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8.3.2017 A8-0251/113 

Ändringsförslag  113 

Dita Charanzová 

för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Kontroll av förvärv och innehav av vapen 

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

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 8 

Direktiv 91/477/EU 

Artikel 10c (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 10c 

 Kommissionen ska anta delegerade akter i 

enlighet med artikel 13a med avseende på 

att komplettera detta direktiv genom att 

införa tekniska specifikationer för att 

säkerställa att halvautomatiska 

skjutvapen som omvandlats från 

ursprungligen automatiska skjutvapen 

inte på nytt kan omvandlas till 

automatiska skjutvapen. Kommissionen 

ska anta en första sådan delegerad akt 

senast den 31 december 2017. 

Or. en 

Motivering 

Ändringen innebär att den kompromiss som antogs i parlamentets betänkande inges på nytt. 

Ändringen ingår inte i texten enligt den preliminära överenskommelsen. Denna bestämmelse 

bör ses mot en bakgrund av harmoniserade regler för deaktivering och innebär att 

harmoniserade regler för omvandling av automatiska skjutvapen till halvautomatiska 

skjutvapen föreslås. Endast skjutvapen som omvandlas i överensstämmelse med dessa 

standarder skulle vara tillåtna för civilt innehav. 
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8.3.2017 A8-0251/114 

Ändringsförslag  114 

Dita Charanzová 

för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Kontroll av förvärv och innehav av vapen 

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

Förslag till direktiv 

Artikel 1– led 12 – inledningen 

Direktiv 91/477/EU 

Artikel 17 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

”Artikel 17 ”Artikel 17 

Kommissionen ska vart femte år lämna en 

rapport till Europaparlamentet och rådet 

om tillämpningen av detta direktiv, vid 

behov åtföljd av förslag till åtgärder, 

särskilt i fråga om kategorierna av 

skjutvapen i bilaga I och de frågor som rör 

ny teknik, t.ex. friformsframställning med 

3d-skrivare. Den första rapporten ska 

lämnas två år efter detta direktivs 

ikraftträdande. 

Kommissionen ska vart femte år lämna en 

rapport till Europaparlamentet och rådet 

om tillämpningen av detta direktiv, 

inklusive en kontroll av dess 

bestämmelsers ändamålsenlighet, vid 

behov åtföljd av förslag till åtgärder, 

särskilt i fråga om kategorierna av 

skjutvapen i bilaga I och de frågor som rör 

genomförandet av systemet för 

Europeiska skjutvapenpasset, det 

datoriserade registret – inbegripet 

möjligheten att låta varje medlemsstat få 

tillgång till ett sådant system –, 

märkningen och ny teknik, t.ex. 

konsekvenserna av friformsframställning 

med 3d-skrivare, användning av qr-kod 

och användning av 

radiofrekvensidentifiering (RFID). En 

första sådan rapport ska lämnas senast 

[två år efter den dag som anges i 

artikel 2.1 i detta ändringsdirektiv]. 

Or. en 

Motivering 

Ändringen innebär att den kompromiss som antogs i parlamentets betänkande inges på nytt. 
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Ändringen ingår inte i texten enligt den preliminära överenskommelsen. I ändringen 

efterlyses en möjlighet att undersöka huruvida medlemsstaternas myndigheter kan ges direkt 

tillgång till det datoriserade register där viktiga uppgifter om skjutvapen och deras 

innehavare utbyts. 
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8.3.2017 A8-0251/115 

Ändringsförslag  115 

Dita Charanzová 

för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Kontroll av förvärv och innehav av vapen 

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

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 13 – led a – led i 

Direktiv 91/477/EU 

Bilaga I – del II – punkt A – kategori A – punkt 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. Automatiska skjutvapen som 

omvandlats till halvautomatiska 

skjutvapen. 

6. Automatiska skjutvapen som 

omvandlats till halvautomatiska 

skjutvapen, såvida inte kommissionen 

antagit tekniska specifikationer enligt 

artikel 10ba; i så fall är detta inte 

tillämpligt på skjutvapen som har 

omvandlats i enlighet med de fastställda 

kraven. 

Or. en 

Motivering 

Ändringen innebär att den kompromiss som antogs i parlamentets betänkande inges på nytt. 

