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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Propunerea de regulament răspunde necesității ca Uniunea Europeană să transpună în 
legislația sa articolul 10 din Protocolul ONU împotriva fabricării și a traficului ilicit de arme 
de foc, de piese, de elemente și de muniție pentru acestea, adițional la Convenția Organizației 
Națiunilor Unite împotriva criminalității organizate transnaționale.

Protocolul respectiv, negociat și semnat de către Comisie la 16 ianuarie 2002 în numele 
Comunității Europene, prevede la articolul 10 întărirea controlului exporturilor, al 
importurilor și al măsurilor privind tranzitul către țări terțe al armelor de foc pentru uz civil, 
precum și al pieselor, elementelor și muniției pentru acestea. Articolul în cauză impune în 
special „fiecărui partener statal să instituie sau să mențină un sistem eficient de eliberare a 
licențelor și autorizațiilor de export, import, precum și măsuri de tranzit internațional pentru 
transferul de arme de foc, piese, elemente și muniție pentru acestea”.

În prezent, legislațiile naționale în vigoare în materie de export, import și tranzit 
extracomunitar al armelor de foc pentru uz civil diferă de la un stat membru la altul.  
Protocolul prevede deci o serie de măsuri preluate de prezenta propunere de regulament care 
vizează stabilirea unor principii uniforme pentru toate statele membre. Obiectivul esențial al 
acestui ansamblu de măsuri îl reprezintă consolidarea luptei împotriva traficului ilicit de arme 
de foc, prevăzând un control mai riguros al transferurilor legale și întărind cooperarea dintre 
autoritățile naționale.

Raportoarea consideră că este importantă sporirea securității interne a Uniunii Europene prin 
diminuarea riscurilor de deturnare a armelor de foc de pe piața legală. Această inițiativă nu 
reprezintă decât punerea în aplicare a Programului de la Stockholm, care plasează traficul de 
arme printre activitățile ilegale ce amenință securitatea internă a Uniunii. Totuși, acest lucru 
nu trebuie să se întâmple în detrimentul IMM-urilor europene de pe această piață. Adoptarea 
de măsuri armonizate la nivel european nu trebuie să fie însoțită de adoptarea de sarcini 
administrative inutile și excesive care să afecteze până la urmă competitivitatea industriei 
europene. Într-un moment când Uniunea Europeană cunoaște o criză economică fără 
precedent, este important să se evite ca IMM-urile stabilite pe teritoriul comunitar să fie 
supuse unor sarcini administrative suplimentare, pentru a le asigura condiții echitabile de 
concurență cu întreprinderile stabilite în țări terțe.

Din acest motiv, raportoarea salută introducerea unor proceduri simplificate în propunerea de 
regulament supusă atenției sale, dar consideră că procedurile respective ar trebui să se aplice 
tuturor cazurilor de export temporar al armelor de foc în scopuri legale controlabile, inclusiv 
expertizei, expunerii și reparării armelor de foc. Aceste exporturi fac deja obiectul legislației 
existente în materie de control vamal și trebuie scutite de toate sarcinile administrative inutile.

Raportoarea salută, de asemenea, existența unui termen maxim pentru prelucrarea cererilor de 
autorizații de export. Totuși, i se pare necesară scurtarea acestui termen la șaizeci de zile 
calendaristice pentru a se evita prelungirea inutilă a procedurilor de export și afectarea 
competitivității întreprinderilor europene față de întreprinderile concurente stabilite în țări 
terțe, care beneficiază adesea de termene de eliberare foarte scurte.
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În fine, raportoarea consideră că termenul inițial de 120 de zile prevăzut pentru intrarea în 
vigoare a prezentului regulament nu este realist și propune un termen de treizeci și șase de 
luni.

AMENDAMENTE

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru comerț 
internațional, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament stabilește normele 
care reglementează acordarea autorizațiilor 
de export și de import și măsurile de tranzit 
pentru arme de foc, piese, elemente
esențiale și muniție pentru acestea, în 
scopul punerii în aplicare a articolului 10 
din Protocolul Națiunilor Unite împotriva 
fabricării și traficului ilicit de arme de foc, 
de piese și componente ale acestora și 
muniție, anexat Convenției Națiunilor 
Unite împotriva criminalității 
transnaționale organizate (denumit în 
continuare "Protocolul ONU privind 
armele de foc").

