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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidenţiate prin caractere cursive aldine. Evidenţierea cu caractere cursive 
simple este o indicaţie pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greşite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmărește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent şi, respectiv, dispoziţia vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziţie a unui act existent pe care Parlamentul 
doreşte să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidenţiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 
punere în aplicare a articolului 10 din Protocolul ONU privind armele de foc şi de 
stabilire a măsurilor privind autorizaţiile de export, importul şi tranzitul pentru armele 
de foc, piesele, elementele şi muniţia pentru acestea
(COM(2010)0273 – C7-0138/2010 – 2010/0147(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului şi Consiliului 
(COM(2010)0273),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) şi articolul 207 alineatul (2) din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7-0138/2010),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru comerţ internaţional şi avizul Comisiei pentru 
libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (A7-0000/2010),

1. adoptă poziţia în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenţionează să modifice în mod 
substanţial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei, precum şi 
parlamentelor naţionale poziţia Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) „Piese și elemente esențiale” înseamnă 
orice element sau piesă de schimb special 
concepute pentru o armă de foc și 
indispensabile pentru funcționarea acesteia, 
inclusiv țeava, un cadru sau un recuperator, 
manșonul mobil sau cilindrul, cuiul 
percutor sau închizătorul, și orice 
dispozitiv conceput sau adaptat pentru a 

(2) „Piese” înseamnă orice element sau 
piesă de schimb special concepute pentru o 
armă de foc și indispensabile pentru 
funcționarea acesteia, inclusiv țeava, un 
cadru sau un recuperator, manșonul mobil 
sau cilindrul, cuiul percutor sau 
închizătorul, și orice dispozitiv conceput 
sau adaptat pentru a reduce zgomotul 
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reduce zgomotul provocat de tragerea unui 
foc de armă. 

provocat de tragerea unui foc de armă.

"Componentă esenţială" înseamnă 
mecanismul de închidere, camera 
cartuşului şi ţeava armelor de foc care, în 
calitate de obiecte separate, sunt incluse 
în categoria armelor de foc pe care sunt 
montate sau sunt concepute să se 
monteze;

Or. it

Justificare

Definiţiile din prezentul regulament ar trebui armonizate cu legislaţia existentă a UE, în 
special cu Directiva 2008/51/CE, în care noţiunea de „piesă” şi cea de „componentă 
esenţială” sunt definite separat.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

   (2a) „Componentă esenţială” înseamnă 
mecanismul de închidere, camera 
cartuşului şi ţeava armelor de foc care, în 
calitate de obiecte separate, sunt incluse 
în categoria armelor de foc pe care sunt 
montate sau sunt concepute să fie 
montate;

Or. it

Justificare

Definiţiile din prezentul regulament ar trebui armonizate cu legislaţia existentă a UE, în 
special cu Directiva 2008/51/CE, în care noţiunea de „piesă” şi cea de „componentă 
esenţială” sunt definite separat.



PR\839692RO.doc 7/17 PE452.853v01-00

RO

Amendamentul 3

Propunere de regulament 
Articolul 2 – alineatul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) „Autorizaţie de export” înseamnă o 
autorizaţie acordată unui exportator 
specific pentru un utilizator final sau 
destinatar dintr-o ţară terţă şi care acoperă 
una sau mai multe arme de foc, piesele, 
elementele şi muniţia pentru acestea;

(12) „Autorizaţie de export” înseamnă o 
autorizaţie acordată unui exportator 
specific pentru un utilizator final sau 
destinatar dintr-o ţară terţă şi care acoperă 
una sau mai multe arme de foc, piesele, 
componentele esenţiale şi muniţia pentru 
acestea;

Or. it

Justificare

Modificarea este consecventă cu amendamentul propus la articolul 2 alineatul (2).

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) „Autorizaţie de export multiplu” 
înseamnă o autorizaţie acordată unui 
exportator specific pentru transferuri 
multiple către acelaşi utilizator final sau 
destinatar dintr-o ţară terţă şi care acoperă 
una sau mai multe arme de foc, piese, 
elemente şi muniţie pentru acestea;

(13) „Autorizaţie de export multiplu” 
înseamnă o autorizaţie acordată unui 
exportator specific pentru transferuri
multiple către acelaşi utilizator final sau 
destinatar dintr-o ţară terţă şi care acoperă 
una sau mai multe arme de foc, piesele, 
componentele esenţiale şi muniţia pentru 
acestea;

Or. it
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Justificare
Modificarea este consecventă cu amendamentul propus la articolul 2 alineatul (2).

