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8.3.2017 A8-0251/113 

Amendement  113 

Dita Charanzová 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 8 

Richtlijn 91/477/EEG 

Artikel 10 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 10 quater (nieuw) 

 De Commissie stelt overeenkomstig artikel 

13 bis gedelegeerde handelingen vast tot 

aanvulling van deze richtlijn door middel 

van de vaststelling van technische 

specificaties om ervoor te zorgen dat 

automatische vuurwapens die zijn 

omgebouwd tot semiautomatische 

vuurwapens, niet opnieuw kunnen 

worden omgebouwd tot automatische 

vuurwapens. De Commissie stelt de eerste 

daartoe strekkende gedelegeerde 

handeling uiterlijk op 31 december 2017 

vast. 

Or. en 

Motivering 

Met dit amendement wordt een in het verslag van het Europees Parlement aangenomen 

compromis opnieuw opgevoerd. Dit amendement is niet opgenomen in de tekst van de 

voorlopige overeenkomst. Deze bepaling past in de logica van geharmoniseerde regels voor 

het onbruikbaar maken van vuurwapens en stelt geharmoniseerde regels voor voor het 

ombouwen van automatische vuurwapens tot semiautomatische. Alleen wapens die 

omgebouwd zijn volgens deze normen mogen in het bezit van burgers zijn. 
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8.3.2017 A8-0251/114 

Amendement  114 

Dita Charanzová 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 12 – inleidende formule 

Richtlijn 91/477/EEG 

Artikel 17 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

"Artikel 17 "Artikel 17 

De Commissie dient elke vijf jaar bij het 

Europees Parlement en de Raad een 

verslag in over de toepassing van deze 

richtlijn, in voorkomend geval vergezeld 

van voorstellen, met name betreffende de 

categorieën van vuurwapens in bijlage I en 

aangelegenheden rond nieuwe 

technologieën zoals 3D-printen. Het eerste 

verslag wordt twee jaar na de 

inwerkingtreding van deze richtlijn 

ingediend. 

De Commissie dient elke vijf jaar bij het 

Europees Parlement en de Raad een 

verslag in over de toepassing van deze 

richtlijn, met inbegrip van een 

geschiktheidscontrole van de bepalingen 

ervan, in voorkomend geval vergezeld van 

voorstellen betreffende met name de 

categorieën van vuurwapens in bijlage I en 

aangelegenheden in verband met de 

tenuitvoerlegging van het systeem voor de 

Europese vuurwapenpas, in verband met 

het systeem van gegevensbestanden, 

inclusief de vraag of het haalbaar is alle 

lidstaten toegang te geven tot zo'n 

systeem, in verband met markering en in 

verband met nieuwe technologieën zoals 

de effecten van 3D-printen, het gebruik 

van een QR-code en het gebruik van 

radiofrequentie-identificatie (RFID). Het 

eerste verslag in die zin wordt uiterlijk 

[twee jaar na de in artikel 2, lid 1, van deze 

wijzigingsrichtlijn genoemde datum] 
ingediend. 

Or. en 
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Motivering 

Met dit amendement wordt een in het verslag van het Europees Parlement aangenomen 

compromis opnieuw opgevoerd. Dit amendement is niet opgenomen in de tekst van de 

voorlopige overeenkomst. Het amendement vraagt om een mogelijkheid om te onderzoeken of 

autoriteiten van lidstaten rechtstreeks toegang kunnen krijgen tot systemen van 

gegevensbestanden waarmee belangrijke informatie over wapens en houders ervan wordt 

uitgewisseld. 
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8.3.2017 A8-0251/115 

Amendement  115 

Dita Charanzová 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 13 – letter a – punt i 

Richtlijn 91/477/EEG 

Bijlage I – deel II – punt A – categorie A – punt 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. Semiautomatische vuurwapens die 

zijn omgebouwd tot automatische 

vuurwapens; 

6. Automatische vuurwapens die zijn 

omgebouwd tot semiautomatische 

vuurwapens, tenzij de Commissie 

technische specificaties heeft vastgesteld 

uit hoofde van artikel 10 ter bis, in welk 

geval bovenstaande niet van toepassing is 

op vuurwapens die zijn omgebouwd 

overeenkomstig de vastgelegde vereisten; 

