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BEKNOPTE MOTIVERING

Dit voorstel voor een verordening hangt samen met het feit dat de Unie artikel 10 van het 
Protocol van de Verenigde Naties tegen de illegale vervaardiging van en handel in 
vuurwapens, hun onderdelen, componenten en munitie, tot aanvulling van het Verdrag van de 
Verenigde Naties tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad, moet omzetten in het 
Unierecht.

In artikel 10 van dit protocol, waarover door de Commissie is onderhandeld en dat zij op 
16 januari 2002 namens de Europese Gemeenschap heeft ondertekend, wordt bepaald dat de 
controle op invoer en uitvoer en de maatregelen inzake doorvoer van vuurwapens voor civiel 
gebruik, alsook de onderdelen, componenten en munitie daarvan naar derde landen wordt 
aangescherpt. In dat artikel wordt met name als volgt bepaald: "Elke staat die partij is, creëert 
of handhaaft een effectief vergunning- of autorisatiestelsel voor uitvoer en invoer, alsmede 
voor maatregelen betreffende de internationale doorvoer, voor de overdracht van vuurwapens, 
hun onderdelen, componenten en munitie".

Momenteel verschilt de wetgeving op het gebied van uitvoer naar, invoer uit en doorvoer door 
derde landen van vuurwapens voor civiel gebruik van lidstaat tot lidstaat. Bovengenoemd 
protocol bevat een aantal maatregelen die in dit voorstel voor een verordening worden 
overgenomen met als doel eenvormige, voor alle lidstaten geldende beginselen vast te stellen. 
Dit maatregelenpakket heeft in de eerste plaats tot doel de strijd tegen de illegale 
wapenhandel op te voeren door middel van strengere controles op de legale overbrenging van 
vuurwapens en nauwere samenwerking tussen de nationale autoriteiten.

Uw rapporteur is van mening dat het belangrijk is de veiligheid binnen de Europese Unie te 
vergroten door het gevaar dat vuurwapens aan de legale markt worden onttrokken, te 
verkleinen. Dit initiatief is niets anders dan de tenuitvoerlegging van het programma van 
Stockholm, waarin wapenhandel voorkomt op de lijst van illegale activiteiten die de interne 
veiligheid van de Unie bedreigen. Dat moet echter niet ten koste gaan van de kleine en 
middelgrote ondernemingen die op die markt opereren. De vaststelling van op Europees 
niveau geharmoniseerde maatregelen moet niet leiden tot nodeloze en buitensporige lasten die 
op termijn schadelijk zijn voor het concurrentievermogen van het Europese bedrijfsleven. Nu 
de Europese Unie een ongekende economische crisis doormaakt, moet vermeden worden dat 
de op het EU-grondgebied kmo's onderworpen worden aan extra administratieve lasten, zodat 
zij op voet van gelijkheid kunnen blijven concurreren met bedrijven in derde landen.

Daarom is uw rapporteur ingenomen met de vereenvoudigde procedures die in dit voorstel 
voor een verordening worden ingevoerd, maar zij is van mening die procedures van 
toepassing zouden moeten zijn op alle mogelijke gevallen van tijdelijke uitvoer van 
vuurwapens voor verifieerbare legale doeleinden, zoals onderzoek, tentoonstelling en 
reparatie. Deze gevallen van uitvoer zijn reeds onderworpen aan de bestaande wetgeving 
inzake douanecontrole en moeten worden vrijgesteld van alle onnodige administratieve lasten.

Uw rapporteur is tevens verheugd over de maximale termijn voor de behandeling van 
aanvragen voor een uitvoervergunning. Zij acht het echter noodzakelijk die termijn te 
verkorten tot zestig kalenderdagen, ten einde te vermijden dat de uitvoerprocedures onnodig 
lang duren en dat de Europese bedrijven daardoor benadeeld worden ten opzichte van hun 
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concurrenten in derde landen, die vaak over zeer korte leveringstermijnen beschikken.

