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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A presente proposta de regulamento responde à necessidade da União Europeia de transpor 
para o direito da União o artigo 10.° do Protocolo da ONU contra o fabrico e o tráfico ilícito 
de armas de fogo, suas partes, elementos e munições, que se adiciona à Convenção da ONU 
contra a criminalidade transnacional organizada.

Este Protocolo, negociado e assinado pela Comissão em 16 de Janeiro de 2002, em nome da 
Comunidade Europeia, prevê no seu artigo 10.° o reforço do controlo das exportações, 
importações e medidas de trânsito com destino a países terceiros de armas de fogo para uso 
civil, bem como as suas partes, elementos e munições. O dito artigo prevê nomeadamente que 
"cada Estado Parte deverá estabelecer ou manter um sistema eficaz de concessão de licenças 
ou autorizações de exportação e de importação, assim como um sistema eficaz de medidas 
relativas ao trânsito internacional, para transferência de armas de fogo, suas partes, 
componentes e munições".

No momento actual, as legislações nacionais em vigor em matéria de exportação, importação 
e trânsito extra-comunitário de armas de fogo para uso civil divergem de Estado-Membro 
para Estado-Membro. O dito Protocolo prevê assim uma série de medidas que são retomadas 
na presente proposta de regulamento visando estabelecer princípios uniformes a todos os 
Estados-Membros. O objectivo essencial deste conjunto de medidas consiste em reforçar a 
luta contra o tráfico ilícito de armas de fogo, prevendo um controle mais rigoroso das 
transferências legais e reforçando a cooperação entre autoridades nacionais.

A relatora é de opinião que é importante aumentar a segurança interna da União Europeia, 
diminuindo os riscos de desvio de armas de fogo do mercado legal. Esta iniciativa é apenas a 
aplicação do Programa Estocolmo, que inscreve o tráfico de armas entre as actividades ilegais 
que são uma ameaça para a segurança interna da União. Todavia, tal não deve ser feito em 
detrimento das pequenas e médias empresas europeias estabelecidas nesse mercado.  A 
adopção de medidas harmonizadas a nível europeu não deve ser acompanhada pela adopção 
de encargos administrativos inúteis e excessivos que prejudicam, a prazo, a competitividade 
da indústria europeia. No momento em que a União Europeia conhece uma crise económica 
sem precedentes, é importante evitar submeter as PME estabelecidas no território comunitário 
a fardos administrativos suplementares, a fim de lhes assegurar condições de concorrência leal 
com as empresas estabelecidas nos países terceiros.

A este título, a relatora saúda a introdução de procedimentos simplificados na proposta de 
regulamento que lhe foi apresentada, mas considera que esses procedimentos deveriam ser 
aplicados a todas as hipóteses de exportação temporária de armas de fogo para fins legais 
verificáveis, incluindo exames periciais, exposições e reparação de armas de fogo. Essas 
exportações estão já submetidas à legislação existente em matéria de controlo aduaneiro, e 
devem ser isentadas de todos os encargos administrativos inúteis.

A relatora saúda igualmente a existência de um prazo máximo para o tratamento dos pedidos 
de autorização de exportação. Parece-lhe contudo necessário encurtar esse prazo para 60 dias, 
a fim de evitar prolongar inutilmente os procedimentos de exportação e de evitar que a 
competitividade das empresas europeias seja afectada face às empresas concorrentes 
estabelecidas em países terceiros, que beneficiam frequentemente de prazos de emissão muito 
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curtos.

Finalmente, a relatora pensa que o prazo inicial de 120 dias previsto para a entrada em vigor 
do regulamento não é realista, propondo um prazo de trinta e seis meses.

ALTERAÇÕES

A Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos insta a Comissão do 
Comércio Internacional, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento estabelece as 
regras aplicáveis às autorizações de 
exportação, importação e trânsito 
relativamente às armas de fogo, suas 
partes, componentes essenciais e 
munições, para efeitos da aplicação do 
artigo 10.° do Protocolo das Nações Unidas 
relativo ao fabrico e tráfico ilícitos de 
armas de fogo, suas partes, componentes e 
munições, adicional à Convenção das 
Nações Unidas contra a criminalidade 
organizada transnacional (seguidamente 
designado «Protocolo relativo às armas de 
fogo»).

