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PR_COD_1amCom

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte Amendement op de ontwerptekst worden 
in vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...].
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
uitvoering van artikel 10 van het VN-protocol inzake vuurwapens en tot vaststelling van 
maatregelen betreffende uitvoervergunningen voor vuurwapens, hun onderdelen, 
componenten en munitie en betreffende de invoer en doorvoer ervan
(COM(2010)0273 – C7-0138/2010 – 2010/0147(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Parlement en de Raad (COM(2010)0273),

– gelet op artikel 294, lid 2, en artikel 207, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het 
Parlement is ingediend (C7-0138/2010),

– gelet op artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gelet op artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie internationale handel en het advies van de 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A7-0000/2010),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. "onderdelen en essentiële 
componenten": elk voorwerp of 
vervangend voorwerp dat speciaal is 
ontworpen voor een vuurwapen en 
essentieel is voor de werking daarvan, met 
inbegrip van een loop, kast of magazijn, 
slede of cilinder, grendel of afsluiter, en 
elke voorziening die is ontworpen of 
aangepast om het geluid dat door het 
afvuren van een vuurwapen wordt 

2. "onderdelen": elk voorwerp of 
vervangend voorwerp dat speciaal is 
ontworpen voor een vuurwapen en 
essentieel is voor de werking daarvan, met 
inbegrip van een loop, kast of magazijn, 
slede of cilinder, grendel of afsluiter, en 
elke voorziening die is ontworpen of 
aangepast om het geluid dat door het 
afvuren van een vuurwapen wordt 
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veroorzaakt, te dempen. veroorzaakt, te dempen.

Onder "essentieel component" wordt 
verstaan het sluitingsmechanisme, de 
kamer en de loop van vuurwapens die, als 
afzonderlijke voorwerpen, vallen onder de 
categorie waarin het vuurwapen waarvan 
zij deel uitmaken of waarvoor zij bestemd 
zijn, is ingedeeld.

Or. it

Motivering

De definities in deze verordening moeten in overeenstemming worden gebracht met de 
bestaande EU-wetgeving, in het bijzonder Richtlijn 2008/51/EG, die voorziet in afzonderlijke 
definities voor de termen "onderdeel" en "essentieel component".

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. "essentieel component": het 
sluitingsmechanisme, de kamer en de loop 
van vuurwapens die, als afzonderlijke 
voorwerpen, vallen onder de categorie 
waarin het vuurwapen waarvan zij deel 
uitmaken of waarvoor zij bestemd zijn, is 
ingedeeld.

Or. it

Motivering

De definities in deze verordening moeten in overeenstemming worden gebracht met de 
bestaande EU-wetgeving, in het bijzonder Richtlijn 2008/51/EG, die voorziet in afzonderlijke 
definities voor de termen "onderdeel" en "essentieel component".

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

12. "uitvoervergunning": een vergunning 12. "uitvoervergunning": een vergunning 
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die aan één specifieke exporteur voor één 
eindgebruiker of ontvanger in een derde 
land wordt verleend en betrekking heeft op 
één of meer vuurwapens, hun onderdelen 
en componenten en munitie;

die aan één specifieke exporteur voor één 
eindgebruiker of ontvanger in een derde 
land wordt verleend en betrekking heeft op 
één of meer vuurwapens, hun onderdelen 
en essentiële componenten en munitie;

Or. it

Motivering

Deze wijziging hangt samen met de wijziging van artikel 2, lid 2.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

13. "meervoudige uitvoervergunning": een 
vergunning voor meerdere zendingen die 
aan één specifieke exporteur voor dezelfde 
eindgebruiker of ontvanger in een derde 
land wordt verleend en betrekking heeft op 
één of meer vuurwapens, hun onderdelen 
en componenten en munitie;

13. "meervoudige uitvoervergunning": een 
vergunning voor meerdere zendingen die 
aan één specifieke exporteur voor dezelfde 
eindgebruiker of ontvanger in een derde 
land wordt verleend en betrekking heeft op 
één of meer vuurwapens, hun onderdelen 
en essentiële componenten en munitie;

Or. it

Motivering

Deze wijziging hangt samen met de wijziging van artikel 2, lid 2.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) vervoer over zee en via havens van 
derde landen, op voorwaarde dat er geen 
overlading of verandering van 
vervoermiddel plaatsvindt.

