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Tegnforklaring 

 * Høringsprocedure 

 *** Godkendelsesprocedure 

 ***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling) 

 ***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling) 

 ***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling) 

 

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 

retsakt) 

 

 

 

 

 

Ændringsforslag til et udkast til retsakt 

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner 

 

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 

Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne. 

 

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 

angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 

ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 

formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 

linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 

heri der er berørt. 

 

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst 

 

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 

markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 

markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 

slettes eller overstreges. 

Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 

berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 

ikke markeret. 
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING 

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 

91/477/EØF om erhvervelse og besiddelse af våben 

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

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 

(COM(2015)0750), 

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 

Parlamentet (C8-0358/2015), 

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde, 

– der henviser til den begrundede udtalelse, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om 

anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det 

polske senat og det svenske parlament, om, at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt 

ikke overholder nærhedsprincippet, 

– der henviser til udtalelse af 27. april 20161 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 59, 

– der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 

og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 

(A8-0251/2016), 

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling; 

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 

væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst; 

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 

til de nationale parlamenter. 

 

                                                 
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT. 
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Ændringsforslag  1 

Forslag til direktiv 

Betragtning 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2) Som reaktion på de seneste 

terrorhandlinger, som påviste mangler 

med hensyn til gennemførelsen af direktiv 

91/477/EØF, navnlig med hensyn til 

inaktivering af våben, mulighed for 

ombygning og mærkningsregler, blev den 

europæiske dagsorden om sikkerhed 

vedtaget i april 2015, og i erklæringen fra 

Rådet (indre anliggender) af 29. august 

2015 opfordres der til, at der foretages en 

revision af nævnte direktiv og fastlægges 

en fælles tilgang til inaktivering af 

skydevåben for at forhindre reaktivering 

og kriminelles brug af dem. 

udgår 

 

Ændringsforslag2 

Forslag til direktiv 

Betragtning 2 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Registrering og udveksling af 

oplysninger i henhold til dette direktiv 

skal være i overensstemmelse med 

Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 2016/… 1a. 

 _____________________ 

 1a. Parlamentets og Rådets forordning 

(EU) nr. 2016/… om beskyttelse af fysiske 

personer i forbindelse med behandling af 

personoplysninger og om fri udveksling af 

sådanne oplysninger (generel forordning 

om databeskyttelse) og om ophævelse af 

direktiv 95/46/EF (EFT L 119 af 4.5.2016, 

s. 1. 
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Ændringsforslag3 

Forslag til direktiv 

Betragtning 2 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2b  Der skal tages hensyn til, at terror 

og alvorlig kriminalitet kan ikke bremses 

effektivt gennem indførelse af 

unødvendige hindringer for lovlydige 

jægere og skytter. 

 

Ændringsforslag4 

Forslag til direktiv 

Betragtning 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3) Inden for visse områder omfattet af 

direktiv 91/477/EØF er der behov for 

forbedringer. 

3. Det er nødvendigt med yderligere 

forholdsmæssige forbedringer på visse 

områder, der er omfattet af direktiv 

91/477/EØF, for at løse problemet med 

ulovlig handel med våben til kriminelle og 

terroristiske formål og for at fremme en 

harmoniseret anvendelse af de gældende 

bestemmelser i medlemsstaterne med 

henblik på at sikre et velfungerende indre 

marked samt et højt sikkerhedsniveau for 

hele EU. 

 

Ændringsforslag5 

Forslag til direktiv 

Betragtning 3 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Definitionen af begrebet 

"skydevåben" bør præciseres og 

kontrollen med væsentlige komponenter 

styrkes ved i definitionen at medtage 

enhver anordning, der har en væsentlig 

komponent til fælles med et skydevåben. 

En væsentlig komponent i en sådan 

anordning bør anses for at kunne 
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anvendes i et skydevåben, hvis den 

væsentlige komponent kan overføres fra 

anordningen til skydevåbnet uden 

væsentlige ændringer. 

 

Ændringsforslag6 

Forslag til direktiv 

Betragtning 3 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3b En medlemsstats væbnede styrker 

som defineret i national ret kan udover 

militæret omfatte andre enheder såsom et 

hjemmeværn, reservister og frivillige 

militære enheder, som indgår i de 

nationale forsvarssystemer under den 

nationale forsvarskommando. 

 

Ændringsforslag7 

Forslag til direktiv 

Betragtning 3 c (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3c Visse personer har en legitim 

interesse i at få adgang til skydevåben i 

kategori A, forudsat at der gives 

dispensation i særligt begrundede 

undtagelsestilfælde. Disse personer kan 

bl.a. omfatte bøssemagere, 

afprøvningsfaciliteter, fabrikanter, 

godkendte eksperter, retsmedicinere og i 

visse tilfælde personer involveret i 

filmproduktion. 

 

Ændringsforslag8 

Forslag til direktiv 

Betragtning 3 d (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3d Medlemsstaterne skal have 

mulighed for at give enkeltpersoner 
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tilladelse til at erhverve og besidde 

forbudte skydevåben eller væsentlige 

komponenter hertil i nationalt 

forsvarsøjemed, f.eks. i forbindelse med 

frivillig militær uddannelse i henhold til 

den pågældende medlemsstats lovgivning. 

 

Ændringsforslag9 

Forslag til direktiv 

Betragtning 4  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4) Organer, som beskæftiger sig med 

kulturelle eller historiske aspekter af 

våben og er anerkendt som sådanne af 

den medlemsstat, på hvis område de er 

etableret, og som i deres besiddelse har 

skydevåben klassificeret i kategori A, der 

er erhvervet inden datoen for dette 

direktivs ikrafttræden, bør kunne beholde 

disse skydevåben i deres besiddelse efter 

tilladelse fra den pågældende 

medlemsstat, og forudsat at disse 

skydevåben er blevet inaktiveret. 

4. Medlemsstaterne bør have 

mulighed for at vælge at give anerkendte 

museer og samlere tilladelse til at 

erhverve og besidde forbudte skydevåben 

og forbudt ammunition, hvor det er 

nødvendigt at historiske, kulturelle, 

videnskabelige, tekniske, 

uddannelsesmæssige, æstetiske eller 

kulturarvsmæssige hensyn, på betingelse 

af, at de forud for tilladelsen fører bevis 

for, at de har truffet de nødvendige 

foranstaltninger til fjernelse af enhver 

risiko for den offentlige sikkerhed eller 

den offentlige orden, herunder sikker 

opbevaring. En sådan tilladelse skal tage 

hensyn til og afspejle den særlige 

situation, herunder samlingens art og 

formål. 

 

 

Ændringsforslag10 

Forslag til direktiv 

Betragtning 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5) Da samlere er blevet udpeget som 

en mulig kilde til ulovlig handel med 

skydevåben, bør de være omfattet af 

nærværende direktiv. 

5. Samlere har de samme rettigheder 

som andre brugere, der er omfattet af 

direktiv 91/477/EØF, og bør derfor 

medtages i anvendelsesområdet. 
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Ændringsforslag11 

Forslag til direktiv 

Betragtning 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6)  Da våbenmæglere leverer 

tjenesteydelser, der svarer til 

våbenhandlernes tjenesteydelser, bør de 

også være omfattet af nærværende direktiv. 

