tad-direttiva ta' l-
1991, u 6 snin wara r-rapport tal-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni ta' din id-direttiva, 
ikun xieraq li fir-reviżjoni attwali jiddaħħlu l-elementi kollha rilevanti li jkunu jistgħu jtejbu l-
effett ta' din id-direttiva fuq is-sikurezza tal-persuni. F'dan ir-rigward, il-proċess attwali ta' 
reviżjoni tad-direttiva ta' l-1991 m'għandux ikun limitat għall-punti msemmija fil-Protokoll 
tan-NU. Fost affarijiet oħra, ir-reviżjoni għandha wkoll teżamina jekk, fid-dawl tar-rapport 
tal-Kummissjoni tas-sena 2000 u taż-żvilupp fil-leġiżlazzjoni nazzjonali, jekk ikunx utli li 
jsiru modifikazzjonijiet ulterjuri għad-direttiva, sabiex tkun evitata l-ħtieġa għal aktar bidliet 
fi żmien qasir. Tabilħaqq, meta jitqiesu l-isforzi ta' l-UE lejn leġiżlazzjoni aħjar, huwa fl-
interess taċ-ċittadin li tkun evitata l-ħtieġa ta' reviżjoni wara l-oħra ta' l-istess leġiżlazzjoni.

Fid-dawl ta' dawn il-kunsiderazzjonijiet, ir-rapporteur qed tressaq dawn il-proposti għal 
emendi, partikularment fir-rigward ta':

1. il-kamp t'applikazzjoni tad-direttiva (sabiex tinkludi mhux biss l-armi tan-nar, iżda 
wkoll il-partijiet, komponenti u munizzjon, u sabiex tkopri lill-kolletturi u lill-entitajiet 
ikkonċernati m'aspetti kulturali jew storiċi);

2. sistema ta' mmarkar (użu ta' simboli alfanumeriċi, dejta fuq is-sena tal-manifattura; l-
immarkar fuq partijiet essenzjali u strutturali ta' l-armi); 

3. iż-żamma tar-rekords (l-estensjoni tal-perjodu, ir-responsabilità ta' l-awtoritajiet 
pubbliċi, il-kompjuterizzazzjoni, sistema ċentralizzata fuq livell nazzjonali ta' żamma 
tad-dejta fuq kull arma tan-nar b'numru ta' l-identifikazzjoni uniku); 

4. l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-Istati Membri (dejta dwar sistemi u tekniki ta' 
mmarkar, trasferimenti, ħażniet eżistenti u armi tan-nar ikkonfiskati, u l-ħolqien ta' 
grupp ta' kuntatt uffiċjali); 

5. il-professjoni tal-kummerċjant (kapaċitajiet professjonali, mezzi finanzjarji); 

6. attivitajiet ta' senserija (definizzjoni); 

7. il-klassifikazzjoni ta' l-armi tan-nar (jinżammu biss żewġ kategoriji: dawk ipprojbiti u 
dawk suġġetti għal awtorizzazzjoni); 

8. il-kontroll (spezzjonijiet fiżiċi f'każ ta' trasferimenti intra-komunitarji); 

9. il-Pass Ewropew ta' l-armi tan-nar (rikonoxximent li l-Pass huwa l-uniku strument 
adegwat sabiex jitħallew li jsiru vjaġġi legali lejn Stati Membri oħra, tneħħija tad-
deroga għall-kaċċaturi taħt it-18-il sena fir-rigward ta' l-akkwist u l-pussess ta' armi 
tan-nar, regoli f'każ ta' trasferiment temporanju għal tiswija jew għal wirjiet), 

10. in-newtralizzazzjoni ta' l-armi tan-nar (linji gwida ta' l-UE li fihom speċifikazzjonijiet 
tekniċi u miżuri sabiex tkun evitata r-rijattivazzjoni); 

11. armi antiki (definizzjoni); u
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12. miżuri ulterjuri ta' sikurezza (il-projbizzjoni ta' l-akkwist permezz ta' komunikazzjoni 
mill-bogħod, l-introduzzjoni ta' żmien ta' riflessjoni meta xi ħadd jixtieq jixtri arma, u 
l-projbizzjoni għal persuni li kienu nstabu ħatja ta' reati kriminali li jakkwistaw arma 
tan-nar).

Ir-rapporteur tqis li l-kwistjoni tas-sanzjonijiet u r-reati kriminali għandhom ikunu indirizzati 
mill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern tal-Parlament, u għaldaqstant ma 
tressaq l-ebda suġġerimenti preċiżi f'dan ir-rigward. Ir-rapporteur tapprezza wkoll 
suġġerimenti mill-Kumitat LIBE dwar il-proposta tagħha stess fir-rigward tal-miżuri ta' 
sikurezza ulterjuri msemmija f'punt 12, hawn fuq.
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