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) transporturilor pe mare şi prin porturi 
din ţări terţe, cu condiţia să nu existe nicio 
transbordare sau schimbare a mijlocului de 
transport.

(g) transporturilor aeriene sau pe mare şi 
prin aeroporturi sau porturi din ţări terţe, 
cu condiţia să nu existe nicio transbordare 
sau schimbare a mijlocului de transport şi 
numai în situaţiile de tranzit menţionate 
la articolul 5 alineatul (1) litera (b).

Or. it

Justificare

Transporturile aeriene care nu implică nicio transbordare sau schimbare a mijlocului de 
transport ar trebui să facă obiectul unei scutiri în aceleaşi condiţii ca şi transporturile pe 
mare.

Amendamentul 6

Propunere de regulament 
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Înainte de a elibera o autorizaţie de 
export sau o autorizaţie de export multiplu 
de arme de foc, piese, elemente şi muniţie 
pentru acestea, statul membru în cauză 
verifică dacă:

(1) Înainte de a elibera o autorizaţie de 
export sau o autorizaţie de export multiplu 
de arme de foc, piese, componente
esenţiale şi muniţie pentru acestea, statul 
membru în cauză verifică dacă:

(a) ţara terţă importatoare a emis 
autorizaţia de import relevantă şi,

(a) ţara terţă importatoare a emis 
autorizaţia de import relevantă şi,

(b) eventualele ţări terţe de tranzit au 
notificat în scris - şi cel târziu înainte de 
expediere - că nu au nicio obiecţie faţă de 
tranzit.

(b) eventualele ţări terţe de tranzit au 
notificat în scris - şi cel târziu înainte de 
expediere - că nu au nicio obiecţie faţă de 
tranzit.

Or. it
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Justificare

Modificarea este consecventă cu amendamentul propus la articolul 2 alineatul (2).

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre trebuie să prelucreze 
cererile de autorizaţii de export sau de 
autorizaţii de export multiplu într-o 
perioadă de timp care urmează să fie 
stabilită de legislaţia sau practica naţională, 
care, în orice situaţie, nu trebuie să 
depăşească nouăzeci de zile lucrătoare.

(4) Statele membre trebuie să prelucreze 
cererile de autorizaţii de export sau de 
autorizaţii de export multiplu într-o 
perioadă de timp care urmează să fie 
stabilită de legislaţia sau practica naţională, 
care, în orice situaţie, nu trebuie să 
depăşească şaizeci de zile lucrătoare.

Or. it

Justificare

Scopul reducerii perioadei maxime permise pentru prelucrarea cererilor de autorizaţii de 
export este să se accelereze procedurile administrative şi birocratice şi să se permită 
exportatorilor din acest sector să îşi planifice activităţile mai eficient.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Perioada de valabilitate a unui export 
sau a unui export multiplu se decide de 
către statele membre, dar nu trebuie să fie
mai scurtă de douăsprezece luni.

(5) Perioada de valabilitate a unui export se 
decide de către statele membre. Perioada 
de valabilitate nu este mai scurtă de 
douăsprezece luni, iar în cazul 
transporturilor multiple, nu este mai 
scurtă de optsprezece luni.

Or. it

Justificare

Prelungirea perioadei de valabilitate a autorizaţiilor de export ar contribui la reducerea
obligaţiilor administrative ale statelor membre şi ale exportatorilor care organizează 
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transporturi regulat şi pe perioade lungi de timp.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 5 - alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Statele membre pot hotărî să facă uz de 
documente electronice în scopul procesării 
cererilor de autorizare.

(6) Statele membre pot încuraja o utilizare 
mai extinsă a tehnologiei informaţiei şi
comunicaţiilor pentru a creşte 
competitivitatea şi a eficientiza sistemul.
În special, statele membre pot hotărî să 
facă uz de documente electronice în scopul 
procesării cererilor de autorizare.

Or. it

Justificare

O utilizare mai extinsă a tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor este conformă cu Strategia 
Europa 2020 pentru o „creştere inteligentă” bazată pe inovare.

