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Propunere de directivă 

Considerentul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Organismele care au ca obiect de 

interes aspecte de natură culturală și 

istorică ale armelor, care sunt 

recunoscute ca atare de statul membru pe 

teritoriul căruia sunt stabilite și care dețin 

arme de foc clasificate în categoria A 

achiziționate înainte de data intrării în 

vigoare a prezentei directive ar trebui să 

poată deține în continuare armele de foc 

respective, sub rezerva autorizării de către 

statul membru în cauză și cu condiția ca 

armele de foc respective să fie dezactivate. 

(4) Statele membre ar trebui să poată 

autoriza, atunci când este cazul, 

achiziționarea și deținerea de arme de foc 

și muniții de către muzee și colecționari 

recunoscuți, în scopuri istorice, culturale, 

științifice, tehnice, educaționale, estetice 

sau de patrimoniu, cu condiția ca 

respectivele persoane să demonstreze, 

înainte de a li se acorda autorizația, că au 

luat măsurile necesare pentru a aborda 

orice riscuri pentru securitatea sau 

ordinea publică, inclusiv prin depozitarea 

în condiții de siguranță. 
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Propunere de directivă 

Considerentul 5 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Prezenta directivă ar trebui să se 

aplice colecționarilor, întrucât s-a 

determinat că aceștia se pot afla la 

originea traficului de arme de foc. 

eliminat 

Or. en 
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Propunere de directivă 

Considerentul 8 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) Pentru a se asigura trasabilitatea 

armelor de foc dezactivate, acestea ar 

trebui să fie înregistrate în registre 

naționale. 

(8) Pentru a spori trasabilitatea armelor 

de foc și a componentelor esențiale, 

precum și pentru a facilita libera 

circulație a acestora, arma de foc 

asamblată și toate componentele esențiale 

comercializate separat ar trebui să fie 

marcate în mod indelebil în momentul 

fabricării sau fără întârziere după ce au 

fost importate în Uniune. Cerințele 

privind trasabilitatea nu ar trebui să se 

aplice armelor de foc care au fost 

dezactivate în conformitate cu prezenta 

directivă sau componentelor armelor de 

foc fabricate înainte de intrarea în 

vigoare a prezentei directive. 
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Propunere de directivă 

Considerentul 9 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) Anumite arme de foc 

semiautomate pot fi convertite cu ușurință 

în arme de foc automate, fapt ce 

constituie o amenințare la adresa 

securității. Chiar și în absența conversiei 

în arme de categoria A, anumite arme de 

foc semiautomate pot fi foarte periculoase 

atunci când dispun de o capacitate 

ridicată în ceea ce privește numărul de 

cartușe. Prin urmare, uzul civil al acestor 

arme semiautomate ar trebui să fie 

interzis. 

eliminat 

Or. en 
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Propunere de directivă 

Considerentul 10 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) Pentru a împiedica ștergerea cu 

ușurință a marcajelor și pentru a preciza 

care sunt componentele pe care trebuie 

aplicat marcajul, ar trebui să se introducă 

norme comune ale Uniunii privind 

marcarea. 

(10) Pentru a preveni ștergerea cu 

ușurință a marcajelor și pentru a preciza 

care sunt componentele pe care trebuie 

aplicat marcajul, ar trebui să se introducă 

norme comune ale Uniunii privind 

marcarea. Aceste norme ar trebui să se 

aplice numai armelor de foc și 

componentelor esențiale comercializate 

separat care sunt fabricate după intrarea 

în vigoare a prezentei directive și care 

sunt introduse pe piață începând de la 

data până la care statele membre trebuie 

să asigure intrarea în vigoare a actelor cu 

putere de lege și a actelor administrative 

necesare pentru a se conforma 

principalelor dispoziții ale prezentei 

directive. 

Or. en 
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Propunere de directivă 

Considerentul 14 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(14) Pentru a ameliora funcționarea 

schimbului de informații între statele 

membre, Comisia ar trebui să evalueze 

elementele necesare pentru un sistem care 
să sprijine schimbul de informații 

conținute în cadrul sistemelor informatizate 

ale statelor membre de evidență a datelor. 

Evaluarea Comisiei poate fi însoțită, dacă 

este cazul, de o propunere legislativă în 

care sunt luate în considerare 

instrumentele existente pentru schimbul 

de informații. 

(14) Pentru a ameliora funcționarea 

schimbului de informații între statele 

membre, Comisia ar trebui să faciliteze și 

să încurajeze schimbul de informații 

conținute în cadrul sistemelor informatizate 

ale statelor membre de evidență a datelor, 

după cum se consideră necesar, și să 

distribuie cele mai bune practici. Statele 

membre își păstrează dreptul de a avea 

propriile registre de arme de foc; Uniunea 

nu va crea o bază de date la nivelul UE 
pentru toate armele de foc înregistrate în 

statele membre. 

Or. en 
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Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Directiva 91/477/CEE 

Articolul 1 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Prezenta directivă nu se aplică 

achiziționării sau deținerii armelor și 

muniției, în conformitate cu legislația 

națională, de către forțele armate, poliție și 

autoritățile publice. Ea nu se aplică nici în 

cazul transferurilor comerciale de arme și 

muniție de război. 

2. Prezenta directivă nu se aplică 

achiziționării sau deținerii armelor și 

muniției, în conformitate cu legislația 

națională, de către forțele armate, poliție și 

autoritățile publice, muzee și colecționari 

recunoscuți. Ea nu se aplică nici în cazul 

transferurilor comerciale de arme și 

muniție de război. 

Or. en 

 