Or. en 

Motivering 

Met dit amendement wordt een in het verslag van het Europees Parlement aangenomen 

compromis opnieuw opgevoerd. Dit amendement is niet opgenomen in de tekst van de 

voorlopige overeenkomst. Deze bepaling past in de logica van geharmoniseerde regels voor 

het onbruikbaar maken van vuurwapens en stelt geharmoniseerde regels voor voor het 

ombouwen van automatische vuurwapens tot semiautomatische. Alleen wapens die 

omgebouwd zijn volgens deze normen mogen in het bezit van burgers zijn. 
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8.3.2017 A8-0251/116 

Amendement  116 

Dita Charanzová 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 13 – letter a – punt i 

Richtlijn 91/477/EEG 

Bijlage I – deel II – punt A – categorie A – punt 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

7.  Civiele semiautomatische 

vuurwapens die het uiterlijk hebben van 

automatische vuurwapens; 

7.  Semiautomatische vuurwapens met 

centrale percussie waarmee meer dan 

21 patronen kunnen worden afgevuurd 

zonder te herladen, indien een magazijn 

met een capaciteit van meer dan 

20 patronen onderdeel is van het 

vuurwapen of er een afneembaar 

magazijn met een capaciteit van meer dan 

20 patronen in wordt geplaatst; 

Or. en 

Motivering 

Met dit amendement wordt een in het verslag van het Europees Parlement aangenomen 

compromis, dat niet in de tekst van de voorlopige overeenkomst was opgenomen, opnieuw 

opgevoerd. Het amendement heeft tot doel de regels te harmoniseren die het aantal patronen 

die zonder te herladen met een semiautomatisch wapen kunnen worden afgevuurd te beperken 

tot 20/21. 
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8.3.2017 A8-0251/117 

Amendement  117 

Dita Charanzová 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 13 – letter a – punt iii 

Richtlijn 91/477/EEG 

Bijlage I – deel II – punt A – categorie C – punt 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6.  De in de categorie B en de in de 

punten 1 tot en met 5 van categorie C 

bedoelde vuurwapens, nadat zij 

onbruikbaar zijn gemaakt. 

Schrappen 

Or. en 

Motivering 

Indien een vuurwapen correct onbruikbaar is gemaakt volgens de geharmoniseerde 

voorschriften van artikel 10 van deze richtlijn, is het nog slechts een stuk metaal dat niet weer 

bruikbaar kan worden gemaakt en gebruikt. Het is onnodig om een dergelijk object in te delen 

als een scherp wapen op hetzelfde niveau als bijvoorbeeld jachtgeweren. De amendementen 

strekken tot verplaatsing van onbruikbaar gemaakte vuurwapens van categorie C naar 

categorie D. 
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8.3.2017 A8-0251/118 

Amendement  118 

Dita Charanzová 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 13 – letter a – punt iv (nieuw) 

Richtlijn 91/477/EEG 

Bijlage I – deel II – punt A – categorie D – punt 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 iv) in Categorie D 

 1 bis. Vuurwapens van de categorieën A, 

B en C die onbruikbaar zijn gemaakt 

overeenkomstig Uitvoeringsverordening 

(EU) 2015/2043 van de Commissie van 15 

december 20151. 

 _______________ 

 1Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2403 

van de Commissie van 15 december 2015 

tot vaststelling van gemeenschappelijke 

richtsnoeren betreffende normen en 

technieken om te waarborgen dat 

onbruikbaar gemaakte vuurwapens 

voorgoed onbruikbaar zijn (Voor de EER 

relevante tekst) (PB L 333 van 19.12.2015, 

blz. 62). 

Or. en 

Motivering 

Indien een vuurwapen correct onbruikbaar is gemaakt volgens de geharmoniseerde 

voorschriften van artikel 10 van deze richtlijn, is het nog slechts een stuk metaal dat niet weer 

bruikbaar kan worden gemaakt en gebruikt. Het is onnodig om een dergelijk object in te delen 

als een scherp wapen op hetzelfde niveau als bijvoorbeeld jachtgeweren. De amendementen 

strekken tot verplaatsing van onbruikbaar gemaakte vuurwapens van categorie C naar 

categorie D. 
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8.3.2017 A8-0251/119 

Amendement  119 

Dita Charanzová 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 6 

Richtlijn 91/477/EEG 

Artikel 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten nemen alle nodige 

maatregelen om de verwerving en het 

voorhanden hebben van in categorie A 

ingedeelde vuurwapens en munitie te 

verbieden en de vuurwapens en munitie die 

in strijd met deze bepaling in bezit werden 

gehouden en daarom in beslag zijn 

genomen te vernietigen. 