Prezentul regulament stabilește normele 
care reglementează acordarea autorizațiilor 
de export și de import și măsurile de tranzit 
pentru arme de foc, piese esențiale și 
muniție pentru acestea, în scopul punerii în 
aplicare a articolului 10 din Protocolul 
Națiunilor Unite împotriva fabricării și 
traficului ilicit de arme de foc, de piese și 
componente ale acestora și muniție, anexat 
Convenției Națiunilor Unite împotriva 
criminalității transnaționale organizate
(denumit în continuare „Protocolul ONU 
privind armele de foc”).

(Această modificare se aplică întregului 
text legislativ aflat în curs de dezbatere; 
adoptarea sa impune efectuarea de 
adaptări tehnice în întregul text.)

Or. fr

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. "Armă de foc" înseamnă orice armă 
portabilă cu țeavă care expulzează, este 

1. „Armă de foc” înseamnă orice armă 
portabilă cu țeavă care expulzează, este 
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proiectat să expulzeze sau poate fi 
transformată să expulzeze o alice, un glonț 
sau un proiectil prin acțiunea unui 
combustibil de propulsie.

proiectată să expulzeze sau poate fi 
transformată să expulzeze un proiectil prin 
acțiunea unui combustibil de propulsie.

Un obiect este considerat ca fiind capabil 
să se transforme pentru a expulza o alice, 
glonț sau un proiectil prin acțiunea unui 
combustibil de propulsie dacă:

Un obiect este considerat ca fiind capabil 
să se transforme pentru a expulza un 
proiectil prin acțiunea unui combustibil de 
propulsie dacă:

- are aspectul unei arme de foc, și - are aspectul unei arme de foc, și
- ca urmare a construcției sale sau a 
materialului din care este făcută, poate fi 
transformat în acest fel;

- ca urmare a construcției sale sau a 
materialului din care este făcută, poate fi 
transformat în acest fel, cu ajutorul unui 
utilaj obișnuit;

Or. fr

Justificare

Expresia „care expulzează […] o alice” este înșelătoare și s-ar putea referi la arme de foc cu 
gloanțe oarbe. „Glonț” și „proiectil” sunt sinonime, termenul „proiectil” fiind suficient. În 
ceea ce privește posibilitatea de transformare, este evident că oricine care are cunoștințele 
tehnice necesare ar putea transforma orice obiect metalic în armă de foc. Categoria armelor 
de foc trebuie astfel să se refere doar la acele obiecte care pot fi transformate fără cunoștințe 
tehnice specifice și fără utilizarea unui echipament special.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 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 
reduce zgomotul provocat de tragerea unui 
foc de armă.

2. „Piese esențiale” înseamnă orice 
element sau piesă de schimb special 
concepute pentru o armă de foc și esențiale
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 provocat de tragerea unui 
foc de armă.

"Componentă esențială" înseamnă 
mecanismul de închidere, camera 
cartușului și țeava armelor de foc care, în 
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calitate de obiecte separate, sunt incluse 
în categoria armelor de foc pe care sunt 
montate sau sunt concepute să se 
monteze;

Or. fr

Justificare
„Piese și elemente” sunt doi termeni sinonimi. Definiția „componentelor esențiale” trebuie 
eliminată. Orice piesă a unei arme de foc face în mod necesar obiectul definiției precedente. 
Din punct de vedere tehnic, definiția nu este corectă deoarece noțiunea de închidere a 
mecanismului nu poate fi definită. Această imprecizie creează riscul ca definiția respectivă să 
includă printre piesele esențiale acele mici piese standard ce fac parte din mecanismul de 
închidere (știfturi, șuruburi etc.) care nu prezintă niciun pericol pentru securitatea publică și 
nu sunt piese esențiale ale armei.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. „Muniție” înseamnă muniția completă
sau componentele acesteia, inclusiv tubul 
cartușului, capsele de inițiere, pulberea, 
gloanțele sau proiectilele, care sunt 
folosite într-o armă de foc, cu condiția ca 
aceste componente să facă ele însele 
obiectul unei autorizații în statul membru 
respectiv;

3. „Muniție” înseamnă muniția completă
utilizată într-o armă de foc, compusă din
tubul cartușului, capsele de inițiere,
pulbere și proiectile;

Or. fr

Justificare

Doar pulberea face obiectul unei proceduri de autorizare la nivel comunitar (Directiva 
93/15/CEE și următoarele).

Elementele inerte și capsele de inițiere nu sunt periculoase din punctul de vedere al 
securității și al siguranței.

