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9.3.2017 A8-0251/130 

Alteração  130 

Kristina Winberg, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Beatrix von Storch, Peter Lundgren, 

Petr Mach 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Controlo da aquisição e da detenção de armas 

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

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 

Diretiva 91/477/CEE 

Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

Para efeitos de identificação e localização 

de cada arma de fogo montada, os 

Estados-Membros, no momento do fabrico 

de cada arma de fogo ou aquando da 

importação na UE, devem exigir uma 

marcação única que inclua o nome do 

fabricante, o país ou o local de fabrico, o 

número de série e o ano de fabrico (se não 

fizer parte do número de série). Tal não 

prejudica a afixação da marca comercial do 

fabricante. 

Para efeitos de identificação e localização 

de cada arma de fogo montada, os 

Estados-Membros, no momento do fabrico 

de cada arma de fogo ou aquando da 

importação para a UE de uma arma de 

fogo fabricada após a data de entrada em 

vigor da presente diretiva, ou o mais 

rapidamente possível após essa data, 

devem exigir uma marcação única que 

inclua o nome do fabricante, o país ou o 

local de fabrico, o número de série e o ano 

de fabrico (se não fizer parte do número de 

série). Tal não prejudica a afixação da 

marca comercial do fabricante. As regras 

relativas à marcação são aplicáveis às 

armas de fogo fabricadas após a data de 

entrada em vigor da presente diretiva. 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/131 

Alteração  131 

Kristina Winberg, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Beatrix von Storch, Peter Lundgren, 

Petr Mach 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Controlo da aquisição e da detenção de armas 

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

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 10 

Diretiva 91/477/CEE 

Artigo 13-A – n.º 3-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 3-A. Antes de adotar um ato delegado, a 

Comissão consulta os peritos designados 

por cada Estado-Membro, que incluem 

membros das organizações da sociedade 

civil representantes de atiradores 

desportivos, colecionadores de armas e 

caçadores, bem como de fabricantes de 

armas e armeiros, de acordo com os 

princípios estabelecidos no Acordo 

Interinstitucional, de 13 de abril de 2016, 

sobre Legislar Melhor. 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/133 

Alteração  133 

Kristina Winberg, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Beatrix von Storch, Peter Lundgren, 

Petr Mach 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Controlo da aquisição e da detenção de armas 

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

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 13 – alínea a) – subalínea i) 

Diretiva 91/477/CEE 

Anexo I – Parte II – alínea a) – subalínea i) 

 
Texto da Comissão Alteração 

i) na categoria A, são aditados os 

seguintes pontos: 

Suprimido 

«6. Armas de fogo automáticas que 

tenham sido convertidas em armas de 

fogo semiautomáticas; 

 

7. Armas de fogo civis semiautomáticas 

semelhantes a armas com mecanismos 

automáticos; 

 

8. Armas de fogo dos pontos 1 a 7 depois 

de serem desativadas.» 

 

Or. en 

 