(g) luchtvervoer of vervoer over zee en via 
luchthavens of havens van derde landen, 
op voorwaarde dat er geen overlading of 
verandering van vervoermiddel plaatsvindt, 
en uitsluitend in geval van doorvoer zoals 
bedoeld in artikel 5, lid 1, onder b.
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Or. it

Motivering

Net als vervoer over zee dient luchtvervoer zonder overlading of verandering van 
vervoermiddel van de verordening te worden uitgesloten.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening 
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Alvorens een uitvoervergunning of een 
meervoudige uitvoervergunning voor 
vuurwapens, hun onderdelen en 
componenten en munitie af te geven, gaat 
de betrokken lidstaat na of:

1. Alvorens een uitvoervergunning of een 
meervoudige uitvoervergunning voor 
vuurwapens, hun onderdelen en essentiële 
componenten en munitie af te geven, gaat 
de betrokken lidstaat na of:

(a) het derde land van invoer de betrokken 
invoervergunning heeft afgegeven, en

(a) het derde land van invoer de betrokken 
invoervergunning heeft afgegeven, en

(b) in voorkomend geval de derde landen 
van doorvoer — voorafgaand aan de 
verzending — schriftelijk kennis hebben 
gegeven van het feit dat zij geen bezwaar 
hebben tegen de doorvoer.

(b) in voorkomend geval de derde landen 
van doorvoer – voorafgaand aan de 
verzending – schriftelijk kennis hebben 
gegeven van het feit dat zij geen bezwaar 
hebben tegen de doorvoer.

Or. it

Motivering

Deze wijziging hangt samen met de wijziging van artikel 2, lid 2.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten behandelen aanvragen voor 
een uitvoervergunning of meervoudige 
uitvoervergunning binnen een volgens de 
nationale wetgeving of op grond van de 
nationale praktijk te bepalen termijn, die in 
elk geval niet langer mag zijn dan negentig

4. De lidstaten behandelen aanvragen voor 
een uitvoervergunning of meervoudige 
uitvoervergunning binnen een volgens de 
nationale wetgeving of op grond van de 
nationale praktijk te bepalen termijn, die in 
elk geval niet langer mag zijn dan zestig
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werkdagen. werkdagen.

Or. it

Motivering

Door de termijn voor de behandeling van aanvragen voor een uitvoervergunning te verkorten 
worden de administratieve en bureaucratische procedures verkort, waardoor de exporteurs in 
de sector bovendien hun activiteiten beter kunnen plannen.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten bepalen de geldigheidsduur 
van een uitvoervergunning of meervoudige 
uitvoervergunning, die niet minder dan 
twaalf maanden mag bedragen.

5. De lidstaten bepalen de geldigheidsduur 
van een uitvoervergunning. De 
geldigheidsduur mag niet minder dan 
twaalf maanden bedragen en, in geval van 
meerdere zendingen, niet minder dan 
achttien maanden.

Or. it

Motivering

Door de geldigheidsduur van uitvoervergunningen te verlengen worden de administratieve 
lasten van zowel de lidstaten als van de exporteurs die regelmatig en over lange perioden 
zendingen organiseren, verlicht.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten kunnen beslissen 
elektronische documenten te gebruiken 
voor de behandeling van 
vergunningsaanvragen.

6. De lidstaten kunnen het gebruik van 
informatie- en 
communicatietechnologieën bevorderen 
om het concurrentievermogen te 
verbeteren en het stelsel doeltreffender te 
maken. Zij kunnen in het bijzonder 
beslissen elektronische documenten te 
gebruiken voor de behandeling van 
vergunningsaanvragen.



PE452.853v01-00 10/17 PR\839692NL.doc

NL

Or. it

Motivering

Een groter gebruik van informatie- en communicatietechnologieën komt overeen met de 2020-
strategie voor een slimme groei op basis van innovatie.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening 
Artikel 6 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) een omschrijving van de vuurwapens, 
hun onderdelen, componenten en munitie, 
met vermelding van de hoeveelheid en de 
op de vuurwapens aangebrachte markering.

(h) een omschrijving van de vuurwapens, 
hun onderdelen, essentiële componenten en 
munitie, met vermelding van de 
hoeveelheid en de op de vuurwapens 
aangebrachte markering.

Or. it

Motivering

Deze wijziging hangt samen met de wijziging van artikel 2, lid 2.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De in de leden 2, 3 en 4 vastgestelde 
vereenvoudigde procedures zijn van 
toepassing op de tijdelijke uitvoer van 
vuurwapens ten behoeve van verifieerbare 
legale doeleinden, waaronder jacht, 
schietsport, onderzoek, tentoonstellingen 
en reparatie.