6.  Da våbenmæglere leverer 

tjenesteydelser, der svarer til 

våbenhandlernes tjenesteydelser, bør de 

også være omfattet af nærværende direktiv 

og være underlagt de samme forpligtelser 

som våbenhandlere i alle relevante 

henseender. 

 

Ændringsforslag12 

Forslag til direktiv 

Betragtning 6 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 6a. Det bør af direktivet fremgå, at en 

våbenhandlers virksomhed ikke blot 

omfatter fremstilling, men også 

omfattende ændringer eller konvertering 

af skydevåben, som f.eks. afkortning af 

våbnet, så det ændrer kategori eller 

underkategori, og desuden omfattende 

ændringer eller konvertering af 

væsentlige komponenter af skydevåben 

eller ammunition, hvorfor kun godkendte 

våbenhandlere skal have tilladelse til at 

udøve denne virksomhed. Manuel ladning 

eller genopladning af ammunition fra 

ammunitionsdele til privat brug anses 

ikke som en omfattende ændring. 

 

Ændringsforslag13 

Forslag til direktiv 

Betragtning 6 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 6b Som der er tilfælde med 

indberetningsordningen i tilfælde af 

mistænkelige transaktioner i henhold til 

Europa-Parlamentets og Rådets 
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forordning (EU) nr. 98/20131a, anses en 

transaktion med erhvervelse af 

ammunition eller tændsatser til 

ammunition for mistænkelig, hvis den 

f.eks. omfatter mængder, der er 

usædvanlige til privat brug, eller hvis 

køberen forekommer ubekendt med 

anvendelsen af ammunitionen eller er 

uvillig til at identificere sig. Såfremt det 

ikke er muligt for handleren eller 

mæglere at kontrollere køberens identitet, 

bør udelukkende kontant betaling for 

erhvervelsen af skydevåbnet være forbudt. 

 _____________________ 

 1a Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 98/2013 

om markedsføring og brug af  

udgangsstoffer til eksplosivstoffer (EUT L 

39 

af 9.2.2013, s. 1). 

 

Ændringsforslag14 

Forslag til direktiv 

Betragtning 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) Under hensyntagen til den store 

risiko for reaktivering af mangelfuldt 

inaktiverede våben og med henblik på at 

øge sikkerheden i hele Unionen bør 

inaktiverede skydevåben være omfattet af 

nærværende direktiv. Endvidere bør der 

for de farligste skydevåben indføres 

strengere regler for at sikre, at det ikke er 

tilladt at eje eller handle med sådanne 

skydevåben. Disse regler bør også gælde 

for skydevåben i denne kategori, selv efter 

at de er blevet inaktiveret. Hvis disse 

regler ikke overholdes, bør 

medlemsstaterne træffe passende 

foranstaltninger, herunder destruktion af 

sådanne skydevåben. 

udgår 
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Ændringsforslag15 

Forslag til direktiv 

Betragtning 7 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 7a. Tilladelse til erhvervelse og 

besiddelse af skydevåben bør kun gives til 

personer, som har et velbegrundet formål. 

Medlemsstaterne bør have mulighed for at 

fastslå, at erhvervelse og besiddelse af 

skydevåben med henblik på f.eks. jagt, 

konkurrenceskydning, brug i foreninger, 

som arbejder for at fremme af skikke og 

traditioner, forskellige videnskabelige, 

tekniske eller prøvningsrelaterede 

aktiviteter, genskabelse af historiske 

begivenheder, filmproduktion eller 

historiske undersøgelser er velbegrundede 

formål. 

 

Ændringsforslag16 

Forslag til direktiv 

Betragtning 7 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 7b Medlemsstaterne sikrer, at der 

gennemføres en effektiv ordning for tilsyn 

med erhvervelse og besiddelse af 

skydevåben. Ordningen, som kan være 

løbende eller periodisk, bør bygge på en 

evaluering af relevante medicinske og 

psykologiske oplysninger ved udstedelsen 

eller fornyelsen af en tilladelse eller på en 

effektiv alternativ ordning med løbende 

tilsyn, som tager hensyn til de pågældende 

risici og relevante oplysninger fra f.eks. 

læger om, at betingelserne for besiddelse 

ikke længere er opfyldt. 

 

Ændringsforslag17 

Forslag til direktiv 

Betragtning 7 c (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 7c Skydevåben og ammunition skal 

opbevares sikkert, når de/det ikke er 

under umiddelbar opsyn. Kriterierne for 

sikker opbevaring og transport fastlægges 

i den nationale lovgivning under 

hensyntagen til antallet og arten af de 

pågældende skydevåben. 

 

Ændringsforslag18 

Forslag til direktiv 

Betragtning 8 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

8) For at sikre sporbarheden af 

inaktiverede skydevåben bør de registreres 

i nationale registre. 

8. For at øge sporbarheden af 

skydevåben og væsentlige komponenter 

samt for at lette deres frie bevægelighed, 
bør et samlet skydevåben og alle 

væsentlige komponenter , som sælges 

særskilt, forsynes med et mærke, der ikke 

kan fjernes, på det tidspunkt, hvor de 

fremstilles, eller straks efter indførelsen i 

Unionen, Sporbarhedskravet skal ikke 

gælde for skydevåben, der er blevet 

inaktiveret i henhold til dette direktiv. 

 

Ændringsforslag19 

Forslag til direktiv 

Betragtning 9 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 9a. Indførelsen og anerkendelsen i 

alle medlemsstater af det europæiske 

skydevåbenpas som det primære 

dokument til brug for jægere og 

sportsskytter bør forbedres gennem 

sikring af, at medlemsstaterne ikke gør 

udstedelse, fornyelse og accept af det 

europæiske skydevåbenpas betinget af 

betaling af et gebyr eller en afgift, som 

overstiger de forvaltningsmæssige 

omkostninger, eller andre uberettigede 
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omkostninger eller af yderligere 

administrative procedurer. 

 

 

Ændringsforslag20 

Forslag til direktiv 

Betragtning 10 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

10) For at undgå, at mærkning let 

slettes, og at præcisere, hvilke 

komponenter der bør bære mærkningen, 

bør der indføres fælles EU-regler for 

mærkning. 

10. For at forhindre, at mærkning let 

slettes, og at præcisere, hvilke 

komponenter der bør bære mærkningen, 

bør der indføres fælles EU-regler for 

mærkning. Disse bestemmelser bør kun 

finde anvendelse på skydevåben og 

særskilt solgte væsentlige komponenter, 

som markedsføres efter den dato, fra 

hvilken medlemsstaterne skal indføre de 

nødvendige love af administrative 

bestemmelser til overholdelse af de 

vigtigste bestemmelser i dette direktiv. 

 

Ændringsforslag21 

Forslag til direktiv 

Betragtning 11 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

11) Skydevåben kan anvendes i langt 

over 20 år. For at sikre sporbarheden bør 

der opbevares fortegnelser over dem i en 

ubegrænset periode, indtil destruktionen er 

attesteret. 

11. Skydevåben kan anvendes i langt 

over 20 år. For at sikre sporbarheden af de 

og de væsentlige komponenter bør der 

opbevares fortegnelser over dem i en 

ubegrænset periode, indtil destruktionen 

eller inaktivereingen af dem er attesteret. 