Amendamentul 10

Propunere de regulament 
Articolul 6 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) o descriere şi cantitatea de arme de foc, 
piese, elemente şi muniţie pentru acestea, 
inclusiv marcajul aplicat pe armele de foc.

(h) o descriere şi cantitatea de arme de foc, 
piese, componente esenţiale şi muniţie 
pentru acestea, inclusiv marcajul aplicat pe 
armele de foc.

Or. it

Justificare

Modificarea este consecventă cu amendamentul propus la articolul 2 alineatul (2).
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Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Procedurile simplificate prevăzute la 
alineatele (2), (3) şi (4) se aplică exportului 
temporar de arme de foc în scopuri legale 
verificabile, care includ vânătoarea, tirul 
sportiv, evaluarea, expunerea şi 
reparaţiile.

(1) Procedurile simplificate prevăzute la 
alineatele (2), (3) şi (4) se aplică exportului 
temporar de arme de foc în scopuri legale 
verificabile.

Or. it

Justificare

Alineatul conţine o dispoziţie cu caracter general, care ar trebui explicitată în paragrafele 
care urmează.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 7 - alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Măsurile de tranzit astfel cum sunt 
stabilite prin prezentul regulament nu se 
aplică exporturilor temporare.

(2) Măsurile de tranzit astfel cum sunt 
stabilite prin prezentul regulament nu se 
aplică exporturilor temporare în scopuri 
legale verificabile, care includ 
vânătoarea, tirul sportiv, evaluarea, 
expunerea şi reparaţiile.

Or. it

Justificare

Pentru claritate, ar trebui precizate tipurile de exporturi temporare care fac obiectul 
procedurilor simplificate.
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Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Atunci când părăsesc teritoriul vamal al 
Uniunii printr-un punct de trecere a 
frontierei externe a statului membru de 
reşedinţă a acestora, pentru exportul 
temporar al uneia sau a mai multor arme de 
foc în timpul unei călătorii într-o ţară terţă, 
vânătorii şi practicanţii de tir sportiv pot 
prezenta paşaportul european pentru arme 
de foc în conformitate cu articolele 1 şi 12 
din Directiva 91/477/CEE, o licenţă 
naţională pentru arme de foc, un permis de 
vânătoare naţional sau alt document 
naţional valabil eliberat de către autoritatea 
competentă a statului membru de reşedinţă 
al acestora.

(3) Atunci când părăsesc teritoriul vamal al 
Uniunii printr-un punct de trecere a 
frontierei externe a statului membru de 
reşedinţă a acestora, pentru exportul 
temporar al uneia sau a mai multor arme de 
foc în timpul unei călătorii într-o ţară terţă, 
vânătorii şi practicanţii de tir sportiv care
utilizează procedura simplificată trebuie 
să prezinte paşaportul european pentru 
arme de foc în conformitate cu articolele 1 
şi 12 din Directiva 91/477/CEE sau o 
licenţă naţională pentru arme de foc, un 
permis de vânătoare naţional sau alt 
document naţional valabil eliberat de către 
autoritatea competentă a statului membru 
de reşedinţă al acestora.

Or. it

Justificare

Textul a fost reformulat pentru a preciza faptul că vânătorii şi practicanţii de tir sportiv pot 
utiliza o procedură simplificată de export temporar. Activităţile de evaluare, expunere şi 
reparaţii lasă însă prea mult loc pentru eventuale abuzuri, inclusiv pentru deturnarea către 
comerţul ilegal cu arme de foc, pe care Protocolul ONU privind armele de foc are sarcina să 
îl elimine.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Atunci când părăsesc teritoriul vamal al 
Uniunii printr-un punct de trecere a 
frontierei externe a unui stat membru altul 
decât statul lor de reşedinţă, pentru 
exportul temporar al uneia sau a mai 
multor arme de foc în timpul unei călătorii 
într-o ţară terţă, vânătorii şi practicanţii 

(4) Atunci când părăsesc teritoriul vamal al 
Uniunii printr-un punct de trecere a 
frontierei externe a unui stat membru altul 
decât statul lor de reşedinţă, pentru 
exportul temporar al uneia sau a mai 
multor arme de foc în timpul unei călătorii 
într-o ţară terţă, vânătorii şi practicanţii 
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tirului sportiv pot prezenta un permis 
european valabil pentru armele de foc emis 
în conformitate cu articolele 1 şi 12 din 
Directiva 91/477/CEE de către autoritatea 
competentă din statul membru de reşedinţă 
al acestora.

tirului sportiv care utilizează procedura 
simplificată trebuie să prezinte un permis 
european valabil pentru armele de foc emis 
în conformitate cu articolele 1 şi 12 din 
Directiva 91/477/CEE de către autoritatea 
competentă din statul membru de reşedinţă 
al acestora.