1. De in de leden 2, 3 en 4 vastgestelde 
vereenvoudigde procedures zijn van 
toepassing op de tijdelijke uitvoer van 
vuurwapens ten behoeve van verifieerbare 
legale doeleinden.

Or. it

Motivering

Dit lid is algemeen van aard en de inhoud ervan wordt in de erop volgende leden 
verduidelijkt.
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Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De bij deze verordening vastgestelde 
maatregelen inzake doorvoer zijn niet van 
toepassing op tijdelijke uitvoer.

2. De bij deze verordening vastgestelde 
maatregelen inzake doorvoer zijn niet van 
toepassing op tijdelijke uitvoer ten behoeve 
van verifieerbare legale doeleinden, 
waaronder jacht, schietsport, onderzoek, 
tentoonstellingen en reparatie.

Or. it

Motivering

Ter verduidelijking dienen de vormen van tijdelijke uitvoer die onder de vereenvoudigde 
doorvoerprocedure vallen, te worden vermeld.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij het verlaten van het douanegebied 
van de Unie via een grensovergang aan de 
buitengrens van hun lidstaat van verblijf,
mogen jagers en sportschutters voor de 
tijdelijke uitvoer van een of meer 
vuurwapens tijdens een reis naar een derde 
land, overeenkomstig de artikelen 1 en 12 
van Richtlijn 91/477/EEG de Europese 
vuurwapenpas voorleggen, of een nationale 
wapenvergunning, een nationale 
jachtvergunning of een ander door de 
bevoegde instantie van de lidstaat van 
verblijf afgegeven geldig nationaal 
document.

3. Bij het verlaten van het douanegebied 
van de Unie via een grensovergang aan de 
buitengrens van hun lidstaat van verblijf 
voor de tijdelijke uitvoer van een of meer 
vuurwapens tijdens een reis naar een derde 
land, leggen jagers en sportschutters die 
gebruikmaken van de vereenvoudigde 
procedure, overeenkomstig de artikelen 1 
en 12 van Richtlijn 91/477/EEG, de 
Europese vuurwapenpas voor, of een 
nationale wapenvergunning, of een 
nationale jachtvergunning of een ander 
door de bevoegde instantie van de lidstaat 
van verblijf afgegeven geldig nationaal 
document.

Or. it
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Motivering

De tekst is opnieuw geformuleerd om duidelijker te maken dat jagers en sportschutters 
gebruik kunnen maken van een vereenvoudigde procedure voor tijdelijke uitvoer. Bij 
activiteiten op het gebied van onderzoek, tentoonstellingen en reparatie bestaat er echter nog 
een te groot risico op misbruik, waaronder illegale handel in vuurwapens, die het 
VN-protocol inzake vuurwapens juist als doel heeft te bestrijden.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Bij het verlaten van het douanegebied 
van de Unie via een grensovergang aan de 
buitengrens van een andere lidstaat dan 
hun lidstaat van verblijf, mogen jagers en 
sportschutters voor de tijdelijke uitvoer 
van een of meer vuurwapens tijdens een 
reis naar een derde land, een 
overeenkomstig de artikelen 1 en 12 van 
Richtlijn 91/477/EEG door de bevoegde 
instantie van hun lidstaat van verblijf 
afgegeven Europese vuurwapenpas 
voorleggen.

4. Bij het verlaten van het douanegebied 
van de Unie via een grensovergang aan de 
buitengrens van een andere lidstaat dan 
hun lidstaat van verblijf voor de tijdelijke 
uitvoer van een of meer vuurwapens 
tijdens een reis naar een derde land, leggen
jagers en sportschutters die gebruikmaken 
van de vereenvoudigde procedure een 
overeenkomstig de artikelen 1 en 12 van 
Richtlijn 91/477/EEG door de bevoegde 
instantie van hun lidstaat van verblijf 
afgegeven Europese vuurwapenpas voor.

De bevoegde instantie van de lidstaat waar 
de grensovergang aan de buitengrens van 
de Unie is gelegen, deelt aan de bevoegde 
instantie van de lidstaat van verblijf van de 
jager of sportschutter die de Europese 
vuurwapenpas heeft afgegeven, mee op 
welke datum de tijdelijke uitvoer heeft 
plaatsgevonden, hoeveel vuurwapens 
tijdelijk zijn uitgevoerd en wat de 
verwachte datum van terugkeer is, zoals 
door de jager of sportschutter opgegeven 
op het ogenblik van de tijdelijke uitvoer.