Kun de kompetente myndigheder bør have 

adgang til disse registre og de dertil 

hørende personoplysninger. Kravet om 

fortsat registrering af skydevåben og 

væsentlige komponenter efter inaktivering 

bør ikke gælde for skydevåben og 

væsentlige komponenter, som allerede er 

registreret hos den person, som er i 

besiddelse af dem på 

inaktiveringstidspunktet. Dette krav bør 
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ikke finde anvendelse i forbindelse med 

efterfølgende overdragelse af inaktiverede 

skydevåben eller væsentlige komponenter 

eller af skydevåben eller væsentlige 

komponenter, der i henhold til den 

nationale lovgivning, som var gældende 

forud for dette direktivs ikrafttrædelse, 

var blevet fjernet fra registret efter 

inaktivering. 

 

Ændringsforslag22 

Forslag til direktiv 

Betragtning 12 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

12) Salgsordninger for skydevåben og 

deres komponenter ved hjælp af 

fjernkommunikationsteknik kan udgøre 

en alvorlig trussel mod sikkerheden, da de 

er vanskeligere at kontrollere end de 

konventionelle salgsmetoder, især hvad 

angår onlinekontrol af tilladelsers 

lovlighed. Det er derfor hensigtsmæssigt at 

begrænse salget af våben og komponenter 

ved hjælp af fjernkommunikationsteknik 

(navnlig internettet) til våbenhandlere og 

-mæglere. 

12. Det bør være muligt at 

markedsføre skydevåben, væsentlige 

komponenter og ammunition hertil via 

internettet eller andre former for 

fjernkommunikationsteknik, f.eks. ved 

hjælp af online-auktionskataloger eller 

rubrikannoncer, og at gennemføre salg og 

andre transaktioner via f.eks. telefon eller 

e-mail, hvis det er tilladt i henhold til den 

nationale lovgivning, forudsat at 

identitetskontrollen og kontrollen af 

retten til at indgå i en sådan transaktion 

kan gennemføres. Det er derfor 

hensigtsmæssigt at sikre, at betingelserne 

for erhvervelse af skydevåben og 

væsentlige komponenter og ammunition 

hertil gennem 

fjernkommunikationsteknik, og navnlig 

internettet, er udformet på en sådan 

måde, at forhandleren, mægleren eller en 

offentlig myndigheder eller en 

repræsentant herfor senest på 

leveringstidspunktet kan kontrollere 

køberens identitet og om nødvendigt 

tilladelsen til at erhverve et skydevåben. 

 

Ændringsforslag23 

Forslag til direktiv 

Betragtning 12 a (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 12a. Køb, salg, import, eksport, 

præsentation, montering, ændring, 

ombygning, vedligeholdelse, opbevaring, 

transport, forsendelse, distribution, 

levering, ombytning eller leje af 

skydevåben af enhver art samt væsentlige 

komponenter hertil bør indgå i 

autoriserede våbenhandleres og -

mægleres aktiviteter, som omhandlet i 

dette direktiv. Våbenhandlere og -

mæglere bør udelukkende sælge, 

overdrage eller levere skydevåben og 

væsentlige komponenter til personer med 

en behørig tilladelse eller licens, bør føre 

et register over deres salg og bør 

underrette medlemsstaternes kompetente 

myndigheder om samtlige salg, 

overdragelser eller leveringer. 

 

Ændringsforslag24 

Forslag til direktiv 

Betragtning 13 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

13) Desuden er risikoen for, at 

signalvåben og andre former for gasvåben 

ombygges til rigtige skydevåben stor, og i 

forbindelse med nogle af 

terrorhandlingerne blev der anvendt 

ombyggede våben. Det er derfor vigtigt at 

tage fat på problemet med, at ombyggede 

skydevåben anvendes i forbindelse med 

strafbare handlinger, navnlig ved at lade 

dem være omfattet af direktivets 

anvendelsesområde. Der bør vedtages 

tekniske specifikationer for signalvåben 

samt for salutvåben, teater- og filmvåben 

samt special-effektvåben for at sikre, at de 

ikke kan ombygges til skydevåben. 

13. Desuden bør der for at undgå 

risikoen for, at signalvåben og andre 

våben, der affyrer løse skud, fremstilles på 

en sådan måde, at de kan ombygges til 

rigtige skydevåben, vedtages tekniske 

specifikationer, som sikrer, at de ikke kan 

ombygges til skydevåben. 
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Ændringsforslag25 

Forslag til direktiv 

Betragtning 14 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

14) For at forbedre udvekslingen af 

oplysninger mellem medlemsstaterne bør 

Kommissionen vurdere, hvilke elementer 

der er nødvendige for et system til støtte 

for udveksling af de oplysninger, der er 

indeholdt i de dataregistreringssystemer, 

der findes i medlemsstaterne. 
Kommissionens vurdering kan om 

nødvendigt ledsages af et 

lovgivningsmæssigt forslag, der tager 

hensyn til eksisterende redskaber til 

udveksling af oplysninger. 

14. For at forbedre udvekslingen af 

oplysninger mellem medlemsstaterne og 

sporbarheden af skydevåben kan der 

anvendes en række eksisterende 

mekanismer eller kontaktsteder eller nye 

udvekslingsmekanismer alt efter arten af 

oplysninger, der skal udveksles. 
Kommissionen vurderer de elementer, som 

er nødvendige for et system til udveksling 

af de oplysninger mellem medlemsstaterne, 

som er indeholdt i de i artikel 4, stk. 4, 

omhandlede dataregistreringssystemer, og 

sikrer medlemsstaterne uhindret adgang. 
Kommissionens vurdering bør om 

nødvendigt ledsages af et 

lovgivningsmæssigt forslag, der tager 

hensyn til eksisterende redskaber til 

udveksling af oplysninger. Foruden at 

opfylde behovet med at holde styr på 

skydevåben bør et sådant system gøre det 

muligt at spore våben, når de er blevet 

beslaglagt af eller overdraget til 

myndighederne eller udleveret til 

medlemsstater, hvorved det bliver muligt 

at konstatere, hvad der sker med 

skydevåben, indtil de destrueres, tages i 

brug igen eller bringes på markedet igen. 

 

Ændringsforslag26 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 1 – litra -a (nyt) 

Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 3 (nyt) 

 

Gældende tekst Ændringsforslag 

 -a  I stykke 1 indsættes følgende 

afsnit: 
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 "Desuden anses enhver bærbar 

anordning indeholdende en væsentlig 

komponent, som kan anvendes i et 

skydevåben, for et skydevåben." 

 

Ændringsforslag27 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 1 – litra -a a (nyt) 

Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 1 – stk. 1 a 

 

Gældende tekst Ændringsforslag 

 -aa. Stk. 1a udgår 

1a. I dette direktiv forstås ved "del" 

ethvert element eller ethvert 

udskiftningselement, der er specifikt 

beregnet til et skydevåben, og som er 

væsentlig for anvendelsen af det, 

herunder løb, kammer eller låsestol, slæde 

eller cylinder, bundstykke eller 

slagboltblokering og enhver anordning, 

der er beregnet eller tilpasset til at dæmpe 

lyden ved affyring af et skydevåben. 