Tot slot is uw rapporteur van oordeel dat de voorgestelde termijn van 120 dagen voor de 
inwerkingtreding van deze verordening niet realistisch is en stelt zij een termijn van 
36 maanden voor.

AMENDEMENTEN

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie internationale handel onderstaande amendementen in haar verslag op te 
nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij deze verordening worden voorschriften 
vastgesteld betreffende uitvoergunningen 
voor vuurwapens, hun onderdelen,
essentiële componenten en munitie en 
maatregelen inzake de invoer en doorvoer 
ervan, ter uitvoering van artikel 10 van het 
Protocol van de Verenigde Naties tegen de 
illegale vervaardiging van en handel in 
vuurwapens, hun onderdelen, componenten 
en munitie, tot aanvulling van het Verdrag 
van de Verenigde Naties tegen 
grensoverschrijdende georganiseerde 
misdaad (hierna "het VN-protocol inzake 
vuurwapens" genoemd)".

Bij deze verordening worden voorschriften 
vastgesteld betreffende uitvoergunningen 
voor vuurwapens, hun essentiële 
onderdelen en munitie en maatregelen 
inzake de invoer en doorvoer ervan, ter 
uitvoering van artikel 10 van het Protocol 
van de Verenigde Naties tegen de illegale 
vervaardiging van en handel in 
vuurwapens, hun onderdelen, componenten 
en munitie, tot aanvulling van het Verdrag 
van de Verenigde Naties tegen 
grensoverschrijdende georganiseerde 
misdaad (hierna "het VN-protocol inzake 
vuurwapens" genoemd)".
(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst. Als het wordt goedgekeurd, 
moeten in de hele tekst de nodige 
wijzigingen worden aangebracht.)

Or. fr

Amendement 2
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. "vuurwapen": een draagbaar, van een 
loop voorzien wapen waarmee door 
explosieve voortstuwing een lading, een 
kogel of een projectiel wordt uitgestoten, 
dat daartoe is ontworpen of daartoe kan 
worden omgebouwd.

1. "vuurwapen": een draagbaar, van een 
loop voorzien wapen waarmee door 
explosieve voortstuwing een projectiel 
wordt uitgestoten, dat daartoe is ontworpen 
of daartoe kan worden omgebouwd.

Een object wordt geacht te kunnen worden 
omgebouwd zodat door middel van 
explosieve voortstuwing een lading, kogel 
of projectief kan worden uitgestoten 
wanneer:

Een object wordt geacht te kunnen worden 
omgebouwd zodat door middel van 
explosieve voortstuwing een projectief kan 
worden uitgestoten wanneer:

— het qua vormgeving gelijk is aan een 
vuurwapen en

— het qua vormgeving gelijk is aan een 
vuurwapen en 

— ingevolge zijn constructie of het 
materiaal waarvan het is gemaakt aldus kan 
worden omgebouwd;

— ingevolge zijn constructie of het 
materiaal waarvan het is gemaakt aldus 
met algemeen gangbare werktuigen kan 
worden omgebouwd;

Or. fr

Motivering

De uitdrukking "een lading uitstoten" is misleidend en zou kunnen verwijzen naar vuurwapens 
waarmee met los kruit wordt geschoten. "Kogel" en "projectiel" zijn synoniemen en dus is 
"projectiel" voldoende. Voor wat de ombouwmogelijkheden betreft, is het duidelijk dat 
iemand die over de juiste technische vaardigheden beschikt van elk metalen voorwerp een 
vuurwapen zou kunnen maken. Onder de categorie vuurwapens moeten dus alleen maar 
voorwerpen vallen die zonder specifieke technische kennis en zonder speciaal gereedschap 
kunnen worden omgebouwd.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 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 

2. "essentiële onderdelen": elk voorwerp of 
vervangend voorwerp dat speciaal is 
ontworpen voor een vuurwapen en 
essentieel is voor de werking daarvan, met 
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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 
veroorzaakt, te dempen.