De bevoegde instantie van de lidstaat waar 
de grensovergang aan de buitengrens van 
de Unie is gelegen, deelt aan de bevoegde 
instantie van de lidstaat van verblijf van de 
jager of sportschutter die de Europese 
vuurwapenpas heeft afgegeven, mee op 
welke datum de tijdelijke uitvoer heeft 
plaatsgevonden, hoeveel vuurwapens 
tijdelijk zijn uitgevoerd en wat de 
verwachte datum van terugkeer is, zoals 
door de jager of sportschutter opgegeven 
op het ogenblik van de tijdelijke uitvoer.

Or. it

Motivering

De tekst is opnieuw geformuleerd om duidelijker te maken dat jagers en sportschutters 
gebruik kunnen maken van een vereenvoudigde procedure voor tijdelijke uitvoer. Bij 
activiteiten op het gebied van onderzoek, tentoonstellingen en reparatie bestaat er echter nog 
een te groot risico op misbruik, waaronder illegale handel in vuurwapens, die het VN-
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protocol inzake vuurwapens juist als doel heeft te bestrijden.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) weigeren een uitvoervergunning of een 
meervoudige uitvoervergunning af te 
geven wanneer de natuurlijke persoon of 
rechtspersoon die een dergelijke 
vergunning aanvraagt, in het verleden 
strafrechtelijk is veroordeeld voor illegale 
handel in vuurwapens, hun onderdelen en 
essentiële componenten of munitie, of voor 
andere ernstige strafbare feiten;

(a) weigeren een uitvoervergunning of een 
meervoudige uitvoervergunning af te 
geven wanneer de natuurlijke persoon of 
rechtspersoon die een dergelijke
vergunning aanvraagt, in het verleden 
strafrechtelijk is veroordeeld voor illegale 
handel in vuurwapens, hun onderdelen en 
essentiële componenten of munitie, of voor 
de in artikel 2, lid 2, van het kaderbesluit 
van de Raad van 13 juni 2002 betreffende 
het Europees aanhoudingsbevel en de 
procedures van overlevering tussen de 
lidstaten (2002/584/JBZ)1 genoemde 
strafbare feiten;
________

1 PB L 190 van 18.7.2002, blz. 1.

Or. it

Motivering

La definizione di "reato grave" può dare adito a interpretazioni discordanti tra Stati membri. 
Pertanto si ritiene utile il riferimento alla legislazione UE esistente, in particolare alla 
decisione quadro del Consiglio relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di 
consegna tra Stati membri ((2002/584/GAI, poi modificata con decisione quadro del 
Consiglio 2009/299/JHA. All'art.2 par. 2 della sopracitata decisione quadro si elenca una 
serie di reati per i quali vengono comminate sanzioni che privano dalla libertà per almeno tre 
anni. La natura di questi reati suggerisce la negazione dell'autorizzazione di esportazione di 
armi da fuoco.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening treedt in werking op de 
honderdtwintigste dag volgende op die van 

Deze verordening treedt in werking op de 
honderdtwintigste dag volgende op die van 
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haar bekendmaking in het Publicatieblad 
van de Europese Unie.

haar bekendmaking in het Publicatieblad 
van de Europese Unie.

Artikel 10, lid 2, van deze verordening is 
van toepassing vanaf de dag waarop de 
Europese Unie partij wordt bij het VN-
protocol inzake vuurwapens na de sluiting 
ervan overeenkomstig artikel 218 van het 
Verdrag.

Artikel 11, lid 1, van deze verordening is 
van toepassing vanaf de dag waarop de 
Europese Unie partij wordt bij het VN-
protocol inzake vuurwapens na de sluiting 
ervan overeenkomstig artikel 218 van het 
Verdrag.

Or. it

Motivering

Het voorstel van de Commissie bevat een fout: er moet worden verwezen naar artikel 11, 
lid 1.
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TOELICHTING

Het door de Commissie in mei 2010 gepresenteerde voorstel voor een verordening heeft 
betrekking op de uitvoering van artikel 10 van het VN-protocol tegen de illegale 
vervaardiging van en handel in vuurwapens, hun onderdelen, componenten en munitie 
(hieronder VN-protocol of "UNFP" genoemd).

Dit protocol is in mei 2001 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 
aangenomen als aanvullend protocol bij het VN-Verdrag ter bestrijding van de 
grensoverschrijdende georganiseerde misdaad. Het protocol is op 3 juni 2005 in werking 
getreden, na de ratificatie ervan door veertig landen, en vormt het eerste bindende instrument 
betreffende handwapens aangenomen op wereldniveau.