 

 

Ændringsforslag28 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 1 – litra a 

Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 1 – stk. 1 b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1b. I dette direktiv forstås ved 

"væsentlige komponenter" løbet, rammen, 

låsestolen, slæden eller cylinderen, 

bundstykket eller slagboltblokeringen og 

enhver anordning, der er beregnet eller 

tilpasset til at dæmpe lyden ved affyring af 
et skydevåben, idet de som særskilte 

genstande hører ind under den kategori, i 

hvilken det skydevåben, som de er eller 

skal være en del af, er klassificeret. 

1b. I dette direktiv forstås ved 

"væsentlige dele" løbet, rammen, 

låsestolen, herunder i givet fald både den 

øverste og nederste låsestol, slæden eller 

cylinderen, bundstykket eller 

slagboltblokeringen på et skydevåben, idet 

de som særskilte genstande hører ind under 

den kategori, i hvilken det skydevåben, 

som de er eller skal være en del af, er 

klassificeret. 
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Ændringsforslag29 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 1 – litra b 

Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 1 – stk. 1 e 

 

Kommissionens forslag  Ændringsforslag 

1e  I dette direktiv forstås ved 

"våbenmægler" enhver anden fysisk eller 

juridisk person end en våbenhandler, hvis 

erhvervsmæssige aktivitet helt eller delvis 

består i at købe, sælge eller arrangere 

overførsel inden for en medlemsstat eller 

mellem to medlemsstater eller eksport til et 

tredjeland af fuldt ud samlede skydevåben, 

dele og ammunition hertil." 

1e  I dette direktiv forstås ved 

"våbenmægler" enhver anden fysisk eller 

juridisk person eller agent eller 

repræsentant for en sådan person end en 

våbenhandler, hvis erhvervsmæssige 

aktivitet helt eller delvis består i at købe, 

sælge, udlåne eller udleje eller arrangere 

overførsel inden for en medlemsstat eller 

mellem to medlemsstater eller eksport til et 

tredjeland eller import fra et tredjeland til 

en medlemsstat af fuldt ud samlede 

skydevåben, væsentlige komponenter og 

ammunition hertil." 

 

Ændringsforslag30 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 1 – litra c 

Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 1 – stk. 1 f 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1f.  I dette direktiv forstås ved 

"signalvåben" bærbare anordninger med et 

patronkammer med en åbning til 

gasudledning fortil, på siden eller øverst, 

som er specielt udformet og konstrueret 

med henblik på at slå alarm eller sende et 

signal, og som kun er beregnet til at affyre 

løse skud, lokalirriterende midler, andre 

aktive stoffer eller pyroteknisk 

ammunition. 

1f  I dette direktiv forstås ved 

"signalvåben" anordninger med et 

patronkammer, som kun er beregnet til at 

affyre løse skud, lokalirriterende midler, 

andre aktive stoffer eller pyroteknisk 

ammunition, og som ikke kan ombygges til 

at udsende et hagl, en kugle eller et 

projektil ved hjælp af et brændbart 

drivmiddel. 

 

Ændringsforslag31 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 1 – litra c 
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Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 1 – stk. 1g 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1g. I dette direktiv forstås ved 

"salutvåben, teater- og filmvåben samt 

special-effektvåben" skydevåben, som er 

specifikt ombygget til brug alene for 

affyring af løse skud, til brug i 

teaterforestillinger, ved fotografiske 

optagelser samt i film og fjernsyn. 

1g. I dette direktiv forstås ved 

"salutvåben, teater- og filmvåben samt 

special-effektvåben" skydevåben, som er 

specifikt ombygget til brug alene for 

affyring af løse skud, til brug i f.eks. 

teaterforestillinger, genskabelse af 

historiske begivenheder, optog, 

sportsarrangementer og træning. 

 

Ændringsforslag32 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 1 – litra c 

Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 1 – stk. 1 h 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1h. I dette direktiv forstås ved "kopi af 

skydevåben" genstande, der har et 

skydevåbens fysiske udseende, men som 

er fremstillet på en sådan måde, at de ikke 

kan ombygges til affyring af et skud eller 

udsendelse af en kugle eller et projektil 

ved hjælp af et brændbart drivmiddel. 

udgår 

Begrundelse 

Enhver genstand, der fremtræder som et skydevåben og kan ombygges hertil, er i forvejen 

omfattet af artikel 1 i direktivet, som forstærkes yderligere af æf. 23, der tilføjer enhver 

genstand indeholdende en væsentlig del. Genstande, der ikke kan ombygges til skydevåben, 

bør forblive uden for anvendelsesområdet. 

 

Ændringsforslag33 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 1 – litra c 

Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 1 – stk. 1 i 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1i.  I dette direktiv forstås ved 

"inaktiverede skydevåben" skydevåben, der 

er ombygget med henblik på at gøre dem 

definitivt uegnet til brug ved en 

inaktivering, der sikrer, at alle væsentlige 

dele af skydevåbnet er gjort definitivt 

ubrugelige og umulige at fjerne, udskifte 

eller ombygge med henblik på 

reaktivering." 

1i  I dette direktiv forstås ved 

"inaktiverede skydevåben" skydevåben, der 

er ombygget med henblik på at gøre dem 

definitivt uegnet til brug ved en 

inaktivering, der sikrer, at alle væsentlige 

komponenter af skydevåbnet er gjort 

definitivt ubrugelige og umulige at fjerne, 

udskifte eller ombygge med henblik på 

reaktivering, jf. artikel 10b." 

 Hvis våben har en anerkendt sjældenhed 

eller historisk værdi, kan medlemsstaterne 

beslutte, at inaktivering af skydevåben 

med en sådan værdi sker gennem 

fjernelse af en eller flere væsentlige 

komponenter af et våben for at gøre det 

ubrugeligt. Såfremt denne procedure 

finder anvendelse, overdrages de 

væsentlige komponenter til de kompetente 

myndigheder i medlemsstaten til sikker 

opbevaring. 

 

Ændringsforslag34 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 1 – litra c a (nyt) 

Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 1 – stk. 1 i a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ca I skt. 1 indsættes følgende afsnit: 

 1ia I dette direktiv forstås ved 

"museum" en permanent institution, der 

tjener samfundet og dets udvikling, som er 

åben for offentligheden af historiske, 

kulturelle, videnskabelige, tekniske, 

pædagogiske og æstetiske eller 

kulturarvsrelaterede årsager, og som er 

anerkendt af en medlemsstat som sådan. 
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Ændringsforslag35 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 1 – litra c b (nyt) 

Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 1 – stk. 1 i b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 cb I skt. 1 indsættes følgende afsnit: 

 "1ib. I dette direktiv forstås ved 

"samler" enhver fysisk eller juridisk 

person, der beskæftiger sig med 

indsamling og opbevaring af skydevåben, 

ammunition af historiske, kulturelle, 

videnskabelige, tekniske, 

uddannelsesmæssige. æstetiske eller 

kulturarvsmæssige årsager, og som er 

anerkendt og registreret som sådan af en 

medlemsstat." 

 

Ændringsforslag36 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 1 – litra d 

Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 1 – stk. 2 – litra i 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

i)  fremstilling, handel, ombytning, 

udlejning, reparation eller ombygning af 

skydevåben 

i)  fremstilling, herunder andre 

ændringer end ændringer til privat brug, 

som ikke fører til en ændring af kategori 

eller underkategori, eller ombygning, 

handel, ombytning, udlejning eller 

reparation af skydevåben. 

