
 

AM\1119673RO.docx  PE598.517v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

9.3.2017 A8-0251/130 

Amendamentul  130 

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

Petr Mach 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Controlul achiziționării și deținerii de arme 

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

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3 

Directiva 91/477/CEE 

Articolul 4 – paragraful 2 – subparagraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

În scopul identificării și urmăririi tuturor 

armelor de foc asamblate, statele membre 

solicită, la data fabricării fiecărei arme de 

foc sau în momentul importului în Uniune, 

un marcaj unic, care să includă numele 

producătorului, țara sau locul fabricării, 

numărul de serie și anul de fabricație (dacă 

acesta nu face parte din numărul de serie). 

Acest lucru nu aduce atingere aplicării 

mărcii comerciale a producătorului. 

În scopul identificării și urmăririi tuturor 

armelor de foc asamblate, statele membre 

solicită, la data fabricării fiecărei arme de 

foc sau în momentul importului în Uniune 

a unei arme de foc fabricate după intrarea 

în vigoare a prezentei directive, un marcaj 

unic, care să includă numele 

producătorului, țara sau locul fabricării, 

numărul de serie și anul de fabricație (dacă 

acesta nu face parte din numărul de serie). 

Acest lucru nu aduce atingere aplicării 

mărcii comerciale a producătorului. Aceste 

dispoziții referitoare la marcaje sunt 

aplicabile armelor de foc fabricate după 

data intrării în vigoare a prezentei 

directive. 

Or. en 
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Amendamentul  131 

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

Petr Mach 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Controlul achiziționării și deținerii de arme 

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

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 10 

Directiva 91/477/CEE 

Articolul 13 a – alineatul 3 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3a. Înainte de adoptarea unui act delegat, 

Comisia consultă experții desemnați de 

fiecare stat membru, printre care trebuie 

să se numere reprezentanți ai 

organizațiilor societății civile: care 

reprezintă practicanții de tir sportiv; 

colecționarii de arme; și vânătorii; și care 

includ și reprezentanți ai fabricanților și 

comercianților de arme, în conformitate 

cu principiile stabilite în Acordul 

interinstituțional din 13 aprilie 2016 

privind o mai bună legiferare. 

Or. en 
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Amendamentul  133 

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

Petr Mach 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Controlul achiziționării și deținerii de arme 

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

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 13 – litera a – punctul i 

Directiva 91/477/CEE 

Anexa I – partea II – litera a – punctul i 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(i) La categoria A, se adaugă 

următoarele puncte: 

eliminat 

„6. Armele de foc automate care au fost 

convertite în arme de foc semiautomate; 

 

7. Armele de foc semiautomate pentru uz 

civil, care seamănă cu arme cu 

mecanisme automate; 

 

8. Armele de foc de la punctele 1-7 după 

ce au fost dezactivate.” 

 

Or. en 

 