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 
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. fr

Motivering

"Onderdelen" en "componenten" zijn synoniemen. De definitie van "essentiële componenten" 
moet worden geschrapt. Elk onderdeel van een vuurwapen valt uiteraard onder de 
voorgaande definitie. Technisch gezien klopt het niet, want het begrip sluiting van het 
mechanisme is niet definieerbaar. Door die onnauwkeurigheid kan het gebeuren dat deze 
definitie ook essentiële onderdelen van kleine standaardonderdelen die deel uit maken van het 
sluitingsmechanisme (borgpennen, schroeven, enz.) gaat beslaan, die geen enkel gevaar voor 
de openbare veiligheid opleveren en geen essentiële onderdelen van het wapen vormen.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. "munitie": het gehele stuk of zijn 
componenten, met inbegrip van 
patroonhouder, slaghoedje, 
voortstuwingskruit, kogels en projectielen, 
die worden gebruikt in een vuurwapen 
voor zover deze componenten zelf 
onderworpen zijn aan vergunningen in de 
desbetreffende lidstaat;

3. "munitie": het gehele stuk zoals dat in 
een vuurwapen gebruikt wordt, bestaande 
uit een huls, een slaghoedje, 
voortstuwingskruit en projectielen;

Or. fr
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Motivering

Alleen voor voortstuwingskruit geldt een communautaire vergunningsprocedure (Richtlijn 
93/15/EEG e.v.).

Inerte onderdelen en slaghoedjes hebben geen gevolgen voor de veiligheid of de zekerheid.

Onder de definitie van munitie moet dus slechts de volledige en afgewerkte patroon vallen.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 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 die aan een specifieke 
exporteur op diens verzoek voor meerdere 
zendingen aan een of meerdere 
eindgebruikers of ontvangers en/of een of 
meerdere specifieke derde landen wordt 
verleend en betrekking heeft op één of 
meer vuurwapens, hun essentiële
onderdelen en munitie;

Or. fr

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

15 bis. "derde land": een land buiten het 
douanegebied van de Europese Unie.

Or. fr
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Amendement 7

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) antieke vuurwapens of replica's hiervan 
zoals gedefinieerd overeenkomstig de 
nationale wetgeving, met dien verstande 
dat na 1899 vervaardigde vuurwapens niet 
onder antieke vuurwapens vallen;

(f) vóór 1900 gefabriceerde vuurwapens of 
replica's hiervan en alle voorladers;

Or. fr

Amendement 8

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) uitvoer en doorvoer van vuurwapens, 
hun essentiële onderdelen en munitie, 
naar en over het grondgebied van derde 
landen die het protocol inzake 
vuurwapens niet hebben geratificeerd.

Or. fr

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) het derde land van invoer de betrokken 
invoervergunning heeft afgegeven indien 
de geldende nationale wetgeving daartoe 
bepaalt, en

Or. fr
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Motivering

Bepaalde derde landen kennen geen invoervergunning.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(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. Deze bepaling 
is niet van toepassing voor lucht- of 
zeevervoer via luchthavens of havens van 
derde landen, behalve wanneer er 
overlading of verandering van 
vervoermiddel plaatsvindt.

Or. fr

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien binnen twintig werkdagen nadat
de exporteur schriftelijk heeft verzocht of 
er tegen de doorvoer geen bezwaar is,
geen bezwaren tegen de doorvoer worden 
ontvangen, wordt het geraadpleegde derde 
land van doorvoer geacht geen bezwaar te 
hebben en zijn stilzwijgende instemming 
met de doorvoer te hebben gegeven. 

2. Indien binnen twintig kalenderdagen na 
de schriftelijke kennisgeving door de 
exporteur geen bezwaren tegen de 
doorvoer worden ontvangen, wordt het 
geraadpleegde derde land van doorvoer 
geacht geen bezwaar te hebben en zijn 
stilzwijgende instemming met de doorvoer 
te hebben gegeven.

Or. fr

Motivering

De term "werkdagen" kan niet als tijdscriterium worden gebruikt, omdat werkdagen van land 
tot land verschillen en er als gevolg daarvan onzekerheid kan ontstaan. "Twintig werkdagen" 
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staan voor een maximumtermijn van één maand, wat ongetwijfeld te lang is gezien de 
snelheid die de wereldmarkt tegenwoordig voorschrijft voor de uitwisseling van civiele 
producten.