O presente regulamento estabelece as 
regras aplicáveis às autorizações de 
exportação, importação e trânsito 
relativamente às armas de fogo, suas partes 
essenciais e munições, para efeitos da 
aplicação do artigo 10.° do Protocolo das 
Nações Unidas relativo ao fabrico e tráfico 
ilícitos de armas de fogo, suas partes, 
componentes e munições, adicional à 
Convenção das Nações Unidas contra a 
criminalidade organizada transnacional 
(seguidamente designado «Protocolo 
relativo às armas de fogo»).

(Esta alteração aplica-se a todo o texto. a 
sua aprovação impõe adaptações técnicas 
em todo o texto).

Or. fr

Alteração 2
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 1 

Texto da Comissão Alteração

1. «Armas de fogo» qualquer arma portátil, 
com cano, apta a disparar ou que seja 
concebida para disparar ou que possa ser 
modificada para disparar chumbos, balas 
ou projécteis através da acção de uma 
carga propulsora.

1. «Armas de fogo» , qualquer arma 
portátil, com cano, apta a disparar ou que 
seja concebida para disparar ou que possa 
ser modificada para disparar projécteis 
através da acção de uma carga propulsora.

Um objecto é considerado susceptível de 
ser modificado para disparar chumbos, 
balas ou projécteis através da acção de 
uma carga propulsora se:

Um objecto é considerado susceptível de 
ser modificado para disparar projécteis 
através da acção de uma carga propulsora 
se:

- tiver a aparência de uma arma de fogo, e - tiver a aparência de uma arma de fogo, e 
- devido à sua construção ou ao material a 
partir do qual é fabricado, puder ser 
modificado para esse efeito;

- devido à sua construção ou ao material a 
partir do qual é fabricado, puder ser 
modificado para esse efeito com 
ferramentas correntes;

Or. fr

Justificação

A expressão "disparar chumbos" é enganadora e poderia fazer referência a armas de fogo de 
pólvora seca. "Bala" e "projéctil" são sinónimos, basta o termo projéctil. No que respeita à 
possibilidade de transformações é claro que qualquer real competência técnica permitiria 
transformar qualquer objecto metálico em arma de fogo. A categoria de armas de fogo deve 
portanto abranger unicamente os objectos susceptíveis de serem transformados sem 
competência técnica específica e sem utilizar um equipamento especial.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. «Partes e componentes essenciais»,  
qualquer componente ou elemento de 
substituição especificamente concebido 
para uma arma de fogo e essencial ao seu 
funcionamento, incluindo o cano, a carcaça 
ou o carregador, a corrediça ou o tambor, a 
culatra móvel ou a caixa da culatra, e ainda 

2. : «Partes essenciais», qualquer 
componente ou elemento de substituição 
especificamente concebido para uma arma 
de fogo e essencial ao seu funcionamento, 
incluindo o cano, a carcaça ou o 
carregador, a corrediça ou o tambor, a 
culatra móvel ou a caixa da culatra, e ainda 
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qualquer dispositivo concebido ou 
adaptado para reduzir o ruído resultante do 
disparo;

qualquer dispositivo concebido ou 
adaptado para reduzir o ruído resultante do 
disparo;

 «componente essencial», o mecanismo 
de travamento, a câmara e o cano das 
armas de fogo que, enquanto objectos 
separados, estão incluídos na categoria 
em que tiver sido classificada a arma de 
fogo de que fazem parte ou a que se 
destinam;

Or. fr

Justificação
"Partes e componentes" são dois termos sinónimos. A definição de "componentes essenciais" 
deve ser suprimida. A definição precedente diz respeito forçosamente a qualquer arma de 
fogo. No plano técnico é incorrecto, pois a noção de mecanismo de travagem não é 
susceptível de ser definida. Esta imprecisão cria o risco de ver a definição incluir como 
partes essenciais pequenas peças normalizadas que constituem parte do mecanismo e não 
apresentam qualquer perigo para a segurança pública, não sendo partes essenciais da arma.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

3. «munições», o cartucho completo ou os 
seus componentes, incluindo o invólucro, 
o fulminante, a carga propulsora, as balas 
ou os projécteis utilizados numa arma de 
fogo, desde que esses componentes 
estejam sujeitos a autorização no 
Estado-Membro em causa;

3. «munições»,o cartucho completo tal 
como utilizado numa arma de fogo, 
composto por invólucros, fulminantes,
carga propulsora e projécteis ;

Or. fr

Justificação

Apenas as pólvoras propulsoras são abrangidas por um processo de autorização a nível 
comunitário (Directiva 93/15/CEE e seguintes).