Prin urmare, definiția muniției nu cuprinde decât cartușul complet și finit.
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Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

13. „Autorizație de export multiplu” 
înseamnă o autorizație acordată unui 
exportator specific pentru transferuri 
multiple către același utilizator final sau 
destinatar dintr-o țară terță și care acoperă 
una sau mai multe arme de foc, piese, 
elemente și muniție pentru acestea;

13. „Autorizație de export multiplu” 
înseamnă o autorizație acordată unui 
exportator specific la solicitarea acestuia
pentru transferuri multiple către unul sau 
mai mulți utilizatori finali sau destinatari 
și/sau într-una sau mai multe țări terțe 
specifice și care acoperă una sau mai multe 
arme de foc, piese esențiale și muniție 
pentru acestea;

Or. fr

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

15a. „Țară terță” înseamnă o țară din 
afara teritoriului vamal al Uniunii 
Europene;

Or. fr

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) armelor de foc vechi și copiilor 
acestora, astfel cum sunt definite în 
conformitate cu legislația națională, cu 
condiția ca armele de foc vechi să nu 
includă armele de foc fabricate după 

(f) armelor de foc fabricate înainte de 
1900 și copiilor acestora, precum și 
tuturor armelor cu încărcare pe gura 
țevii;
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1899;

Or. fr

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) transporturilor pe mare și prin porturi 
din țări terțe, cu condiția să nu existe 
nicio transbordare sau schimbare a 
mijlocului de transport.

(g) exportului și tranzitului armelor de 
foc, pieselor esențiale și muniției pentru 
acestea, către și pe teritoriul țărilor terțe 
care nu au ratificat protocolul referitor la 
armele de foc.

Or. fr

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) țara terță importatoare a emis 
autorizația de import relevantă și,

(a) țara terță importatoare a emis 
autorizația de import relevantă în cazul în 
care legislația națională în vigoare 
prevede acest lucru și,

Or. fr

Justificare

Anumite țări terțe nu prevăd necesitatea unei autorizații de import.
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Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) eventualele țări terțe de tranzit au 
notificat în scris - și cel târziu înainte de 
expediere - că nu au nicio obiecție față de 
tranzit.

(b) eventualele țări terțe de tranzit au 
notificat în scris - și cel târziu înainte de 
expediere - că nu au nicio obiecție față de 
tranzit. Această dispoziție nu se aplică 
transporturilor aeriene sau maritime care 
tranzitează porturi sau aeroporturi din 
țări terțe, cu condiția să nu existe nicio 
transbordare sau schimbare a mijlocului 
de transport.

Or. fr

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care nu se primește nicio 
obiecție la tranzit în termen de douăzeci de 
zile lucrătoare de la data cererii scrise de 
notificare privind lipsa obiecțiilor
prezentate de către exportator, se consideră 
că țara terță de tranzit consultată nu are 
nicio obiecție și că și-a dat acordul tacit 
pentru tranzit.

(2) În cazul în care nu se primește nicio 
obiecție la tranzit în termen de douăzeci de 
zile calendaristice de la data notificării
scrise prezentate de către exportator, se 
consideră că țara terță de tranzit consultată 
nu are nicio obiecție și că și-a dat acordul 
tacit pentru tranzit.

Or. fr

Justificare

Referința la „zile lucrătoare” nu poate fi propusă ca criteriu temporal deoarece acestea 
diferă de la țară la țară, ceea ce ar putea genera incertitudini. De asemenea, „douăzeci de 
zile lucrătoare” reprezintă un termen maxim de o lună, cu siguranță excesiv în contextul 
expedierilor care trebuie să fie rapide, date fiind cerințele actuale ale pieței mondiale cu 
privire la aceste schimburi de produse civile.
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Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre trebuie să prelucreze 
cererile de autorizații de export sau de 
autorizații de export multiplu într-o 
perioadă de timp care urmează să fie 
stabilită de legislația sau practica 
națională, care, în orice situație, nu 
trebuie să depășească nouăzeci de zile
lucrătoare.

(4) Statele membre completează 
procedurile pentru emiterea de autorizații 
de export simplu sau multiplu într-un 
termen care nu poate să depășească șaizeci
de zile calendaristice.

Or. fr

Justificare

Și aici, referința la „zile lucrătoare” pare să nu poată fi pusă în practică. Termene care 
depășesc nouăzeci de zile ar afecta foarte mult competitivitatea întreprinderilor europene 
față de întreprinderile concurente externe care beneficiază adesea de termene foarte scurte 
de eliberare, aflându-se astfel într-o poziție concurențială mult mai bună pe piețele 
internaționale. În prezent, termenul de emitere reprezintă un factor esențial în comerțul 
internațional.