De Commissie heeft in opdracht van de Raad de onderhandelingen over het UNFP gevoerd en 
dit protocol ondertekend in 2002 namens de Europese Gemeenschap. In haar mededeling van 
18 juli 2005 heeft zij verklaard voornemens te zijn het ratificatieproces te voltooien door de 
bepalingen van artikel 10 UNFP over "Algemene vereisten voor vergunning- of 
autorisatiestelsels met betrekking tot uitvoer, invoer en doorvoer" om te zetten.

Op dit moment is het VN-protocol geratificeerd door 83 landen (waaronder 13 EU-lidstaten: 
België, Bulgarije, Cyprus, Estland, Italië, Letland, Litouwen, Nederland, Polen, Roemenië, 
Slowakije, Slovenië en Spanje). Het VN-protocol is ondertekend door 52 landen (waaronder 
de Europese Gemeenschap en 9 EU-lidstaten: Oostenrijk, Denemarken, Finland, Duitsland, 
Griekenland, Luxemburg, Portugal, Zweden en het Verenigd Koninkrijk). Het is nog niet 
ondertekend of geratificeerd door een groot aantal landen (waaronder 5 EU-lidstaten: de 
Tsjechische Republiek, Frankrijk, Hongarije, Ierland en Malta).

De verordening stelt een uitvoerregeling vast voor de lidstaten die naar derde landen 
uitvoeren. Daarom zou door de goedkeuring van de verordening door middel van de gewone 
wetgevingsprocedure artikel 10 van het VN-protocol in alle lidstaten kunnen worden 
uitgevoerd, waardoor eindelijk een uniform stelsel zou ontstaan voor de handel in 
vuurwapens, hun onderdelen, componenten en munitie binnen de Europese Unie.

Naast het algemene doel om de procedures te harmoniseren en te vereenvoudigen, beoogt de 
verordening eveneens bij te dragen aan de bestrijding van de illegale handel in vuurwapens, 
door de samenwerking tussen staten te bevorderen en te versterken. Dit doel heeft aan gewicht 
gewonnen sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon op 1 december 2009.

Het voorstel heeft betrekking op niet-automatische wapens, hun onderdelen en munitie voor 
civiel (niet-militair) gebruik en de handel hierin en overbrenging hiervan naar derde landen, 
met inbegrip van landen die geen partij zijn bij het VN-protocol. Bijlage 1 bevat een lijst met 
voorwerpen die onder de verordening vallen.

Het voorstel voorziet in een stelsel voor vergunningen voor de uitvoer, invoer en doorvoer 
van de voorwerpen in kwestie naar derde landen. De uitvoervergunning dient uitsluitend te 
worden afgegeven indien het derde land een invoervergunning heeft afgegeven en het 
doorvoerland schriftelijk heeft verklaard geen bezwaar tegen de doorvoer te hebben. De 
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verordening voert een nieuwe procedure in (gebaseerd op het beginsel van stilzwijgende 
toestemming) die wordt gevolgd wanneer het doorvoerland binnen een bepaalde termijn geen 
bezwaar maakt.

Vereenvoudigde procedures worden ingevoerd voor bepaalde vormen van uitvoer en voor 
bepaalde gebruikersgroepen, zoals jagers en sportschutters. De lidstaten moeten de bevoegde 
autoriteiten de gepaste bevoegdheden verschaffen en sancties voor overtredingen van de 
bepalingen van de verordening vaststellen. Bij de verordening wordt bovendien een 
coördinatiegroep uitvoer vuurwapens opgericht.

De rechtsgrond van het wetgevingsvoorstel is artikel 207 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie betreffende de gemeenschappelijke handelspolitiek op het 
gebied waarvan de Europese Unie exclusief bevoegd is overeenkomstig artikel 3 van het 
Verdrag van Lissabon.

De rapporteur heeft bij de bestudering van het voorstel rekening gehouden met de 
levensvatbaarheid van de industrie en met de openbare veiligheid. Enerzijds moeten de 
sociale en economische gevolgen van de uitvoering van de verordening namelijk niet worden 
onderschat. De wapenindustrie in Europa vertegenwoordigt immers een uitvoervolume van 
bijna 694 miljoen euro en een invoervolume van meer dan 220 miljoen euro. Het gaat hier dus 
om een belangrijke bron van inkomsten en werkgelegenheid, die coherent moet zijn met het 
productiestelsel. Anderzijds vormt wapenhandel volgens het programma van Stockholm een 
dreiging voor de interne veiligheid van de Europese Unie.