Os elementos inertes e fulminantes não apresentam carácter perigoso no plano da segurança.

É, pois, necessário que a definição de munição inclua apenas o cartucho completo e 
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acabado.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 13

Texto da Comissão Alteração

13. «autorização de exportações múltiplas» 
a autorização concedida a um determinado 
exportador para envios múltiplos para o 
mesmo utilizador final ou destinatário num 
país terceiro e que abrange uma ou mais 
armas de fogo, suas partes, componentes e 
munições;

13. «autorização de exportações múltiplas» 
a autorização concedida a um determinado 
exportador, a seu pedido, para envios 
múltiplos para o mesmo ou os mesmos
utilizador final ou utilizadores finais ou 
destinatário(s) num ou mais países 
terceiros específicos e que abrange uma ou 
mais armas de fogo, suas partes essenciais  
e munições;

Or. fr

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

15-A. «país terceiro»: um país fora do 
território aduaneiro da União Europeia.

Or. fr

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Às armas de fogo antigas e suas 
réplicas, tal como definidas em 
conformidade com a legislação nacional, 
desde que as armas antigas não incluam 

(f) Às armas de fogo fabricadas antes de 
1900 e suas réplicas, e a todas as armas de 
carregar pela boca ;
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armas de fogo fabricadas após 1899;

Or. fr

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Aos envios por mar e através de portos 
de países terceiros, desde que não haja 
transbordo ou mudança de meio de 
transporte.

(g) À exportação e ao trânsito de armas de 
fogo, suas partes essenciais e munições, 
para e através do território de países 
terceiros que não hajam ratificado o 
protocolo relativo às armas de fogo.

Or. fr

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O país terceiro importador emitiu a 
autorização de importação correspondente 
e,

(a) O país terceiro importador emitiu a 
autorização de importação correspondente
se a legislação nacional em vigor o previr
e,

Or. fr

Justificação

Certos Estados terceiros não prevêem autorizações de importação.
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Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Os países terceiros de trânsito, caso 
existam, notificaram por escrito — o mais 
tardar antes do envio — que não tinham 
objecções ao trânsito.

(b) Os países terceiros de trânsito, caso 
existam, notificaram por escrito — o mais 
tardar antes do envio — que não tinham 
objecções ao trânsito. Esta disposição não 
se aplica aos envios aéreos ou por mar e 
transitando por portos ou aeroportos de 
países terceiros, salvo se houver 
transbordo ou mudança de meio de 
transporte.

Or. fr

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se não for recebida qualquer objecção 
ao trânsito no prazo de vinte dias úteis a 
contar da data do pedido escrito de não 
objecção ao trânsito apresentado pelo 
exportador, considera-se que o país terceiro 
de trânsito consultado não emitiu objecção 
e deu o consentimento tácito ao trânsito. 

2. Se não for recebida qualquer objecção 
ao trânsito no prazo de vinte dias a contar 
da data da notificação escrita apresentada 
pelo exportador, considera-se que o país 
terceiro de trânsito consultado não emitiu 
objecção e deu o consentimento tácito ao 
trânsito.

Or. fr

Justificação

A referência a "dias úteis" não pode ser proposta como critério temporal, pois esses dias 
divergem segundo os países, o que pode gerar incertezas. Note-se que "vinte dias úteis" 
representam um prazo máximo de um mês, certamente excessivo no contexto de envios 
necessariamente rápidos que o mercado mundial impõe hoje em dia para estas trocas de 
produtos civis.
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Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4

Texto proposto pela Comissão Emenda

4. Os Estados-Membros tratam os pedidos 
de autorização de exportação ou de 
autorização de exportações múltiplas num 
prazo a determinar pelo direito interno ou 
pelas práticas nacionais, o qual não pode
exceder noventa dias úteis.

4. Os Estados-Membros completam os 
procedimentos para emitir autorizações de 
exportação simples ou múltiplas num prazo 
que não pode exceder sessenta dias.

Or. fr

Justificação

Mais uma vez a referência a "dias úteis" parece impraticável. Prazos superiores a 90 dias 
afectariam fortemente a competitividade das empresas europeias face a concorrentes 
externos que beneficiam muitas vezes de prazos muito curtos e portanto estão em melhor 
posição concorrencial nos mercados internacionais. O prazo de entrega é um factor essencial 
hoje em dia no comércio internacional.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O período de validade de uma 
autorização de exportação ou de uma 
autorização de exportações múltiplas é 
fixado pelos Estados-Membros, mas não 
pode ser inferior a doze meses.