Amendement 12

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 werkdagen.

4. De lidstaten ronden de procedures met 
het oog op de afgifte van een enkele of 
meervoudige uitvoervergunning af binnen
een termijn die in elk gevalniet langer mag 
zijn dan zestig kalenderdagen.

Or. fr

Motivering

Ook hier lijkt het begrip "werkdagen" niet hanteerbaar. Termijnen van meer dan 80 dagen 
zouden zeer nadelig zijn voor het concurrentievermogen van het Europese bedrijfsleven ten 
opzichte van bedrijven in derde landen die vaak over zeer korte leveringstermijnen 
beschikken en dus een veel gunstiger concurrentiepositie zouden innemen op de 
internationale markten. Leveringstermijnen spelen vandaag de dag een doorslaggevende rol 
in de internationale handel.

Amendement 13

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 door de lidstaten vastgestelde 
geldigheidsduur van een uitvoervergunning 
mag niet minder dan twaalf maanden 
bedragen, terwijl de geldigheidsduur van 
een meervoudige uitvoervergunning niet 
minder dan vierentwintig maanden mag
bedragen.

Or. fr
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Motivering

Het is duidelijk dat de geldigheidsduur van meervoudige vergunningen moet worden 
verlengd. De procedure van één vergunning voor meerdere zendingen moet worden 
aangemoedigd om de lasten van de lidstaten en de kosten voor het bedrijfsleven te verlichten 
en zo het concurrentievermogen van het hele systeem te verbeteren.

Amendement 14

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 streven ernaar gebruik te 
maken van de moderne 
communicatietechnologieën en van
elektronische documenten om de 
procedures in verband met de uitvoer en 
met de communicatie met derde landen te 
vergemakkelijken.

Or. fr

Motivering

Bij de communicatie met derde landen moet ook zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van 
de moderne communicatie- en verwerkingstechnieken omdat die een sneller, doeltreffender en 
concurrentiekrachtiger systeem opleveren.

Amendement 15

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 essentiële onderdelen en munitie, met 
vermelding van de hoeveelheid.

Or. fr
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Motivering

De verwijzing naar de omschrijving en de markering van vuurwapens, hun onderdelen en 
munitie zou de indruk kunnen wekken dat de uitvoervergunning (en de desbetreffende 
invoervergunning) alle gegevens over de markering van elk wapen, elk essentieel onderdeel 
of elke verpakking of munitie zou moeten bevatten.

Met een dergelijke maatregel zou uitvoer vrijwel onmogelijk worden, want op het moment 
waarop een uitvoervergunning wordt aangevraagd zijn de betrokken artikelen meestal nog 
niet gefabriceerd en zijn die gegevens over de markering dus nog niet beschikbaar.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h bis) een verklaring dat de vuurwapens, 
hun essentiële onderdelen en munitie 
overeenkomstig artikel 4 van Richtlijn 
91/477/EEG zijn gemarkeerd. Deze 
verklaring dient uiterlijk op het moment 
van inladen beschikbaar te zijn.

Or. fr

Motivering

Met betrekking tot artikel 6, punt h bis is het van belang dat de exporteur verklaart dat de 
betrokken wapens, hun essentiële onderdelen en munitie gemarkeerd zijn overeenkomstig de 
in de EU geldende voorschriften.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde informatie moet, 
wanneer die in de invoervergunning is 
opgenomen, vooraf en ten laatste vóór de 
verzending door de exporteur aan de derde 
landen van doorvoer worden meegedeeld.

2. De in lid 1 bedoelde informatie moet, 
wanneer die in de invoervergunning is 
opgenomen, vóór de verzending door de 
exporteur aan de derde landen van 
doorvoer worden meegedeeld.

Or. fr
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Motivering

Dit lid is vereenvoudigd omwille van de duidelijkheid.