Ändringen ingår inte i texten enligt den preliminära överenskommelsen. Denna bestämmelse 

bör ses mot en bakgrund av harmoniserade regler för deaktivering och innebär att 

harmoniserade regler för omvandling av automatiska skjutvapen till halvautomatiska 

skjutvapen föreslås. Endast skjutvapen som omvandlas i överensstämmelse med dessa 

standarder skulle vara tillåtna för civilt innehav. 
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8.3.2017 A8-0251/116 

Ändringsförslag  116 

Dita Charanzová 

för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Kontroll av förvärv och innehav av vapen 

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

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 13 – led a – led i 

Direktiv 91/477/EU 

Bilaga I – del II – punkt A – kategori A – punkt 7 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

7.  Halvautomatiska skjutvapen för 

civilt bruk som liknar vapen med 

automatisk mekanism. 

7.  Halvautomatiska skjutvapen med 

centralantändning med vilka mer än 21 

skott kan avfyras utan omladdning, om en 

laddningsmekanism med kapacitet för 

mer än 20 skott utgör en del av 

skjutvapnet eller en löstagbar 

laddningsmekanism med kapacitet för 

mer än 20 skott sätts in i det. 

Or. en 

Motivering 

Ändringen innebär att den kompromiss som antogs i parlamentets betänkande inges på nytt. 

Den ingår inte i texten enligt den preliminära överenskommelsen, och syftar till att göra de 

regler enhetliga som begränsar det antal skott som kan avfyras med ett halvautomatiskt 

skjutvapen utan omladdning till 20/21. 
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8.3.2017 A8-0251/117 

Ändringsförslag  117 

Dita Charanzová 

för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Kontroll av förvärv och innehav av vapen 

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

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 13 – led a – led iii 

Direktiv 91/477/EU 

Bilaga I – del II – punkt A – kategori C – punkt 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6.  Skjutvapen i kategori B och enligt 

punkterna 1–5 i kategori C efter det att de 

har deaktiverats.” 

utgår 

Or. en 

Motivering 

Om ett skjutvapen deaktiverats på korrekt sätt i enlighet med de harmoniserade regler som 

införs genom artikel 10 i detta direktiv, rör det sig helt enkelt om ett stycke metall som inte på 

nytt kan deaktiveras och användas. Det är onödigt att kategorisera ett sådant föremål som ett 

funktionsdugligt skjutvapen, jämförbart med exempelvis jaktvapen. Genom denna ändring 

flyttas deaktiverade skjutvapen från kategori C till kategori D. 
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8.3.2017 A8-0251/118 

Ändringsförslag  118 

Dita Charanzová 

för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Kontroll av förvärv och innehav av vapen 

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

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 13 – led a – led iv (nytt) 

Direktiv 91/477/EU 

Bilaga I – del II – punkt A – kategori D – punkt 1a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 iv) I kategori D 

 1a. Skjutvapen från kategorierna A, B 

och C som har deaktiverats i enlighet med 

kommissionens genomförandeförordning 

(EU) 2015/2403 av den 15 december 

20151. 

 _______________ 

 1 Kommissionens 

genomförandeförordning (EU) 2015/2403 

av den 15 december 2015 om fastställande 

av gemensamma riktlinjer om standarder 

och metoder för deaktivering i syfte att se 

till att deaktiverade skjutvapen görs 

irreversibelt funktionsodugliga (Text av 

betydelse för EES) (EUT L 333, 

19.12.2015, s. 62). 

Or. en 

Motivering 

Om ett skjutvapen deaktiverats på korrekt sätt i enlighet med de harmoniserade regler som 

införs genom artikel 10 i detta direktiv, rör det sig om ett enkelt stycke metall som inte kan 

reaktiveras och användas på nytt. Det är onödigt att kategorisera ett sådant föremål som ett 

funktionsdugligt skjutvapen, jämförbart med exempelvis jaktvapen. Genom denna ändring 

flyttas deaktiverade skjutvapen från kategori C till kategori D. 
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8.3.2017 A8-0251/119 

Ändringsförslag  119 

Dita Charanzová 

för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Kontroll av förvärv och innehav av vapen 

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

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 6 

Direktiv 91/477/EU 

Artikel 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsländerna ska vidta alla lämpliga 

åtgärder för att förbjuda förvärv och 

innehav av skjutvapen och ammunition 

tillhörande kategori A och skrota 

skjutvapen och ammunition som innehas i 

strid mot denna bestämmelse och som har 

beslagtagits. 