 

Ændringsforslag37 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 1 – litra d 

Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 1 – stk. 2 – litra ii 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

ii)  fremstilling, handel, ombytning, 

udlejning, reparation eller ombygning af 

dele til skydevåben 

ii)  fremstilling, herunder andre 

ændringer end ændringer til privat brug, 

som ikke fører til en ændring af kategori 

eller underkategori, eller ombygning, 

handel, ombytning, udlejning eller 

reparation af væsentlige komponenter til 

skydevåben. 

 

Ændringsforslag38 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 1 – litra d 

Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 1 – stk. 2 – litra iii 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

iii)  fremstilling, handel, ombytning 

eller ombygning af ammunition." 

iii)  fremstilling bortset fra manuel 

ladning eller genopladning af 

ammunition til privat brug, herunder 

andre ændringer end ændringer til privat 

brug, som ikke fører til ændring af 

kategori eller underkategori, handel 

ombytning eller ombygning af 

ammunition. 

 

Ændringsforslag39 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 1 – litra d b (nyt) 

Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 1 – stk. 3 

 

Gældende tekst Ændringsforslag 

 db) Stk. 3 affattes således: 

"3.  I dette direktiv betragtes alle som 

bosiddende i det land, der angives med 

adressen på et bevis for bopæl, navnlig pas 

eller identitetskort, som forevises for 

myndighederne i en medlemsstat eller for 

en våbenhandler ved kontrol af besiddelsen 

eller ved erhvervelsen. 

3.  I dette direktiv betragtes alle som 

bosiddende i det land, der angives med 

adressen på et bevis for bopæl, navnlig pas 

eller identitetskort, som forevises for 

myndighederne i en medlemsstat eller for 

en våbenhandler eller mægler ved kontrol 

af besiddelsen eller ved erhvervelsen. Hvis 
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en persons adresse ikke fremgår af 

vedkommendes pas eller identitetskort, 

bestemmes bopælslandet på grundlag af et 

andet officielt bevis for bopæl, som 

anerkendes af den pågældende 

medlemsstat." 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:31991L0477) 

 

Ændringsforslag40 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 1 a (nyt) 

Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 2 – stk. 1 

 

Gældende tekst Ændringsforslag 

 1a. Artikel 2, stk. 1, affattes således: 

1. Dette direktiv indskrænker ikke 

anvendelsen af nationale bestemmelser om 

bæretilladelse til våben eller om jagt og 

konkurrenceskydning. 

1. Dette direktiv indskrænker ikke 

anvendelsen af nationale bestemmelser om 

bæretilladelse til våben eller om jagt og 

konkurrenceskydning eller af strengere 

lovgivning om ulovligt salg af skydevåben. 

Begrundelse 

Dette direktiv sigter mod at øge den grænseoverskridende sporbarhed og gennemsigtigheden 

af besiddelse og salg af våben samt bekæmpe ulovlig handel med våben aktivt. 

 

Ændringsforslag41 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 2 

Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 2 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Dette direktiv finder ikke 

anvendelse på de væbnede styrkers, 

politiets eller de offentlige myndigheders 

erhvervelse eller besiddelse af våben og 

ammunition i overensstemmelse med den 

nationale lovgivning. Det gælder heller 

ikke for erhvervsmæssig overførsel af 

2. Dette direktiv finder ikke 

anvendelse på de nationale væbnede 

styrkers, politiets eller andre offentlige 

myndigheders erhvervelse eller besiddelse 

af våben og ammunition i 

overensstemmelse med den nationale 

lovgivning. Begrebet "nationale væbnede 

styrker" omfatter alle enheder, herunder 
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krigsvåben og -ammunition." reservister og frivillige forsvarsenheder 

inden for rammerne af de nationale 

forsvarssystemer under den nationale 

forsvarskommando, herunder militæret 

og de interne sikkerhedsstyrker. Direktivet 
gælder heller ikke for erhvervsmæssig 

overførsel af krigsvåben og -ammunition." 

 

Ændringsforslag42 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 3 

Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 4 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 

markedsførte skydevåben eller dele heraf 

er forsynet med mærkning og registreret i 

overensstemmelse med dette direktiv. 

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 

samlede skydevåben eller væsentlige 

komponenter, når de sælges særskilt på 

markedet, er mærket og registreret i 

overensstemmelse med dette direktiv, eller 

er blevet inaktiveret i overensstemmelse 

med gennemførelsesbestemmelserne til 

artikel 10b og registreret i 

overensstemmelse med dette direktiv. Hvis 

en væsentlig komponent er for lille til at 

blive mærket i overensstemmelse med 

dette direktiv, skal den i det mindste 

mærkes med et serienummer og en 

alfanumerisk eller digital kode. 

 

Ændringsforslag43 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 3 

Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 4 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. For at kunne identificere og spore 

alle samlede skydevåben kræver 

medlemsstaterne, at der ved fremstillingen 

af et skydevåben eller på tidspunktet for 

import til Unionen påsættes dette en unik 

mærkning, der angiver fabrikantens navn, 

2. For at kunne identificere og spore 

alle samlede skydevåben og alle 

væsentlige komponenter, der sælges 

separat, kræver medlemsstaterne, at der 

ved fremstillingen af et skydevåben og 

hver væsentlig komponent, der sælges 
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fremstillingsland eller -sted, serienummer 

og fremstillingsår, hvis dette ikke er en del 

af serienummeret. Dette berører ikke en 

eventuel påsætning af fabrikantens 

varemærke. 

separat, eller på tidspunktet for 

markedsføring eller import heraf til 

Unionen eller snarest mulig derefter, 

påsættes en unik, klar og uudslettelig 

mærkning, der angiver fabrikantens navn, 

fremstillingsland eller -sted, serienummer 

og fremstillingsår, hvis dette ikke er en del 

af serienummeret. Dette berører ikke en 

eventuel påsætning af fabrikantens 

varemærke og vedrører ikke skydevåben 

eller væsentlige komponenter, der enten 

betragtes som antikviteter i henhold til 

den nationale lovgivning, eller som er 

beregnet til personer, der er godkendt i 

henhold til artikel 6, andet afsnit, forudsat 

at de er forsynet med den oprindelige 

mærkning, der sikrer fuld sporbarhed. 

Hvis en væsentlig komponent er for lille 

til at blive mærket i overensstemmelse 

med dette direktiv, skal den i det mindste 

mærkes med et serienummer og en 

alfanumerisk eller digital kode. Dette krav 

gælder ikke for skydevåben og væsentlige 

komponenter hertil, der sælges særskilt, 

som er fremstillet før den .... [datoen for 

direktivets ikrafttrædelse] 

Mærkningen anbringes på skydevåbnets 

låsestol. 
I tilfælde af samlede skydevåben 
anbringes mærkningen på skydevåbnets 

låsestol eller ramme. 

Medlemsstaterne sikrer, at hver basispakke 

med komplet ammunition forsynes med 

mærkning, således at fabrikantens navn, 

sendingens (partiets) 

identifikationsnummer samt kaliber og 

ammunitionstype fremgår. 

Medlemsstaterne sikrer, at hver basispakke 

med komplet ammunition forsynes med 

mærkning med angivelse af fabrikantens 

navn, sendingens (partiets) 

identifikationsnummer samt kaliber og 

ammunitionstype. Medlemsstaterne vælger 

i den forbindelse af anvende 

bestemmelserne i FN's konvention om 

gensidig anerkendelse af kontrolstempling 

af håndskydevåben af 1. juli 1969.  