Amendement 18

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, hun essentiële onderdelen en 
munitie ten behoeve van verifieerbare 
legale doeleinden, waaronder jacht, 
schietsport, onderzoek, tentoonstellingen 
en reparatie.

Or. fr

Amendement 19

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 of bij terugkeer in dat gebied 
via een grensovergang aan de buitengrens, 
mogen jagers en sportschutters voor de 
tijdelijke uitvoer van een of meer 
vuurwapens, hun essentiële onderdelen en 
munitie  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.
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Or. fr

Amendement 20

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.

Schrappen

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. fr
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Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Een uitvoervergunning mag niet 
worden geëist voor de tijdelijke uitvoer 
van vuurwapens, hun essentiële 
onderdelen en munitie voor verifieerbare 
legale doeleinden, zoals beurzen, 
tentoonstellingen, reparaties of 
onderzoeken, mits de exporteur aantoont 
dat hij wettelijk in het bezit is van die 
wapens en dat hij die uitvoert 
overeenkomstig de regeling passieve 
veredeling of de douaneprocedure voor 
tijdelijke uitvoer.

Or. fr

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) overwegingen omtrent het 
voorgenomen eindgebruik, de ontvanger en 
het onttrekkingsgevaar.

(d) overwegingen omtrent het 
voorgenomen eindgebruik, de ontvanger en 
het reële onttrekkingsgevaar.

Or. fr

Amendement 23

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 

(a) weigeren een uitvoervergunning of een 
meervoudige uitvoervergunning af te 
geven wanneer de natuurlijke persoon of 
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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;

rechtspersoon die een dergelijke 
vergunning aanvraagt, in het verleden 
strafrechtelijk is veroordeeld voor illegale 
handel in vuurwapens, hun essentiële 
onderdelen en munitie, of voor andere 
opzettelijke geweldmisdrijven;

Or. fr

Motivering

De ernst van een strafbaar feit is moeilijk vast te stellen en een generieke vermelding alleen 
leidt tot discretionaire toepassing die kan uitmonden in willekeur en discriminatie. Met het 
begrip "opzettelijk geweldsmisdrijf" van artikel 5, eerste alinea, onder b) van Richtlijn 
91/477/EG als gewijzigd bij Richtlijn 2008/51/EG wordt dit algemene karakter weggenomen.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Zonder afbreuk te doen aan artikel 18 
van deze verordening, is Verordening (EG) 
nr. 515/97 van de Raad van 13 maart 1997 
van overeenkomstige toepassing, en met 
name de bepalingen van die verordening 
over het vertrouwelijk karakter van 
gegevens.

Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.

Or. fr

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Om de vijf jaar beoordeelt de Commissie 
de tenuitvoerlegging van deze verordening 
en legt zij het Europees Parlement en de 
Raad een verslag voor over de toepassing 
ervan, waarin voorstellen tot wijziging 

3. Om de tien jaar beoordeelt de 
Commissie de tenuitvoerlegging van deze 
verordening en legt zij het Europees 
Parlement en de Raad een verslag voor 
over de toepassing ervan, waarin 
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ervan kunnen worden opgenomen. De 
lidstaten verstrekken de Commissie alle 
dienstige informatie die zij voor de 
opstelling van dit verslag behoeft.

voorstellen tot wijziging ervan kunnen 
worden opgenomen. De lidstaten 
verstrekken de Commissie alle dienstige 
informatie die zij voor de opstelling van dit 
verslag behoeft.

Or. fr

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Deze verordening treedt in werking op de 
eerste dag van de zevenendertigste maand 
na de datum van bekendmaking ervan in 
het Publicatieblad van de Europese Unie.