5.O período de validade de uma 
autorização de exportação  é fixado pelos 
Estados-Membros, não podendo ser 
inferior a doze meses, enquanto que o 
prazo de validade de uma autorização de 
exportações múltiplas não pode ser 
inferior a vinte e quatro meses.

Or. fr

Justificação

É evidente que o prazo de validade das autorizações múltiplas deve ser alargado. O 
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procedimento de autorização única para diversos envios deve ser encorajado a fim de 
diminuir o encargo para os Estados-Membros, bem como os custos induzidos dos operadores, 
optimizando assim a competitividade do sistema vigente.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os Estados-Membros podem decidir
utilizar documentos electrónicos para o 
tratamento dos pedidos de autorização.

6. Os Estados-Membros esforçar-se-ão por
utilizar as modernas tecnologias de 
comunicação e documentos electrónicos a 
fim de facilitar os procedimentos de 
exportação e comunicação com países 
terceiros

Or. fr

Justificação

As comunicações entre os países devem também utilizar os métodos técnicos modernos de 
comunicação e tratamento tanto quanto possível, pois permitem constituir um sistema mais 
rápido, eficaz e competitivo.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(h) Uma descrição das armas de fogo, suas 
partes, componentes e munições, 
incluindo a marcação aposta nas armas 
de fogo, bem como a quantidade. 

(h) Uma descrição das armas de fogo, suas 
partes essenciais e munições, bem como a 
quantidade.

Or. fr

Justificação

A referência à descrição e marcação de armas de fogo, componentes e munições poderia 
levar a crer que a autorização de exportação (e a correspondente autorização de 
importação) deveria conter todas as informações relativas à marcação de cada arma, partes 
essenciais ou embalagens e munições. 
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Essa medida tornaria, na prática, impossível qualquer exportação, pois no momento em que 
o pedido de exportação é formulado, as mercadorias não se encontram normalmente ainda 
produzidas e portanto essas informações sobre a marcação não estão disponíveis.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(h bis) o mais tardar no momento do 
embarque, uma declaração no sentido de 
que as armas de fogo, suas partes 
essenciais e munições foram marcadas em 
conformidade com o artigo 4º da Directiva 
91/477/CEE.

Or. fr

Justificação

Por consequência, no que respeita ao artigo 6.° h-A, é importante que o exportador declare 
que as armas, partes essenciais e munições em causa estão marcadas em conformidade com 
as regras em vigor na UE.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se as informações referidas no n.º 1 
figurarem na autorização de importação, 
devem ser facultadas previamente aos 
países terceiros de trânsito pelo exportador, 
o mais tardar antes do envio. 

2. Se as informações referidas no n.º 1 
figurarem na autorização de importação, 
devem ser facultadas aos países terceiros 
de trânsito pelo exportador antes do envio.

Or. fr

Justificação

Este parágrafo foi simplificado por questão de clareza.
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Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os procedimentos simplificados 
previstos nos n.os 2, 3 e 4 são aplicáveis à 
exportação temporária de armas de fogo 
para fins legais passíveis de serem 
verificados, como a caça, o tiro desportivo, 
a peritagem, a exposição e a reparação.

1. Os procedimentos simplificados 
previstos nos n.os 2, 3 e 4 são aplicáveis à 
exportação temporária de armas de fogo, 
suas partes essenciais e munições, para 
fins legais passíveis de serem verificados, 
como a caça, o tiro desportivo, a 
peritagem, a exposição e a reparação.

Or. fr

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Ao saírem do território aduaneiro da 
União através de um ponto de passagem da 
fronteira externa do Estado-Membro da 
sua residência, em caso de exportação 
temporária de uma ou mais armas de fogo 
durante uma viagem com destino a um país 
terceiro, os caçadores e atiradores 
desportivos podem apresentar o cartão 
europeu de arma de fogo emitido nos 
termos dos artigos 1.° e 12.° da Directiva 
91/477/CEE, uma licença de porte de arma 
nacional, uma licença de caça nacional ou 
outro documento nacional válido emitido 
pela autoridade competente do seu Estado-
Membro de residência. 