Amendamentul 13

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 unei 
autorizații de export stabilită de către 
statele membre nu poate să fie mai scurtă 
de douăsprezece luni, iar perioada de 
valabilitate a unei autorizații de export 
multiplu nu poate să fie mai scurtă de 
douăzeci și patru de luni.

Or. fr

Justificare

Este evident că perioada de valabilitate a autorizațiilor multiple trebuie extinsă. Procedura 
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de autorizare unică pentru transferuri multiple trebuie încurajată pentru a reduce sarcina 
statelor membre și costurile suportate de operatori, optimizând astfel competitivitatea 
sistemului existent. 

Amendamentul 14

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 se străduiesc să facă uz 
de tehnologiile moderne de comunicare și 
de documente electronice pentru a facilita 
procedurile de export și comunicare cu 
țările terțe.

Or. fr

Justificare

Comunicațiile între țări trebuie, de asemenea, să utilizeze metodele tehnice moderne de 
comunicare și prelucrare în măsura posibilului, deoarece acestea permit constituirea unui 
sistem mai rapid, eficace și competitiv.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(h) o descriere și cantitatea de arme de foc, 
piese esențiale și muniție pentru acestea.

Or. fr

Justificare

Referința la descriere și la marcajul aplicat pe armele de foc, piesele și muniția pentru 
acestea ar putea da impresia că autorizația de export (și autorizația de import 
corespunzătoare) ar trebui să conțină toate informațiile privind marcajul aplicat pe fiecare 
armă, piesă esențială sau ambalaj și muniție. 

Această măsură ar duce în practică la imposibilitatea oricărui export, deoarece în momentul 
în care solicitarea respectivă de export este formulată, în mod normal bunurile nu au fost 
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încă produse și deci informațiile privind marcajele nu sunt disponibile.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) cel mai târziu în momentul 
îmbarcării, o declarație conform căreia 
armele de foc, piesele esențiale și muniția 
pentru acestea au fost marcate în 
conformitate cu articolul 4 din Directiva 
91/477/CEE. 

Or. fr

Justificare

Prin urmare, în ceea ce privește articolul 6 alineatul (1) litera (ha), este important ca 
exportatorul să declare că armele, piesele esențiale și muniția pentru acestea sunt marcate în 
conformitate cu normele în vigoare în UE.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Informațiile menționate la alineatul 1, 
dacă sunt cuprinse în autorizație de import, 
trebuie să fie furnizate de către exportator
în prealabil țărilor terțe de tranzit, cel 
târziu înainte de expediere.

(2) Informațiile menționate la alineatul 1, 
dacă sunt cuprinse în autorizație de import, 
trebuie să fie furnizate de către exportator 
țărilor terțe de tranzit înainte de expediere.

Or. fr

Justificare

Prezentul alineat a fost simplificat pentru claritate.
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Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Procedurile simplificate prevăzute la 
alineatele (2), (3) și (4) se aplică exportului 
temporar de arme de foc, piese esențiale și 
muniție pentru acestea în scopuri legale 
verificabile, care includ vânătoarea, tirul 
sportiv, evaluarea, expunerea și reparațiile.

Or. fr

Amendamentul 19

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 
reședință a acestora, pentru exportul 
temporar al uneia sau a mai multor arme de 
foc în timpul unei călătorii într-o țară terță, 
vânătorii și practicanții de tir sportiv pot 
prezenta pașaportul european pentru arme 
de foc în conformitate cu articolele 1 și 12 
din Directiva 91/477/CEE, o licență 
națională pentru arme de foc, un permis de 
vânătoare național sau alt document 
național valabil eliberat de către autoritatea 
competentă a statului membru de reședință 
al acestora.

(3) Atunci când părăsesc teritoriul vamal al 
Uniunii sau când revin pe teritoriul 
respectiv printr-un punct de trecere a 
frontierei externe, pentru exportul temporar 
al uneia sau al mai multor arme de foc, 
piese esențiale și muniție pentru acestea
în timpul unei călătorii într-o țară terță, 
vânătorii și practicanții de tir sportiv pot 
prezenta pașaportul european pentru arme 
de foc în conformitate cu articolele 1 și 12 
din Directiva 91/477/CEE, o licență 
națională pentru arme de foc, un permis de 
vânătoare național sau alt document 
național valabil eliberat de către autoritatea 
competentă a statului membru de reședință 
al acestora.