Uit een effectbeoordeling van de Europese Commissie over de uitvoering van de verordening 
blijkt dat de kosten voor ondernemingen en overheden jaarlijks met ongeveer 1,3 tot 1,6 
miljoen euro zullen toenemen, hetgeen de totale kosten van vergunningen voor vuurwapens 
voor civiel gebruik op een bedrag tussen de 3,8 en 4,6 miljoen euro brengt.

De rapporteur is dan ook van mening dat hij zich in de eerste plaats moet richten op de 
snelheid en doeltreffendheid van de handelsprocedures.

Bovendien moet worden benadrukt dat vertragingen en inefficiënties bij nationale overheden 
geen belemmering mogen vormen voor de handel, maar juist geleidelijk aan weggenomen 
moeten worden door de uitwisseling van beste praktijken tussen de bevoegde autoriteiten van 
de lidstaten.

In het algemeen is het voorstel van de Commissie echter weloverwogen en dient het, met 
enkele wijzigingen, te worden aangenomen.

In het bijzonder heeft de rapporteur aandachtig bestudeerd hoe enkele definities in 
hoofdstuk 1 (doel, definities en toepassingsgebied) kunnen worden geherformuleerd om deze 
toepasselijker, duidelijker en technisch correcter te maken. De rapporteur heeft daarom 
besloten het verschil tussen onderdelen en componenten verder te verduidelijken door de 
formulering in overeenstemming te brengen met de bestaande EU-wetgeving, in het bijzonder 
Richtlijn 2008/51/EG van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 
91/477/EEG van de Raad inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van 
wapens.
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Bovendien meent de rapporteur, onder verwijzing naar de in artikel 3 opgenomen 
uitzonderingen, dat luchtvervoer via luchthavens van derde landen eveneens onder de 
uitzonderingen in geval van doorvoer moet vallen, op voorwaarde dat er geen overlading of 
verandering van vervoermiddel plaatsvindt, net als vervoer over zee.

Onder verwijzing naar de algemene bepalingen betreffende de door de Commissie 
voorgestelde procedures (uitvoervergunning, procedures en controle, artikelen 4-14) meent de 
rapporteur dat de termijn voor de behandeling door de lidstaten van aanvragen voor een 
uitvoervergunning moet worden verkort (van negentig tot zestig werkdagen), en dat de 
geldigheidstermijn van meervoudige uitvoervergunningen moet worden verlengd (van twaalf
tot achttien maanden), om de procedures te versnellen en minder kostbaar voor exporteurs te 
maken.

De rapporteur heeft geprobeerd de passages in de verordening over de vereenvoudigde 
procedures voor tijdelijke uitvoer helderder te maken. De normale doorvoerprocedures zijn 
niet van toepassing op de uitvoer van vuurwapens voor de jacht, schietsport, onderzoek, 
tentoonstellingen en reparatie. Jagers en sportschutters kunnen gebruik maken van verder 
vereenvoudigde procedures voor de tijdelijke uitvoer van vuurwapens voor recreatief gebruik. 
Bij activiteiten op het gebied van onderzoek, tentoonstellingen en reparatie bestaat er echter 
nog een te groot risico op misbruik, en dus op illegale handel in vuurwapens, die het VN-
protocol inzake vuurwapens juist als doel heeft te bestrijden.

Om de rechtszekerheid te verhogen stelt de rapporteur voor het in artikel 9 opgenomen 
concept 'ernstig strafbaar feit' uit te breiden door expliciet te verwijzen naar de lijst met 
strafbare feiten opgenomen in het kaderbesluit van de Raad betreffende het Europees 
aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten (2002/584/JBZ, zoals 
gewijzigd bij het kaderbesluit van de Raad 2009/299/JBZ). De aard van de strafbare feiten in 
kwestie en de lengte van de gevangenisstraffen waar deze in principe toe leiden, maken zeer 
duidelijk dat de daders van dergelijke strafbare feiten geen vuurwapens dienen uit te voeren 
en bij voorbaat van dergelijke activiteiten dienen te worden uitgesloten.

De rapporteur benadrukt dat artikel 10 van het VN-protocol in alle lidstaten dient te worden 
uitgevoerd, om de procedures te harmoniseren en uiteindelijk een gemeenschappelijk stelsel 
voor de handel in vuurwapens tot stand te brengen.