Medlemsstaterne sikrer endvidere, at der 

ved overførsel af et skydevåben fra deres 

statslige lagre med henblik på permanent 

civil brug påsættes våbnet en passende 

unik mærkning, der gør det nemt at 

identificere den stat, hvor overførslen er 

foretaget. 

Medlemsstaterne sikrer endvidere, at 

skydevåben ved overførsel fra deres 

statslige lagre med henblik på permanent 

civil brug er påført en passende unik 

mærkning, der gør det nemt at identificere 

den stat, hvor overførslen er foretaget. 

Skydevåben i kategori A skal forinden 

inaktiveres i overensstemmelse med 

gennemførelsesbestemmelserne til artikel 
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10b eller være permanent ombygget til et 

halvautomatisk skydevåben i 

overensstemmelse med 

gennemførelsesbestemmelserne til artikel 

10ba bortset fra overførsler til personer, 

som har opnået tilladelse i medfør af 

artikel 6, første eller andet afsnit. 

 

 

Ændringsforslag44 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 3 

Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 4 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Medlemsstaterne gør på deres 

område udøvelsen af erhvervet som 

våbenhandler eller -mægler betinget af en 

autorisation, som mindst skal bygge på en 

kontrol af våbenhandlerens eller -

mæglerens personlige og faglige integritet 

og af vedkommendes kvalifikationer. Når 

der er tale om en juridisk person, skal 

kontrollen vedrøre den juridiske person og 

den person, der leder virksomheden." 

3. Medlemsstaterne regulerer 

udøvelsen af våbenhandleres eller 

mægleres virksomhed på deres område og 

gør det betinget af følgende 

foranstaltninger: 

 a)  registreringskrav for 

våbenmæglere og -handlere, der arbejder 

på deres område 

 b)  et licens- eller autorisationskrav 

for mæglervirksomhed og 

handelsvirksomhed. 

 c)  en kontrol af våbenhandlerens eller 

mæglerens personlige og faglige integritet 

bl.a. på grundlag af åbenhed omkring 

forretningsvirksomheden. Når der er tale 

om en juridisk person, skal kontrollen 

vedrøre den juridiske person og den 

person, der leder virksomheden." 
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Ændringsforslag45 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 4 – litra a 

Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 4 – stk. 4 – afsnit 1 – andet punktum 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

"I dette registreringssystem registreres 

oplysninger om hvert skydevåbens type, 

mærke, model, kaliber og serienummer 

samt navn og adresse på leverandør samt 

skydevåbenets erhverver eller besidder. 

Registret over skydevåben, herunder 

inaktiverede skydevåben, opretholdes, 

indtil destruktion af skydevåbenet er 

blevet attesteret af de kompetente 

myndigheder." 

I dette dataregistreringssystem registreres 

alle de oplysninger om skydevåben, som er 

nødvendige for at kunne spore og 

identificere de pågældende skydevåben. 

Disse oplysninger skal omfatte hvert 

skydevåbens type, mærke, model, kaliber 

og serienummer, eventuelle ombygninger 

eller ændringer af et skydevåben, som 

fører til en ændring i kategori eller 

underkategori, herunder attesteret 

inaktivering eller destruktion og datoen 

herfor, samt navn og adresse på 

leverandøren og enhver person, der har 

erhvervet eller besiddet skydevåbnet, 

herunder datoerne for erhvervelse og i 

givet fald ophør af besiddelse eller 

overførsel til en anden person, medmindre 

en sådan overførsel vedrører et 

skydevåben, der er registreret som 

inaktiveret. De aktuelle oplysninger om 

hvert enkelt skydevåben og dets besidder 

skal være umiddelbart tilgængelige for 

alle autoriserede myndigheder. Alle 

optegnelser vedrørende skydevåben skal 

opbevares i et elektronisk tilgængeligt 

format på ubestemt tid. 

 

Ændringsforslag46 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 4 – litra b 

Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 4 – stk. 4 – afsnit 4 (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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Hver medlemsstat sikrer, at de registre, 

som føres af våbenhandlere og -mæglere, 

der er etableret på deres område, er 

tilsluttet det elektroniske 

dataregistreringssystem for våben." 

Hver medlemsstat sikrer, at våbenhandlere 

og -mæglere, der er etableret på deres 

område, indberetter transaktioner, der 

omfatter skydevåben og væsentlige 

komponenter hertil til den nationale 

kompetente myndighed inden for et 

tidsrum på højst 10 dage. 

 

Ændringsforslag47 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 4 a (nyt) 

Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 4 – stk. 4 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4a. I skt. 4 indsættes følgende stykke: 

 "Våbenhandlere eller -mæglere må kun 

sælge eller på anden måde formilde, 

tildele eller overdrage nogen form for 

ejendomsret til skydevåben, væsentlige 

komponenter eller ammunition i medfør 

af en tilladelse eller licens, der er udstedt 

af de kompetente myndigheder i de 

medlemsstater, hvor vedkommende er 

etableret, til personer, som er i besiddelse 

af en tilladelse eller en licens til 

erhvervelse og besiddelse af det 

pågældende skydevåben, den pågældende 

væsentlige komponent eller den 

pågældende ammunition." 

 

Ændringsforslag48 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 5 

Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 4 b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5)  Artikel 4b affattes således: udgår 

"Artikel 4b  

1.  Medlemsstaterne etablerer en  
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ordning til regulering af våbenmægleres 

og -handleres virksomhed. En sådan 

ordning kan omfatte en eller flere af 

følgende foranstaltninger: 

a)  registreringskrav for 

våbenmæglere og -handlere, der arbejder 

på deres område 

 

b)  et licens- eller autorisationskrav 

for mæglervirksomhed og 

handelsvirksomhed. 

 

2.  Den i stk. 1 omhandlede ordning 

skal mindst omfatte en kontrol af 

våbenhandlerens eller -mæglerens 

personlige og faglige integritet og af 

vedkommendes kvalifikationer. Når der er 

tale om en juridisk person, skal kontrollen 

vedrøre den juridiske person og den 

person, der leder virksomheden." 

 

 

 

Ændringsforslag49 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 5 a (nyt) 

Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 4 b a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 5a.  Der indsættes følgende nye artikel: 

 "Artikel 4ba 

 Medlemsstaterne træffer de nødvendige 

foranstaltninger til at sikre, at afkortning 

af et skydevåben gennem ændring af én 

eller flere af dets væsentlige komponenter, 

hvorved det omdannes til et kort 

skydevåben, betragtes som fabrikation, 

hvorfor det er ulovligt, medmindre det 

udføres af en autoriseret forhandler." 

