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9.3.2017 A8-0251/123 

Ändringsförslag  123 

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

Petr Mach 

för EFDD-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 

Skäl 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(4) Institutioner som anlägger 

kulturella och historiska aspekter på 

vapen, som erkänts som sådana av den 

medlemsstat inom vars territorium de är 

verksamma och som innehar skjutvapen i 

kategori A förvärvade före dagen för detta 

direktivs ikraftträdande bör kunna 

behålla de vapnen, förutsatt att den 

berörda medlemsstaten ger sitt tillstånd 

och att vapnen deaktiveras. 

(4) Det bör vara möjligt för 

medlemsstaterna att bevilja tillstånd för 

erkända museer och samlare för förvärv 

och innehav av skjutvapen och 

ammunition när detta krävs för 

historiska, kulturella, vetenskapliga, 

tekniska, utbildningsrelaterade, estetiska 

eller kulturarvsrelaterade ändamål, under 

förutsättning att dessa, innan tillstånd 

beviljas, visar att de vidtagit de åtgärder 

som krävs för att motverka eventuella 

risker för den allmänna säkerheten eller 

den allmänna ordningen, också genom 

säker förvaring. 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/124 

Ändringsförslag  124 

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

Petr Mach 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande  

Vicky Ford 

Kontroll av förvärv och innehav av vapen 

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

 

Förslag till direktiv 

Skäl 5 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(5) Eftersom samlare har pekats ut 

som en möjlig källa till illegalt omsatta 

skjutvapen bör de omfattas av detta 

direktiv. 

utgår 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/125 

Ändringsförslag  125 

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

Petr Mach 

för EFDD-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 

Skäl 8 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(8) För att deaktiverade skjutvapen ska 

gå att spåra bör de registreras i nationella 

register. 

(8) För att skjutvapen och väsentliga 

delar ska gå att spåra bättre och för att 

underlätta den fria rörligheten för dem 
bör färdigmonterade skjutvapen, och 

samtliga väsentliga delar som säljs 

separat, vid det tillfälle då de tillverkas 

eller utan dröjsmål efter importen av dem 

till unionen märkas på ett sådant sätt att 

märkningen inte kan avlägsnas. 

Spårbarhetskraven bör inte vara 

tillämpliga på vare sig skjutvapen som 

deaktiverats i enlighet med detta direktiv 

eller skjutvapen eller delar till skjutvapen 

som tillverkades innan detta direktiv 

trädde i kraft. 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/126 

Ändringsförslag  126 

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

Petr Mach 

för EFDD-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 

Skäl 9 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(9) Vissa halvautomatiska skjutvapen 

kan enkelt omvandlas till automatiska 

skjutvapen och utgör därmed ett hot mot 

säkerheten. Men även utan omvandling 

till kategori A kan vissa halvautomatiska 

skjutvapen vara mycket farliga om de kan 

rymma många skott samtidigt. Sådana 

halvautomatiska vapen bör därför 

förbjudas för civilt bruk. 

utgår 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/127 

Ändringsförslag  127 

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

Petr Mach 

för EFDD-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 

Skäl 10 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(10) För att undvika att märkningar 

enkelt avlägsnas och för att klargöra vilka 

delar som ska märkas bör gemensamma 

unionsregler för märkning införas. 

(10) För att förhindra att märkningar 

enkelt avlägsnas och för att klargöra vilka 

delar som ska märkas bör gemensamma 

unionsregler för märkning införas. Dessa 

regler bör endast vara tillämpliga på 

sådana skjutvapen och separat sålda 

väsentliga delar till dessa som tillverkas 

efter det att detta direktiv trädde i kraft 

och som släpps ut på marknaden från och 

med den dag då medlemsstaterna ska 

sätta i kraft de lagar och andra 

författningar som är nödvändiga för att 

följa de centrala bestämmelserna i detta 

direktiv. 

Or. en 



 

AM\1119658SV.docx  PE598.517v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

9.3.2017 A8-0251/128 

Ändringsförslag  128 

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

Petr Mach 

för EFDD-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 

Skäl 14 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(14) För att förbättra informationsutbytet 

mellan medlemsstaterna bör kommissionen 

göra en bedömning av vad som krävs för 

ett system som kan stödja utbytet av de 

uppgifter som finns i medlemsstaternas 

datoriserade register. Kommissionens 

bedömning kan vid behov åtföljas av ett 

förslag till lagstiftning som beaktar 

befintliga system för informationsutbyte. 

(14) För att förbättra informationsutbytet 

mellan medlemsstaterna bör kommissionen 

i motiverade fall underlätta och 

uppmuntra till utbyte av de uppgifter som 

finns i medlemsstaternas datoriserade 

register, samt sprida bästa metoder. 

Medlemsstaterna måste fortsatt ha rätt att 

föra egna skjutvapenregister. Unionen 

kommer inte att upprätta en EU-databas 

för alla registrerade skjutvapen i 

medlemsstaterna. 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/129 

Ändringsförslag  129 

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

Petr Mach 

för EFDD-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 2 

Direktiv 91/477/EU 

Artikel 1 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Detta direktiv ska inte tillämpas på 

förvärv och innehav av vapen och 

ammunition i enlighet med den nationella 

lagstiftningen av de väpnade styrkorna, 

polisen eller de offentliga myndigheterna. 

Det gäller inte heller för kommersiell 

överlåtelse av krigsvapen och ammunition 

till sådana vapen. 

2. Detta direktiv ska inte tillämpas på 

förvärv och innehav av vapen och 

ammunition i enlighet med den nationella 

lagstiftningen av de väpnade styrkorna, 

polisen, de offentliga myndigheterna, 

erkända museer eller samlare. Det gäller 

inte heller för kommersiell överlåtelse av 

krigsvapen och ammunition till sådana 

vapen. 

Or. en 

 