1. Utan att det påverkar 

tillämpningen av artikel 2.2 ska 
medlemsstaterna vidta alla lämpliga 

åtgärder för att förbjuda förvärv och 

innehav av skjutvapen, väsentliga delar 

och ammunition tillhörande kategori A. De 

ska säkerställa att skjutvapen, väsentliga 

delar och ammunition som innehas 

olagligt i strid med detta förbud beslagtas.  

Medlemsstaterna får tillåta institutioner 

som anlägger kulturella och historiska 

aspekter på vapen och som erkänts som 

sådana av den medlemsstat inom vars 

territorium de är verksamma att inneha 

skjutvapen i kategori A förvärvade före 

den [the date of entry into force of this 

Directive] förutsatt att de har deaktiverats 

enligt de bestämmelser som genomför 

artikel 10b. 

2. För skydd av säkerheten för kritisk 

infrastruktur, kommersiell sjöfart, 

konvojer av högt värde och känsliga 

fastigheter och för ändamål som rör det 

nationella försvaret, utbildnings-, kultur- 

och forskningsändamål samt historiska 

ändamål, får de behöriga nationella 

myndigheterna, utan att det påverkar 

tillämpningen av punkt 1, i enskilda och 

vederbörligen motiverade undantagsfall 

bevilja tillstånd för skjutvapen, väsentliga 

delar och ammunition tillhörande 

kategori A om detta inte står i motsättning 

till allmän säkerhet eller allmän ordning.  

Att förvärva skjutvapen, delar till 

skjutvapen och ammunition i 

kategorierna A, B och C genom 

distanskommunikation enligt definitionen 

i artikel 2 i Europaparlamentets och 

3. Medlemsstaterna får i särskilda 

enskilda, vederbörligen motiverade 

undantagsfall besluta att bevilja samlare 

tillstånd att förvärva och inneha 

skjutvapen, väsentliga delar och 



 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

rådets direktiv 97/7/EG(*) ska endast vara 

tillåtet för vapenhandlare och 

vapenmäklare och ska vara föremål för 

strikt kontroll av medlemsstaterna. 

ammunition tillhörande kategori A under 

förutsättning att strikta säkerhetsvillkor 

är uppfyllda och att samlarna för de 

behöriga nationella myndigheterna visar 

att åtgärder vidtagits för att motverka 

eventuella risker för den allmänna 

säkerheten eller den allmänna ordningen 

och att skjutvapnen, de väsentliga delarna 

eller ammunitionen i fråga förvaras på ett 

säkert sätt motsvarande de risker som är 

förbundna med obehörig tillgång till 

sådana produkter. 

 Medlemsstaterna ska säkerställa att 

samlare som beviljats tillstånd enligt 

första stycket i denna punkt är 

identifierbara i det register som avses i 

artikel 4. Sådana samlare med tillstånd 

ska vara skyldiga att föra register över 

samtliga skjutvapen i kategori A som de 

innehar, och nämnda register ska vara 

tillgängligt för de behöriga nationella 

myndigheterna. Medlemsstaterna ska 

inrätta ett lämpligt övervakningssystem 

för sådana samlare med tillstånd, med 

beaktande av alla relevanta faktorer. 

 4. Medlemsstaterna får – under 

förutsättning att strikta säkerhetsvillkor 

är uppfyllda – bevilja vapenhandlare och 

vapenmäklare tillstånd att inom ramen för 

sin respektive yrkesutövning förvärva, 

tillverka, deaktivera, reparera, leverera, 

överföra och inneha skjutvapen, 

väsentliga delar och ammunition 

tillhörande kategori A. 

 5. Medlemsstaterna får bevilja 

museer tillstånd att förvärva och inneha 

skjutvapen, väsentliga delar och 

ammunition tillhörande kategori A, under 

förutsättning att strikta säkerhetsvillkor 

är uppfyllda.  