 

Ændringsforslag50 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 6 
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Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 5 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Med forbehold af artikel 3 giver 

medlemsstaterne kun tilladelse til 

erhvervelse og besiddelse af skydevåben til 

personer, der har en rimelig interesse heri, 

og som 

1. Med forbehold af artikel 3 tillader 

medlemsstaterne kun erhvervelse og 

besiddelse af skydevåben til personer, der 

har en rimelig interesse heri, og som 

 

Ændringsforslag51 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 6 

Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 5 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) er fyldt 18 år, dog med undtagelse 

af besiddelse af skydevåben til jagt og 

konkurrenceskydning, hvor personerne kan 

være under 18 år, forudsat at de har deres 

forældres tilladelse eller vejledes af en af 

deres forældre eller af en anden voksen 

med en gyldig tilladelse til skydevåben 

eller et gyldigt jagttegn, eller at de befinder 

sig på et autoriseret eller på anden måde 

godkendt uddannelsessted 

a) er fyldt 18 år, dog med undtagelse 

af anden erhvervelse end køb og 

besiddelse af skydevåben til jagt og 

konkurrenceskydning, hvor personerne kan 

være under 18 år, forudsat at de har deres 

forældres tilladelse eller vejledes af en af 

deres forældre eller af en anden voksen 

med en gyldig tilladelse til skydevåben 

eller et gyldigt jagttegn, eller at de befinder 

sig på et autoriseret eller på anden måde 

godkendt uddannelsessted, og at denne 

voksne person påtager sig ansvaret for 

opbevaring i medfør af artikel 5a. og  

  

 

Ændringsforslag52 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 6 

Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 5 – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) ikke formodes at være til fare for 

sig selv, den offentlige orden eller den 

b) ikke formodes at være til fare for 

sig selv eller andre, den offentlige orden 
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offentlige sikkerhed; at en person er blevet 

dømt for en voldelig forsætlig 

lovovertrædelse, anses for en indikation af, 

at den pågældende udgør en sådan fare. 

eller den offentlige sikkerhed; at en person 

er blevet dømt for en voldelig forsætlig 

lovovertrædelse, anses for en indikation af, 

at den pågældende udgør en sådan fare. 

 

 

Ændringsforslag53 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 6 

Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 5 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a.  person, som arver et skydevåben 

eller ammunition skal straks meddele 

dette til den kompetente myndighed i 

vedkommendes medlemsstat. Hvis der 

ikke kan dokumenteres et rimeligt behov, 

skal skydevåben og ammunition, der er 

underlagt en tilladelsespligt, gøres 

ubrugelige gennem inaktivering i henhold 

til dette direktiv eller sælges eller 

overdrages til en autorisret fysisk eller 

juridisk person. 

 

Ændringsforslag54 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 6 

Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 5 – stk. 1 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1b. Medlemsstaterne kan begrænse 

antallet af våben, som samlere kan 

besidde i alle kategorier, der er opført i 

bilag I. Dette gælder ikke, hvis disse 

våben er inaktiveret i henhold til dette 

direktiv. 

 

Ændringsforslag55 

Forslag til direktiv 
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Artikel 1 – nr. 6 

Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 5 – stk. 1 c (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1c Samling kan udgøre en gyldig 

begrundelse for erhvervelse og besiddelse 

af skydevåben for samlere, som er fyldt 18 

år og ikke formodes at være til fare for sig 

selv eller andre, den offentlige orden eller 

den offentlige sikkerhed. En dom for en 

voldelig forsætlig lovovertrædelse anses 

som tegn på, at der er tale om en sådan 

fare. 

 

Ændringsforslag56 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 6 

Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 

om standardlægeundersøgelser for 

udstedelse eller fornyelse af tilladelser 

som omhandlet i stk. 1 og tilbagekalder 

tilladelser, hvis en eller flere af de 

betingelser, der førte til udstedelsen, ikke 

længere opfyldes. 

Medlemsstaterne indfører et 

overvågningssystem, der omfatter 

evaluering af de relevante medicinske og 

psykologiske oplysninger i 

overensstemmelse med den nationale 

lovgivning, for erhvervelse og besiddelse 

af skydevåben, som kan gennemføres 

løbende eller periodisk, og tilbagekalder 

tilladelser, hvis en eller flere af de 

betingelser, som tilladelsen til erhvervelse 

og besiddelse blev udstedt på grundlag af, 
ikke længere er opfyldt. 

 

Ændringsforslag57 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 6 

Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Forudsat at den korrekte procedure følges 

i forbindelse med evalueringen af de 

relevante medicinske og psykologiske 

oplysninger, kan den person, som udfører 

evalueringen, ikke gøres til ansvar for de 

handlinger, som den person der er 

genstand for evalueringen, udfører. 

 

Ændringsforslag58 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 6 

Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne kan kun forbyde 

personer, der er bosiddende på deres 

område, at besidde et våben, der er 

erhvervet i en anden medlemsstat, hvis 

erhvervelse af samme våben er forbudt på 

deres eget område. 

Medlemsstaterne kan kun forbyde 

personer, der er bosiddende på deres 

område, at besidde et skydevåben, der er 

erhvervet i en anden medlemsstat, hvis 

erhvervelse af den samme type af 

skydevåben er forbudt på deres eget 

område. 

 

Ændringsforslag59 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 6 

Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 5 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 "Artikel 5a  

 Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 

om passende tilsyn med skydevåben og 

ammunition og om opbevaring af dem på 

en sikker måde for at mindske risikoen 

for, at uautoriserede får adgang til dem, 

mest muligt. Når skydevåben og 

ammunition opbevares, må der ikke være 

nem adgang til begge. Tilsyn betyder i den 
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forbindelse, at den person som er 

besiddelse af skydevåbnet eller 

ammunitionen, kontrollere det/den under 

transport og brug. Kontrollen med 

opbevaringsfaciliteten skal svare til 

skydevåbnets kategori. 

 

Ændringsforslag60 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 6 

Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 5 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 "Artikel 5b 

 Medlemsstaterne sikrer i forbindelse med 

erhvervelse og salg af skydevåben og 

væsentlige komponenter og ammunition 

hertil, der er klassificeret i kategori A, B, 

C og D i bilag I, gennem 

fjernkommunikationsteknik som defineret 

i artikel 2 i Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 2011/83/EF(*), at 

erhververens identitet og om nødvendigt 

tilladelse til at erhverve skydevåbnet eller 

den væsentlige komponent eller 

ammunitionen kontrolleres forud for eller 

senest ved leveringen til personen af: 

 a) en autoriseret våbenhandler eller -

mægler; eller 

 b) en offentlig myndighed eller 

repræsentant herfor. 

 _____________________ 

 *) Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2011/83/EU af 25. oktober 2011 

om forbrugerrettigheder, om ændring af 

Rådets direktiv 93/13/EØF og Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

1999/44/EF samt om ophævelse af Rådets 

direktiv 85/577/EØF og Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF 

(EUT L 304 af 22.11.2011, s. 64.)  
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Ændringsforslag61 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 6 

Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 6 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne træffer alle relevante 

foranstaltninger med henblik på at forbyde 

erhvervelse og besiddelse af skydevåben 

og ammunition i kategori A og at 

tilintetgøre sådanne skydevåben og sådan 

ammunition, der besiddes i strid med denne 

bestemmelse og beslaglægges. 

Uden at det berører artikel 2, stk. 2, 

træffer medlemsstaterne alle relevante 

foranstaltninger med henblik på at forbyde 

erhvervelse og besiddelse af skydevåben 

og ammunition i kategori A og at 

tilintetgøre eller inaktivere sådanne 

skydevåben og sådan ammunition, der 

besiddes i strid med denne bestemmelse og 

beslaglægges I særligt begrundede 

undtagelsestilfælde kan de kompetente 

myndigheder give tilladelser til 

ovennævnte skydevåben og ammunition, 

hvis dette ikke strider mod hensynet til 

den offentlige sikkerhed, den offentlige 

orden og det nationale forsvar. 