Autoritatea competentă din statul membru 
în care se află punctul de trecere a 
frontierei externe a Uniunii notifică 
autoritatea competentă din statul membru 
de reşedinţă al vânătorului sau al 
practicantului de tir sportiv care a eliberat 
permisul european cu privire la data de 
export temporar, cantitatea de arme de foc 
exportate temporar şi data estimată a 
întoarcerii, astfel cum a fost declarată de 
vânător sau de practicantul de tir sportiv la 
data exportului temporar.

Autoritatea competentă din statul membru 
în care se află punctul de trecere a 
frontierei externe a Uniunii notifică 
autoritatea competentă din statul membru 
de reşedinţă al vânătorului sau al 
practicantului de tir sportiv care a eliberat 
permisul european cu privire la data de 
export temporar, cantitatea de arme de foc 
exportate temporar şi data estimată a 
întoarcerii, astfel cum a fost declarată de 
vânător sau de practicantul de tir sportiv la 
data exportului temporar.

Or. it

Justificare

Textul a fost reformulat pentru a preciza faptul că vânătorii şi practicanţii de tir sportiv pot 
utiliza o procedură simplificată de export temporar. Activităţile de evaluare, expunere şi 
reparaţii lasă însă prea mult loc pentru eventuale abuzuri, inclusiv pentru traficul ilegal cu 
arme de foc, pe care Protocolul ONU privind armele de foc are sarcina să îl împiedice.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) refuză să acorde o autorizaţie de export 
sau de export multiplu în cazul în care 
persoana fizică sau juridică care solicită o 
astfel de autorizaţie are cazier judiciar 
pentru trafic ilicit de arme de foc, piese şi 
elemente esenţiale sau muniţie pentru 
acestea sau alte infracţiuni grave;

(a) refuză să acorde o autorizaţie de export 
sau de export multiplu în cazul în care 
persoana fizică sau juridică care solicită o 
astfel de autorizaţie are cazier judiciar 
pentru trafic ilicit de arme de foc, piese şi 
componente esenţiale sau muniţie pentru 
acestea ori pentru infracţiunile enumerate 
la articolul 2 alineatul (2) din Decizia-
cadru 2002/584/JAI a Consiliului din 13 
iunie 2002 privind mandatul european de 
arestare și procedurile de predare între 
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statele membre1;
________
1 JO L 190, 18.7.2002, p. 1.

Or. it

Justificare

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.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament intră în vigoare în a o 
sută douăzecea zi de la data publicării în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament intră în vigoare în a o 
sută douăzecea zi de la data publicării în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 10 alineatul (2) din prezentul 
regulament se aplică de la data la care 
Uniunea Europeană devine parte la 
Protocolul ONU privind armele de foc, în 
urma încheierii acestuia, în conformitate cu 
articolul 218 din tratat.

Articolul 11 alineatul (1) din prezentul
regulament se aplică de la data la care 
Uniunea Europeană devine parte la 
Protocolul ONU privind armele de foc, în 
urma încheierii acestuia, în conformitate cu 
articolul 218 din tratat.

Or. it

Justificare

Documentul Comisiei conţine o greşeală; ar trebui să se facă referire la articolul 11 alineatul 
(1).
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EXPUNERE DE MOTIVE

Propunerea de regulament prezentată de Comisie în mai 2010 vizează punerea în aplicare a 
articolului 10 din Protocolul Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva fabricării şi traficului 
ilicit de arme de foc, piese, componente şi muniţii pentru acestea (denumit în continuare 
„Protocolul ONU privind armele de foc” sau „UNFP”).

Protocolul a fost adoptat în mai 2010 în completarea Convenţiei ONU împotriva criminalităţii 
organizate transnaţionale. Protocolul a intrat în vigoare la 3 iulie 2005, după ce a fost ratificat 
de 40 de ţări, şi este primul instrument obligatoriu privind armele de calibru mic adoptat la 
nivel mondial.