Or. fr

Motivering

120 dagen is een onrealistische termijn, want voor de invoering van deze nieuwe regels 
moeten talrijke nationale procedures en formulieren worden gewijzigd. Sommige van deze 
voorschriften hangen samen met de criteria van de in 2008 gewijzigde Richtlijn 91/477/EEG, 
die pas in 2014 volledig van toepassing zal zijn. Sommige lidstaten (bijv. Frankrijk en Spanje) 
hebben die maatregelen nog niet omgezet. Het is dus niet realistisch om deze regels in 
werking te willen laten treden nog voordat Richtlijn 91/477/EG in haar in 2008 gewijzigde 
versie definitief van toepassing is.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Bijlage – punt A

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

A: Vuurwapens A: Vuurwapens

Revolvers en pistolen, andere dan bedoeld 
bij de posten 9303 en 9304

Revolvers en pistolen, andere dan bedoeld 
bij post 9303

9393 Andere vuurwapens, bijvoorbeeld 
geweren en karabijnen voor het jagen

9393 Andere vuurwapens, bijvoorbeeld 
geweren en karabijnen voor het jagen
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9303 20 Andere geweren en karabijnen, 
voor het jagen of voor de schietsport, 
voorzien van ten minste een gladde loop:

9303 20 00 Andere geweren en karabijnen, 
voor het jagen of voor de 
vuurwapenschietsport, met inbegrip van 
gecombineerde wapens met een gladde en 
een getrokken loop:

9303 20 10 −  met een gladde loop 9303 20 10 − vuurwapens met een gladde 
loop

9303 20 95 - andere
9303 30 00 andere geweren en karabijnen, 
voor het jagen of voor de schietsport

9303 30 00 andere karabijnen, voor het 
jagen of voor de vuurwapenschietsport

9303 90 00 andere
9304 00 00 Andere wapens (bij voorbeeld 
geweren, karabijnen en pistolen, werkend 
met veer, perslucht of gas)

Or. fr

Motivering

Alle vermeldingen van "andere" producten moeten worden geschrapt en elk artikel moet 
duidelijk worden gedefinieerd in de bijlage, om elke dubbelzinnigheid voor zowel 
douanediensten als bedrijven te vermijden. Elke verwijzing naar wapens die niet onder het 
VN-protocol vallen, zoals wapens die met een veer, perslucht of gas werken, moet worden 
geschrapt. Het is duidelijk dat die producten niets te maken hebben met internationale 
georganiseerde misdaad. Andere artikelen die op zichzelf ongevaarlijk zijn, zoals projectielen 
en hagel, moeten van het toepassingsgebied worden uitgesloten.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Bijlage – punt B

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

B: Onderdelen en essentiële componenten B: Essentiële onderdelen van
9305 Delen en toebehoren van de artikelen 
bedoeld bij de posten 9302 tot en met 
9304:

9305 Delen en toebehoren van de artikelen 
bedoeld bij de posten 9302 tot en met 
9303:

9305 10 00 − van revolvers of van pistolen 9305 10 00 − van revolvers of van pistolen

- van geweren of van karabijnen, bedoeld 
bij post 9303:

- van geweren of van karabijnen, bedoeld 
bij post 9303:

9305 21 00 − − gladde lopen 9305 21 00 − − gladde lopen
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9305 29 00 - - andere
9305 99 00 - - andere

Or. fr

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Bijlage – punt C

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

C: Munitie C: Munitie als gedefinieerd in artikel 2, lid 
3, geklasseerd onder

9306 Patronen en andere munitie en 
projectielen, alsmede delen daarvan, 
hagel daaronder begrepen
- patronen voor geweren of voor 
karabijnen met gladde loop, alsmede 
delen daarvan:
9306 21 00 - - patronen 9306 21 00 – – patronen voor geweren met 

gladde loop
9306 29 - - andere
9306 29 40 – – – hulzen
9306 29 70 - - andere
9306 30 - andere patronen en delen 
daarvan:
9306 30 10 - - voor revolvers en pistolen, 
bedoeld bij post 9302

9306 30 10 - - voor revolvers en pistolen, 
bedoeld bij post 9302

- - - andere
9306 30 91 – – – – patronen met centrale 
ontsteking

9306 30 91 – – – – patronen met centrale 
ontsteking

9306 30 93 – – – – patronen met 
randvuurontsteking

9306 30 93 – – – – patronen met 
randvuurontsteking

9306 30 97 - - - - andere
9306 90  - andere:
9306 90 90 - - andere

Or. fr
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