1. Onverminderd artikel 2, lid 2, 

nemen de lidstaten alle nodige maatregelen 

om de verwerving en het voorhanden 

hebben van in categorie A ingedeelde 

vuurwapens, essentiële onderdelen ervan 

en munitie te verbieden. Zij zorgen ervoor 

dat de vuurwapens, essentiële onderdelen 

en munitie die in strijd met dat verbod 

onwettig in bezit worden gehouden in 

beslag worden genomen.  

De lidstaten mogen aan instellingen die 

zich bezighouden met de culturele of 

historische aspecten van wapens en als 

zodanig zijn erkend door de lidstaat op 

wiens grondgebied zij gevestigd zijn, 

vergunning verlenen om in het bezit te 

zijn van in categorie A ingedeelde 

vuurwapens die zij voor [the date of entry 

into force of this Directive] hebben 

verworven, op voorwaarde dat deze 

onbruikbaar zijn gemaakt overeenkomstig 

de bepalingen van artikel 10 ter. 

2. Voor de bescherming van de 

veiligheid van kritieke infrastructuur, 

koopvaardij, konvooien met een hoge 

waarde en kwetsbare gebouwen, alsook 

voor nationale defensie, educatieve, 

culturele, historische en 

onderzoeksdoeleinden en onverminderd 

artikel 1 kunnen de nationale bevoegde 

autoriteiten in individuele gevallen, bij 

wijze van uitzondering en met opgave van 

redenen, vergunningen verlenen voor in 

categorie A ingedeelde vuurwapens, 

essentiële onderdelen en munitie, indien 

zulks niet strijdig is met de openbare 

veiligheid of de openbare orde.  

De verwerving van in de categorieën A, B 

en C ingedeelde vuurwapens, onderdelen 

daarvan en munitie met behulp van 

3. De lidstaten kunnen ervoor 

opteren om in individuele gevallen, bij 

wijze van uitzondering en met opgave van 
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technieken voor communicatie op afstand, 

zoals gedefinieerd in artikel 2 van 

Richtlijn 97/7/EG van het Europees 

Parlement en de Raad(*), mag enkel aan 

wapenhandelaren en -makelaren worden 

toegestaan en staat onder strikte controle 

van de lidstaten. 

redenen, vergunningen te verlenen aan 

verzamelaars voor het verwerven en 

voorhanden hebben van in categorie A 

ingedeelde vuurwapens, essentiële 

onderdelen en munitie, onder strikte 

veiligheidsvoorwaarden, onder meer door 

bij de nationale bevoegde autoriteiten aan 

te tonen dat er maatregelen zijn getroffen 

om te kunnen omgaan met risico's voor de 

openbare veiligheid of de openbare orde 

en dat de vuurwapens, essentiële 

onderdelen of munitie in kwestie zijn 

opgeslagen met een veiligheidsniveau dat 

in verhouding staat tot de risico's van 

ongeoorloofde toegang tot deze 

voorwerpen. 

 De lidstaten waarborgen dat deze 

verzamelaars aan wie uit hoofde van de 

eerste alinea van dit lid een vergunning is 

verleend kunnen worden geïdentificeerd 

binnen de systemen van 

gegevensbestanden als bedoeld in 

artikel 4. Dergelijke verzamelaars aan wie 

een vergunning is verleend hebben de 

verplichting om een voor de nationale 

bevoegde autoriteiten toegankelijk register 

bij te houden van alle in categorie A 

ingedeelde vuurwapens die zij bezitten. De 

lidstaten brengen met betrekking tot deze 

verzamelaars met een vergunning een 

passend monitoringsysteem tot stand 

waarin rekening wordt gehouden met alle 

relevante factoren. 

 4. De lidstaten mogen toestaan dat 

wapenhandelaren of -makelaren, in hun 

respectieve beroepshoedanigheid, onder 

strikte veiligheidsvoorwaarden in 

categorie A ingedeelde vuurwapens, 

essentiële onderdelen en munitie 

verwerven, vervaardigen, onbruikbaar 

maken, repareren, leveren, overbrengen 

en voorhanden hebben. 

 5. De lidstaten mogen toestaan dat 

musea onder strikte 

veiligheidsvoorwaarden in categorie A 

ingedeelde vuurwapens, essentiële 

onderdelen en munitie verwerven en 
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voorhanden hebben.  