Or. fr



PE456.611v01-00 14/19 PA\852875RO.doc

RO

Amendamentul 20

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 reședință, pentru 
exportul temporar al uneia sau a mai 
multor arme de foc în timpul unei 
călătorii într-o țară terță, vânătorii și 
practicanții tirului sportiv pot prezenta un 
permis european valabil pentru armele de 
foc emis în conformitate cu articolele 1 și 
12 din Directiva 91/477/CEE de către 
autoritatea competentă din statul membru 
de reședință al acestora.

eliminat

Autoritatea competentă din statul membru 
în care se află punctul de trecere a 
frontierei externe a Uniunii notifică 
autoritatea competentă din statul membru 
de reședință 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 și data estimată a 
întoarcerii, astfel cum a fost declarată de 
vânător sau de practicantul de tir sportiv 
la data exportului temporar.

Or. fr

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Nu trebuie să se solicite o autorizație 
de export pentru exportul temporar de 
arme de foc, piese esențiale și muniție 
pentru acestea în scopuri legale 
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verificabile, cum ar fi târgurile, 
expozițiile, reparațiile sau expertizele, cu 
condiția ca exportatorul să justifice 
posesia legală a acestor arme de foc și să 
le exporte în conformitate cu procedura 
de perfecționare pasivă sau cu procedura 
de export temporar vamal.

Or. fr

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) considerente privind utilizarea finală 
prevăzută, destinatarul și riscul de 
deturnare.

(d) considerente privind utilizarea finală 
prevăzută, destinatarul și riscul real de 
deturnare.

Or. fr

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) refuză să acorde o autorizație de export 
sau de export multiplu în cazul în care 
persoana fizică sau juridică care solicită o 
astfel de autorizație are cazier judiciar 
pentru trafic ilicit de arme de foc, piese și 
elemente esențiale sau muniție pentru 
acestea sau alte infracțiuni grave;

(a) refuză să acorde o autorizație de export 
sau de export multiplu în cazul în care 
persoana fizică sau juridică care solicită o 
astfel de autorizație are cazier judiciar 
pentru trafic ilicit de arme de foc, piese 
esențiale sau muniție pentru acestea sau 
alte infracțiuni violente, săvârșite cu 
intenție;

Or. fr

Justificare

Noțiunea de gravitate a unei infracțiuni este greu de stabilit, iar menționarea sa generică 
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produce aplicații discreționare care pot avea drept rezultat discriminări aleatorii. Referința 
la „săvârșirea cu intenție și cu violență a unei infracțiuni” menționată la articolul 5 primul 
paragraf litera (b) din Directiva 91/477/CE modificată de Directiva 2008/51/CEE are scopul 
să elimine această generalizare.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Regulamentul (CE) nr 515/97 al 
Consiliului din 13 martie 1997, în special 
dispozițiile din acest regulament privind 
confidențialitatea informațiilor, se aplică 
mutatis mutandis fără a aduce atingere 
articolului 18 din prezentul regulament.

(2) Regulamentul (CE) nr 515/97 al 
Consiliului din 13 martie 1997, în special 
dispozițiile din regulamentul respectiv
privind confidențialitatea informațiilor, se 
aplică mutatis mutandis fără a aduce 
atingere articolului 18 din prezentul 
regulament.

Or. fr

Justificare

Amendamentul vizează rectificarea unei erori în versiunea franceză care face referință la 
prezentul regulament și nu la Regulamentul (CE) nr. 515/97.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) La fiecare cinci ani, Comisia 
reexaminează punerea în aplicare a 
prezentului regulament și prezintă 
Parlamentului European și Consiliului un 
raport privind aplicarea acestuia, care poate 
include propuneri de modificare. Statele 
membre furnizează Comisiei toate 
informațiile necesare pentru întocmirea 
raportului.

(3) La fiecare zece ani, Comisia 
reexaminează punerea în aplicare a 
prezentului regulament și prezintă 
Parlamentului European și Consiliului un 
raport privind aplicarea acestuia, care poate 
include propuneri de modificare. Statele 
membre furnizează Comisiei toate 
informațiile necesare pentru întocmirea 
raportului.

Or. fr
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Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 20 – paragraful 1

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
prima zi a celei de-a treizeci și șaptea luni
de la data publicării în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene.