Comisia a fost autorizată de Consiliu să negocieze şi să semneze UNFP pentru Comunitatea 
Europeană în 2002. În Comunicarea sa din 18 iulie 2005, Comisia şi-a declarat intenţia de a 
finaliza procesul de ratificare prin transpunerea dispoziţiilor de la articolul 10 din UNFP 
privind „cerinţele generale în ceea ce priveşte sistemele de acordare a licenţelor şi a 
autorizaţiilor pentru export, import şi tranzit”.

Până în prezent, UNFP a fost ratificat de 83 de ţări (printre care 13 state membre ale UE: 
Belgia, Bulgaria, Cipru, Estonia, Italia, Letonia, Lituania, Ţările de Jos, Polonia, Slovacia, 
Slovenia şi Spania) şi are 52 de părţi semnatare (printre care Comunitatea Europeană şi nouă 
state membre ale UE: Austria, Danemarca, Finlanda, Germania, Grecia, Luxemburg, 
Portugalia, Suedia şi Regatul Unit), în timp ce multe ţări nici nu l-au semnat, nici nu l-au 
ratificat încă (printre care şi cinci state membre ale UE: Republica Cehă, Franţa, Ungaria, 
Irlanda şi Malta).

Propunerea de regulament introduce o „procedură de export” care trebuie să fie aplicată de 
statele membre în cazul exporturilor către ţările terţe. Adoptarea regulamentului în 
conformitate cu procedura legislativă ordinară ar permite aplicarea articolului 10 din UNFP în 
toate statele membre, ceea ce ar institui în fine în Uniunea Europeană un sistem uniform de 
comerţ cu arme de foc, piese, componente şi muniţii pentru acestea.

Pe lângă scopul general de armonizare şi de simplificare a procedurilor urmate, regulamentul 
este destinat şi să combată traficul ilegal de arme de foc, favorizând şi consolidând cooperarea 
dintre state, un obiectiv care a devenit din ce în ce mai important de la intrarea în vigoare a 
Tratatului de la Lisabona la 1 decembrie 2009.

Propunerea de regulament vizează comerţul cu arme de foc neautomate, părţi şi muniţie 
pentru acestea, precum şi transferul lor pentru uz civil (fără caracter militar) către ţări terţe, 
inclusiv ţări care nu sunt părţi la UNFP. Elementele aflate sub incidenţa regulamentului sunt 
enumerate în anexa 1.

Propunerea de regulament prevede un sistem de autorizare a exporturilor, importurilor şi 
transferurilor către ţări terţe ale elementelor în cauză. Autorizaţia de export ar trebui acordată 
doar după ce s-a obţinut autorizaţia de import din partea ţării terţe, iar ţara de tranzit a declarat 
că nu are obiecţii cu privire la tranzit. Regulamentul introduce o procedură nouă – bazată pe 
principiul acordului tacit – care urmează să fie utilizată în cazul în care ţara terţă nu manifestă 
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obiecţii într-un anumit termen.

Se vor introduce proceduri simplificate pentru anumite tipuri de exporturi şi anumite categorii 
de utilizatori, precum vânătorii şi practicanţii tirului sportiv; statele membre vor avea obligaţia 
de a conferi autorităţilor competente prerogative adecvate şi de a stabili regimul sancţiunilor 
care se aplică în cazul încălcării dispoziţiilor regulamentului. Regulamentul prevede, de 
asemenea, instituirea unui grup de coordonare pentru exporturile de arme de foc.

Temeiul juridic al regulamentului propus este articolul 207 din Tratatul privind funcţionarea 
Uniunii Europene, ce se referă la politica comercială comună, politică pentru care Uniunea are 
competenţă exclusivă în conformitate cu articolul 3 din TFUE.

La examinarea propunerii, raportorul a ţinut cont de considerente legate de viabilitatea 
sectorului, precum şi de chestiuni de siguranţă publică. Pe de o parte, implicaţiile sociale şi 
economice ale aplicării dispoziţiilor regulamentului nu sunt deloc neglijabile, desigur. 
Industria armamentului din Europa reprezintă exporturi în valoare de circa 694 de milioane 
EUR şi importuri în valoare de circa 20 de milioane EUR şi are o contribuţie semnificativă la 
PIB şi la ocuparea forţei de muncă. Pe de altă parte, Programul de la Stockholm consideră 
traficul de arme drept o ameninţare la adresa securităţii interne a Uniunii Europene.