3. Ao saírem do território aduaneiro da 
União ou a ele retornarem através de um 
ponto de passagem da fronteira externa, em 
caso de exportação temporária de uma ou 
mais armas de fogo, suas partes essenciais 
e munições durante uma viagem com 
destino a um país terceiro, os caçadores e 
atiradores desportivos podem apresentar o 
cartão europeu de arma de fogo emitido 
nos termos dos artigos 1.° e 12.° da 
Directiva 91/477/CEE, uma licença de 
porte de arma nacional, uma licença de 
caça nacional ou outro documento nacional 
válido emitido pela autoridade competente 
do seu Estado-Membro de residência.

Or. fr
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Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Ao saírem do território aduaneiro da 
União através de um ponto de passagem 
da fronteira externa de um Estado-
Membro que não seja o da sua residência, 
em caso de exportação temporária de uma 
ou mais armas de fogo durante uma 
viagem com destino a um país terceiro, os 
caçadores e atiradores desportivos podem 
apresentar um cartão europeu de arma de 
fogo válido, emitido nos termos dos 
artigos 1.° e 12.° da Directiva 91/477/CEE 
pela autoridade competente do seu 
Estado-Membro de residência.

Suprimido

A autoridade competente do Estado-
Membro no qual se situa o ponto de 
passagem da fronteira externa da União 
notifica à autoridade competente do 
Estado-Membro de residência do caçador 
ou atirador desportivo que emitiu o cartão 
europeu de arma de fogo a data da 
exportação temporária, a quantidade de 
armas de fogo temporariamente 
exportadas e a data prevista para o 
regresso, segundo a declaração do 
caçador ou do atirador desportivo na data 
da exportação temporária.

Or. fr

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Não deve ser exigida uma 
autorização de exportação para a 
exportação temporária, para fins legais 
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verificáveis, de armas de fogo, suas partes 
essenciais e munições, tais como feiras 
,exposições, reparações ou exames 
periciais, desde que o exportador 
justifique a posse legal dessas armas de 
fogo e as exporte segundo o procedimento 
de aperfeiçoamento passivo ou de 
exportação temporária aduaneira.

Or. fr

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Considerações relativas à utilização 
final prevista, ao destinatário e ao risco de 
desvio.

(d) Considerações relativas à utilização 
final prevista, ao destinatário e ao risco
real de desvio.

Or. fr

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Recusar conceder uma autorização de 
exportação ou uma autorização de 
exportações múltiplas a qualquer pessoa 
singular ou colectiva cujo registo criminal 
mencione condenações por tráfico ilícito de 
armas de fogo, suas partes, componentes 
essenciais e munições, ou outros crimes 
graves;

(a) Recusar conceder uma autorização de 
exportação ou uma autorização de 
exportações múltiplas a qualquer pessoa 
singular ou colectiva cujo registo criminal 
mencione condenações por tráfico ilícito de 
armas de fogo, suas partes essenciais e 
munições ou por outros crimes dolosos 
violentos;

Or. fr
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Justificação

A noção de gravidade de uma infracção é difícil de estabelecer, e a menção genérica 
engendra por si própria aplicações discricionárias que podem resultar de discriminações 
aleatórias. A referência a um crime doloso violento mencionada no n.° 1, alínea b) do artigo 
5.° da Directiva 91/477/CE, alterada pela Directiva 2008/51/CEE foi prevista para obviar  a 
essa generalidade. 

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Regulamento (CE) n.° 515/97 do 
Conselho, de 13 de Março de 1997, em 
especial as disposições relativas à 
confidencialidade das informações, 
aplicam-se mutatis mutandis, sem prejuízo 
do disposto no artigo 18.° do presente 
regulamento.

( não se aplica à versão portuguesa)

Or. fr

Justificação

Il s'agit de rectifier une erreur de la version française qui fait référence au présent règlement 
plutôt qu'au règlement (CE) n° 515/97.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. De cinco em cinco anos, a Comissão 
reexamina a execução do presente 
regulamento e apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório sobre 
a sua aplicação, que pode incluir propostas 
de alteração. Os Estados-Membros 
transmitem à Comissão todas as 
informações pertinentes para a elaboração 
do relatório.

3. De dez em dez anos, a Comissão 
reexamina a execução do presente 
regulamento e apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório sobre 
a sua aplicação, que pode incluir propostas 
de alteração. Os Estados-Membros 
transmitem à Comissão todas as 
informações pertinentes para a elaboração 
do relatório.
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Or. fr

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 20 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento entra em vigor no 
centésimo vigésimo dia seguinte ao da sua 
publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia. 