 6. Medlemsstaterna får bevilja 

tävlingsskyttar tillstånd att förvärva och 

inneha halvautomatiska skjutvapen som 

kategoriserats under punkt 6 eller 7 

i kategori A, under följande 

förutsättningar: 
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 a)  en tillfredsställande bedömning av 

de relevanta uppgifterna till följd av 

tillämpningen av artikel 5.2, 

 b) tillhandahållande av bevis för att 

den berörda tävlingsskytten aktivt tränar 

inför eller deltar i skyttetävlingar som 

erkänns av en officiell 

skyttesportorganisation i den 

medlemsstaten eller av ett internationellt 

etablerat och officiellt erkänt 

skyttesportförbund, och 

 c) tillhandahållande av ett intyg från 

en officiellt erkänd 

skyttesportorganisation som styrker att 

 i) tävlingsskytten är medlem i en 

skytteklubb och regelbundet har idkat 

tävlingsskytte vid denna klubb under 

minst tolv månader, och 

 ii) skjutvapnet i fråga uppfyller de 

specifikationer som krävs för utövande av 

en skyttegren som erkänns av ett 

internationellt etablerat och officiellt 

erkänt skyttesportförbund. 

 När det gäller skjutvapen i kategori A 

punkt 6 får medlemsstater välja att tillåta 

överföring av militära skjutvapen till 

enskilda personer i deras egenskap av 

tävlingsskyttar. Dessa skjutvapen ska 

omvandlas till halvautomatiska 

skjutvapen av den offentliga myndigheten, 

som regelbundet ska kontrollera att de 

personer som använder skjutvapnen inte 

utgör en risk för den allmänna 

säkerheten. Bestämmelserna i första 

stycket leden a, b och c ska vara 

tillämpliga. 

___________________________  

(*) Europaparlamentets och rådets 

direktiv 97/7/EG av den 20 maj 1997 om 

konsumentskydd vid distansavtal (EGT L 

144, 4.6.1997, s. 19).” 

 

Or. en 
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Motivering 

I artikel 6.3c d i den preliminära överenskommelsen med rådet föreslås en allmän regel som 

per definition skräddarsytts för Schweiz, eftersom endast ett land kan uppfylla de villkor som 

anges i den berörda regeln. Detta innebär att lydelsen medför mindre stränga regler för ett 

tredjeland än för EU-länderna, vilket inte är godtagbart. Detta ändringsförslag syftar därför 

till att behålla den allmänna regeln och göra den tillämplig på samtliga medlemsstater på 

lika villkor. 
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8.3.2017 A8-0251/120 

Ändringsförslag  120 

Dita Charanzová 

för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Kontroll av förvärv och innehav av vapen 

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

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 8 

Direktiv 91/477/EU 

Artikel 10b – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2.  Kommissionen ska anta standarder 

och teknik för deaktivering som 

säkerställer att deaktiverade skjutvapen är 

irreversibelt funktonsodugliga. Dessa 

genomförandeakter ska antas i enlighet 

med det granskningsförfarande som avses i 

artikel 13b.2. 

2.  Kommissionen ska senast [dagen 

för detta direktivs ikraftträdande] anta 

genomförandeakter som fastställer 
standarder och teknik för deaktivering som 

säkerställer att alla väsentliga delar till ett 

skjutvapen görs definitivt 

funktionsodugliga och omöjliga att 

avlägsna, ersätta eller ändra på ett sätt 

som skulle tillåta någon form av 

reaktivering av skjutvapnet. Dessa 

genomförandeakter ska antas i enlighet 

med det granskningsförfarande som avses i 

artikel 13b.2. 

Or. en 

Motivering 

En av fördelarna med denna översyn av direktivet är möjligheten att harmonisera EU-

övergripande regler för deaktivering av skjutvapen. Eftersom den nuvarande 

genomförandeförordningen om deaktivering inte fungerar, bör det införas ett entydigt datum 

för när kommissionen senast ska anta de nya reglerna. En sådan tidsfrist måste löpa ut innan 

det föreliggande direktivet träder i kraft så att det nya deaktiveringssystemet är klart och 

tydligt för medlemsstaterna när de inleder införlivandeprocessen. 

 

 