Evaluarea impactului punerii în aplicare a regulamentului publicată de Comisie prezintă 
creşteri ale costurilor pentru întreprinderi şi autorităţile publice de ordinul a 1,3-1,6 milioane 
EUR pe an, ceea ce ar situa costul total al obţinerii de licenţe pentru arme de foc în scopuri 
civile între 3,8 şi 4,6 milioane EUR.

Raportorul consideră, aşadar, că ar trebui să se axeze în principal pe rapiditatea şi eficienţa 
procedurilor aplicate în cazul comerţului cu arme de foc.

Ar trebui subliniat, de asemenea, că întârzierile şi ineficienţa autorităţilor administrative de la 
nivel naţional nu ar trebui să stea în calea comerţului, ci ar trebui eliminate progresiv printr-un 
schimb judicios de bune practici între autorităţile competente din statele membre.

Cu toate acestea, în general, propunerea Comisiei pare echilibrată şi, cu anumite modificări, ar 
trebui să fie aprobată. 

În special, raportorul a acordat o atenţie deosebită reformulării unor definiţii din capitolul 1 
(„Obiect, definiţii şi domeniu de aplicare”) pentru a le face mai clare, mai pertinente şi corecte 
din punct de vedere tehnic. Raportorul a decis să clarifice şi mai mult diferenţa dintre parte şi 
componentă, armonizând formularea cu legislaţia existentă a UE, în special cu Directiva 
2008/51/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 de modificare a 
Directivei 91/477/CEE a Consiliului privind controlul achiziționării și al deținerii de arme.

În plus, în ceea ce priveşte scutirile enumerate la articolul 3, raportorul consideră că 
transporturile aeriene prin aeroporturi din ţări terţe ar trebui scutite în aceleaşi condiţii ca şi 
transporturile pe mare, cu condiţia să nu existe nicio transbordare sau schimbare a mijlocului 
de transport.

În ceea ce priveşte dispoziţiile generale referitoare la procedurile propuse de Comisie 
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(autorizaţia, procedurile şi controalele pentru export, articolele 4-14), raportorul a considerat 
că perioada prevăzută pentru ca statele membre să examineze cererile de autorizaţii de export 
ar trebui redusă (de la 90 la 60 de zile lucrătoare), în timp ce durata de valabilitate a 
autorizaţiilor de export multiplu ar trebui prelungită (de la 12 la 18 luni) pentru a accelera 
procedurile şi a le face mai puţin costisitoare pentru exportatori.

Raportorul a încercat să facă mai uşor de înţeles secţiunea din regulament referitoare la 
procedurile simplificate de export temporar. Procedurile normale de tranzit nu se aplică în 
cazul armelor exportate pentru vânătoare, tir sportiv, evaluare, expunere şi reparaţii. Vânătorii 
şi practicanţii de tir sportiv pot utiliza proceduri şi mai simple când exportă temporar arme de 
foc în scopuri de recreere. Activităţile care implică evaluarea, expunerea şi repararea armelor 
lasă însă prea mult loc pentru eventuale abuzuri şi, ca urmare, pentru traficul ilegal de arme de 
foc, pe care UNFP are sarcina să îl elimine. 

Pentru a îmbunătăţi securitatea juridică, raportorul sugerează extinderea conceptului de 
infracţiune gravă menţionat la articolul 9 prin trimiterea explicită la infracţiunile enumerate la 
articolul 2 alineatul (2) din Decizia-cadru a Consiliului privind mandatul european de arestare 
și procedurile de predare între statele membre (2002/584/JAI, modificată prin Decizia-cadru 
2009/299/JAI a Consiliului). Natura infracţiunilor în cauză şi gravitatea pedepselor privative 
de libertate care le sunt asociate în mod normal nu lasă nicio îndoială că orice persoană care le 
comite nu trebuie să fie implicată în comerţul cu arme de foc, ci trebuie împiedicată automat 
să se angajeze în astfel de activităţi.

Raportorul subliniază că este extrem de important ca articolul 10 din UNFP să fie pus în 
aplicare în toate statele membre în vederea armonizării procedurilor şi a creării, în sfârşit, a 
unui sistem comun de reglementare a comerţului cu arme de foc.