O presente regulamento entra em vigor no 
primeiro dia do trigésimo-sétimo mês a 
contar do dia da sua publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia.

Or. fr

Justificação

Cento e vinte dias é um prazo irrealista vista a necessidade de modificar numerosos 
procedimentos nacionais e formulários correspondentes a fim de adoptar estas novas regras. 
Algumas destas cláusulas estão ligadas aos critérios da Directiva 91/477/CE recentemente 
alterada em 2008, e que só será totalmente aplicável em 2014. Certos Estados-Membros (ex. 
França e Espanha) ainda não transpuseram essas medidas. Assim, não é realista programar 
a aplicação dessa regulamentação antes da aplicação definitiva da Directiva 91/477/CE, tal 
como modificada em 2008.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Anexo – Ponto A

Texto da Comissão Alteração

A: Armas de fogo A : Armas de fogo
9302 00 00 Revólveres e pistolas, excepto 
os das posições 9303 ou 9304

9302 00 00 Revólveres e pistolas, excepto 
os da posição 9303

9303 Outras armas de fogo, incluindo 
espingardas e carabinas de caça

Outras armas de fogo, incluindo 
espingardas e carabinas de caça 

9303 20 Outras espingardas e carabinas de 
caça ou de tiro ao alvo, com pelo menos 
um cano liso:

9303 20 00 Outras espingardas e carabinas 
de caça ou de tiro ao alvo, incluindo as 
armas combinadas cano liso/cano estriado

9303 20 10 − de um cano liso 9303 20 10 −  armas de fogo de um cano 
liso
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9303 20 95 - Outras
9303 30 00 Outras espingardas e carabinas 
de caça ou de tiro ao alvo

9303 30 00 Outras espingardas e carabinas 
de caça ou de tiro ao alvo de fogo.

9303 90 00 Outros
9304 00 00 Outras armas (por exemplo, 
espingardas, carabinas e pistolas de mola)

Or. fr

Justificação

Todas as menções a "outros" produtos devem ser suprimidas e cada artigo deve ser 
claramente definido no Anexo, a fim de evitar qualquer ambiguidade para os serviços 
aduaneiros e empresas. Qualquer menção a armas ou objectos fora do âmbito do Protocolo 
ONU, como as carabinas, armas de pressão de ar ou a gás, deve ser suprimida. É evidente 
que tais produtos não são abrangidos pela "criminalidade internacional organizada". Outros 
artigos não perigosos por si próprios como os projécteis ou chumbos, devem ser excluídos do 
âmbito da regulamentação.

Alteração 28

Proposta de regulamento
Anexo – Ponto B

Texto da Comissão Alteração

B: Partes e componentes essenciais B: Partes essenciais constituintes de
9305 Partes e acessórios, dos artigos das 
posições 9302 a 9304

9305 Partes e acessórios, dos artigos das 
posições 9302 a 9303

9305 10 00 - De revólveres ou pistolas 9305 10 00 - De revólveres ou pistolas
− De espingardas ou carabinas da posição 
9303:

− De espingardas ou carabinas da posição 
9303:

9305 21 00 − − Canos lisos 9305 21 00 − Canos lisos

9305 29 00 – – Outros
9305 99 00  -- Outros

Or. fr
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Alteração 29

Proposta de regulamento
Anexo – ponto C

Texto da Comissão Alteração

C: Munições C: Munições. tal como definidas no nº 3 
do artigo 2º classificadas em

9306 Cartuchos e outras munições e 
projécteis, e suas partes, incluindo 
chumbos de caça
- Cartuchos e suas partes:
9306 21 00 − − Cartuchos 9306 21 00 − − Cartuchos para 

espingardas de cano liso
9306 29 – – Outros: 
9306 29 40 – – – Invólucros 
9306 29 70 – – – Outros 
9306 30 − Outros cartuchos e suas partes:
9306 30 10 – – Para revólveres e pistolas 
da posição 9302

9306 30 10 – – Para revólveres e pistolas 
da posição 9302

– – – outras
9306 30 91 – – – – Cartuchos de percussão 
central

9306 30 91 – – – – Cartuchos de percussão 
central

9306 30 93 – – – – Cartuchos de percussão 
anelar

9306 30 93 – – – – Cartuchos de percussão 
anelar

9306 30 97 – – – – Outros
9306 90 – Outros:
9306 90 90 – – Outros

Or. fr