 6. De lidstaten mogen sportschutters 

een vergunning verlenen voor het 

verwerven en voorhanden hebben van in 

de punten 6 of 7 van categorie A 

ingedeelde semiautomatische 

vuurwapens, onder de volgende 

voorwaarden: 

 a)  relevante informatie die voortkomt 

uit de toepassing van artikel 5, lid 2, moet 

voldoende worden beoordeeld; 

 b) er moet een bewijs worden 

overgelegd dat de betrokken sportschutter 

actief traint voor of deelneemt aan 

schietwedstrijden die worden 

georganiseerd door een officieel erkende 

schietsportorganisatie van de betrokken 

lidstaat of door een internationale, 

officieel erkende schietsportfederatie; en 

 c) er moet een certificaat worden 

voorgelegd van een officieel erkende 

schietsportorganisatie waarin wordt 

bevestigd dat: 

 (i) de sportschutter lid is van een 

schietvereniging en daar gedurende ten 

minste 12 maanden regelmatig heeft 

getraind, en 

 (ii) het vuurwapen in kwestie voldoet 

aan de specificaties die vereist zijn voor 

een onderdeel van de schietsport dat 

wordt erkend door een internationale, 

officieel erkende schietsportfederatie. 

 Voor in punt 6 van categorie A ingedeelde 

vuurwapens mogen de lidstaten ervoor 

kiezen de overdracht toe te staan van 

militaire wapens aan individuele personen 

in hun hoedanigheid van sportschutters. 

Deze vuurwapens worden tot 

semiautomatische vuurwapens 

omgebouwd door het overheidsorgaan dat 

periodiek controleert of de personen die 

dergelijke vuurwapens gebruiken geen 

risico voor de openbare veiligheid 

vormen. De bepalingen van de eerste 
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alinea, onder a) en b), zijn van toepassing. 

___________________________  

(*) Richtlijn 97/7/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 20 mei 1997 

betreffende de bescherming van de 

consument bij op afstand gesloten 

overeenkomsten (PB L 144 van 4.6.1997, 

blz. 19).". 

 

Or. en 

Motivering 

In artikel 6, lid 3 quater, onder d), van de voorlopige overeenkomst met de Raad wordt een 

algemene regel voorgesteld die per definitie een op maat gesneden regel voor Zwitserland is, 

omdat dat het enige land is dat kan voldoen aan die voorwaarden. Dat betekent dat voor een 

niet-lidstaat minder strenge regels gelden dan voor EU-lidstaten, en dat is onacceptabel. Dit 

amendement is dus bedoeld om de regel algemeen te houden en die voor alle lidstaten gelijk 

te maken. 
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8.3.2017 A8-0251/120 

Amendement  120 

Dita Charanzová 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 8 

Richtlijn 91/477/EEG 

Artikel 10 ter – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2.  De Commissie stelt normen en 

technieken voor het onbruikbaar maken 

van wapens vast om te waarborgen dat 

onbruikbaar gemaakte vuurwapens 

voorgoed onbruikbaar zijn. Die 

uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 

volgens de in artikel 13 ter, lid 2, bedoelde 

onderzoeksprocedure. 

2.  Uiterlijk … [datum van 

inwerkingtreding van deze richtlijn] stelt 

de Commissie uitvoeringshandelingen 

vast waarbij normen en technieken worden 

vastgesteld om ervoor te zorgen dat alle 

essentiële onderdelen van een vuurwapen 

blijvend onbruikbaar worden gemaakt en 

onmogelijk zodanig verwijderd, vervangen 

of aangepast kunnen worden dat het 

wapen op enigerlei wijze opnieuw 

gebruiksklaar zou kunnen worden 

gemaakt. Die uitvoeringshandelingen 

worden vastgesteld volgens de in artikel 13 

ter, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure. 

Or. en 

Motivering 

Een van de voordelen van deze herziening van de richtlijn is dat de regels voor het 

onbruikbaar maken van vuurwapens EU-breed worden geharmoniseerd. Aangezien de 

huidige uitvoeringsverordening inzake het onbruikbaar maken van vuurwapens niet werkbaar 

is, moet er voor de Commissie een duidelijke datum worden vastgesteld die als uiterste 

termijn geldt voor de vaststelling van de nieuwe regels. Die uiterste termijn moet een datum 

zijn vóór de inwerkingtreding van de nieuwe richtlijn, zodat de nieuwe regeling inzake het 

onbruikbaar maken van vuurwapens voor de lidstaten duidelijk is wanneer zij met de 

omzetting ervan beginnen. 



 

AM\1119606NL.docx  PE598.517v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

 