Or. fr

Justificare

O sută douăzeci de zile reprezintă un termen nerealist, având în vedere necesitatea de a 
modifica numeroase proceduri naționale și formularele corespunzătoare în vederea adoptării 
acestor noi norme. Anumite clauze sunt legate de criteriile Directivei 91/477/CE care a fost 
recent modificată în 2008 și care nu va fi aplicabilă în totalitate decât în 2014. Anumite state 
membre (de exemplu Franța și Spania) nu au transpus încă măsurile respective. Prin urmare, 
nu este realist să se programeze aplicarea prezentului regulament înainte de aplicarea 
definitivă a Directivei 91/477/CE, astfel cum a fost modificată în 2008.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Anexă – litera A

Textul propus de Comisie Amendamentul

A: Arme de foc A: Arme de foc

9302 00 00 Revolvere și pistoale, altele 
decât cele de la pozițiile 9303 sau 9304

9302 00 00 Revolvere și pistoale, altele 
decât cele de la poziția 9303

9303 Alte arme de foc, inclusiv carabine și 
puști de tir sportiv.

9303 Alte arme de foc, inclusiv carabine și 
puști de vânătoare.

9303 20 Alte arme și carabine de vânătoare 
sau de tir sportiv, care au cel puțin o țeavă 
lisă:

9303 20 00 Alte puști și carabine de 
vânătoare sau de tir sportiv de foc, inclusiv 
arme mixte cu țeavă lisă / țeavă ghintuită:

9303 20 10 − Cu o singură țeavă lisă 9303 20 10 Arme de foc cu o singură țeavă 
lisă

9303 20 95 − Altele
9303 30 00 Alte puști și carabine de 9303 30 00 Alte carabine de vânătoare sau 
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vânătoare sau de tir sportiv de tir sportiv de foc.
9303 90 00 Altele.
9304 00 00 Alte arme (de exemplu puști, 
carabine și pistoale cu resort, cu aer 
comprimat sau cu gaz)

Or. fr

Justificare

Toate mențiunile „altele” trebuie eliminate și fiecare articol trebui definit în mod clar în 
anexă pentru a se evita orice ambiguitate cu care s-ar putea confrunta serviciile vamale și 
întreprinderile. Toate referirile la arme sau obiecte aflate în afara domeniului de aplicare al 
Protocolului ONU, cum ar fi armele cu resort, armele cu aer comprimat sau cele cu gaz, 
trebuie eliminate. Este evident că asemenea produse nu fac obiectul „criminalității 
internaționale organizate”. Alte articole care nu sunt periculoase în sine, precum proiectilele 
sau alicele, trebuie excluse din domeniul de aplicare al regulamentului.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Anexă – litera B

Textul propus de Comisie Amendamentul

B: Piese și elemente esențiale B: Piese esențiale care fac parte din:
9305 Piese și accesorii ale articolelor de la 
pozițiile 9302-9304:

9305 Piese și accesorii ale articolelor de la 
pozițiile 9302-9303:

9305 10 00 − de revolvere sau pistoale 9305 10 00 − de revolvere sau pistoale

− de puști sau carabine de la poziția 9303: − de puști sau carabine de la poziția 9303:
9305 21 00 − − Țevi lise 9305 21 00 − − Țevi lise

9305 29 00 – – Altele
9305 99 00 –  Altele

Or. fr
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Amendamentul 29

Propunere de regulament
Anexă – litera C

Textul propus de Comisie Amendamentul

C: Muniție C: Muniție, astfel cum este definită la 
articolul 2, clasificată în:

9306 Cartușe și alte muniții și proiectile și 
părți ale acestora, inclusiv alice
− Cartușe pentru puști sau carabine cu 
țeavă lisă și piese ale acestora:
9306 21 00 – – Cartușe 9306 21 00 – – Cartușe pentru puști cu 

țeavă lisă
9306 29 – – Altele: 
9306 29 40 – – – Tuburi de cartușe 
9306 29 70 – – – Altele 
9306 30 − Alte cartușe și părți ale 
acestora:
9306 30 10 – – Pentru revolverele și 
pistoalele de la poziția 9302

9306 30 10 – – Pentru revolverele și 
pistoalele de la poziția 9302

– – – Altele:
9306 30 91 – – – – Cartușe cu percuție 
centrală

9306 30 91 – – – – Cartușe cu percuție 
centrală

9306 30 93 – – – – Cartușe cu percuție 
inelară

9306 30 93 – – – – Cartușe cu percuție 
inelară

9306 30 97 – – – Altele
9306 90 – Altele:
9306 90 90 – –  Altele

Or. fr