  

 

Ændringsforslag62 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 6 

Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 6 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne kan tillade organer, som 

beskæftiger sig med kulturelle eller 

historiske aspekter af våben og er 

anerkendt som sådanne af den 

medlemsstat, på hvis område de er 

etableret, at besidde skydevåben 

klassificeret i kategori A, der er erhvervet 

inden [the date of entry into force of this 

Directive], forudsat at de er blevet 

inaktiveret i overensstemmelse med de 

bestemmelser, som gennemfører artikel 

Medlemsstaterne kan vælge at give museer 

og samlere tilladelse til skydevåben og 

ammunition klassificeret i kategori A, 

forudsat at de pågældende museer og 

samlere over for de nationale kompetente 

myndigheder demonstrerer, at der er 

truffet foranstaltninger til at afhjælpe 

eventuelle risici for den offentlige 

sikkerhed eller den offentlige orden, og at 

det eller de pågældende skydevåben 

opbevares med et sikkerhedsniveau, som 
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10, litra b). står i forhold til de risici, der er forbundet 

med uautoriseret adgang til sådanne 

skydevåben.  

 

 Medlemsstaterne opretter et register over 

alle disse autoriserede museer og samlere. 

Disse autoriserede museer og samlere har 

pligt til at føre et register over alle våben 

klassificeret i kategori A i deres 

besiddelse, som de kompetente nationale 

myndigheder skal have adgang til. 

Medlemsstaterne indfører en 

hensigtsmæssigt tilsynsordning for 

sådanne museer og samlere under 

hensyntagen til alle relevante faktorer. 

 

Ændringsforslag63 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 6 

Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 6 – afsnit 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Erhvervelse af skydevåben, dele og 

ammunition hertil i kategori A, B og C via 

fjernkommunikationsteknik som defineret 

i artikel 2 i Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 97/7/EF (*) tillades kun 

for våbenhandlere og -mæglere og skal 

være underlagt streng kontrol fra 

medlemsstaternes side. 

udgår 

 

Ændringsforslag64 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. -7 (nyt) 

Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 7 – stk. 4 – litra b 

 

Gældende tekst Ændringsforslag 

 -7. Artikel 7, stk. 4, første afsnit, litra b, 

affattes således: 
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" (b) den regelmæssige kontrol af, at disse 

personer fortsat opfylder betingelserne, og" 

"(b) kontrol af, at disse personer fortsat 

opfylder betingelserne,; og" 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-

20080728&qid=1457684409643) 

 

Ændringsforslag65 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 7 

Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 7 – stk. 4 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

"De øvre grænser må ikke overstige fem 

år. Tilladelsen kan fornys, hvis de 

betingelser, på grundlag af hvilke den blev 

udstedt, stadig er opfyldt." 

Den maksimale varighed af en tilladelse 
må ikke overstige fem år, medmindre 

medlemsstaterne har gennemført en 

ordning med løbende overvågning som 

omhandlet i artikel 5, stk. 2, første afsnit. 
Tilladelsen kan fornys, hvis de betingelser, 

på grundlag af hvilke den blev udstedt, 

stadig er opfyldt." 

 

Ændringsforslag66 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 7 a (nyt) 

Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 8 – stk. 2 

 

Gældende tekst Ændringsforslag 

 7a.  Artikel 8, stk. 2, affattes således: 

2.  Sælgere, våbenhandlere eller 

privatpersoner underretter myndighederne i 

den medlemsstat, hvor salget eller 

overdragelsen af et skydevåben i kategori 

C har fundet sted, om salget eller 

overdragelsen, idet de identificerer 

erhververen og skydevåbenet. Hvis 

erhververen er bosiddende i en anden 

medlemsstat, underrettes denne stat om 

erhvervelsen af erhververen selv og af den 

medlemsstat, hvor erhvervelsen finder sted. 

2.  Sælgere, våbenhandlere, mæglere 

eller privatpersoner underretter 

myndighederne i den medlemsstat, hvor 

salget eller overdragelsen af et skydevåben 

i kategori C har fundet sted, om salget eller 

overdragelsen, idet de identificerer 

erhververen og skydevåbenet. Hvis 

erhververen er bosiddende i en anden 

medlemsstat, underrettes denne stat om 

erhvervelsen af erhververen selv og af den 

medlemsstat, hvor erhvervelsen finder sted. 
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(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:01991L0477-

20080728&from=FR) 

 

Ændringsforslag67 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 7 b (nyt) 

Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 10 

 

Gældende tekst Ændringsforslag 

 7b Artikel 10 affattes således: 

"Artikel 10 "Artikel 10 

Reglerne for erhvervelse og besiddelse af 

ammunition er de samme som dem, der 

gælder for de våben, som ammunitionen er 

beregnet til. 

Reglerne for erhvervelse af ammunition 

og besiddelse af ammunition, der 

indeholder et enkelt projektil, er de samme 

som dem, der gælder for besiddelse af de 

våben, som ammunitionen er beregnet til. 

Erhvervelse af ammunition er kun tilladt 

for personer, der har tilladelse til at 

besidde et skydevåben i den pågældende 

kategori, eller personer, for hvem det er 

tilladt i medfør af andet afsnit i artikel 6. 

 Mæglere og våbenhandlere kan afvise 

enhver transaktion vedrørende 

erhvervelse af komplette patroner eller 

dele af ammunition, som de med 

rimelighed anser for mistænkelig som 

følge af arten eller omfanget, og skal 

indberette en sådan transaktion eller 

ethvert forsøg på at gennemføre en sådan 

til de kompetente myndigheder. 

Våbenhandlere og mæglere har ikke ret 

til at afslutte an transaktion for 

erhvervelse af et skydevåben, medmindre 

de har mulighed for at kontrollere 

køberens identitet i det 

dataregistreringssystem, der er oprettet i 

medfør af artikel 4, stk. 4, og hvis 

betalingen udelukkende foregår kontant. 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-

20080728&qid=1457684409643) 
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Ændringsforslag68 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 8 

Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 10 a – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne træffer foranstaltninger til 

at sikre, at signalvåben og salutvåben, 

teater- og filmvåben samt special-

effektvåben ikke kan ombygges til 

skydevåben. 

Medlemsstaterne træffer foranstaltninger til 

at sikre, at signalvåben og salutvåben ikke 

kan ombygges til skydevåben. 

 

Ændringsforslag69 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 8 

Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 10 a – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Kommissionen vedtager tekniske 

specifikationer for signalvåben og for 

salutvåben, teater- og filmvåben samt 

special-effektvåben for at sikre, at de ikke 

kan ombygges til skydevåben. 

Kommissionen vedtager delegerede 

retsakter i overensstemmelse med artikel 

13a for at supplere direktivet ved at 

fastlægge tekniske specifikationer for 

signalvåben og for salutvåben, teater- og 

filmvåben samt special-effektvåben for at 

sikre, at de ikke kan ombygges til 

skydevåben. Kommissionen vedtager 

sådanne delegerede retsakter senest den ... 

[indsæt datoen] 

 

Ændringsforslag70 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 8 

Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 10 a – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Disse gennemførelsesretsakter vedtages 

efter undersøgelsesproceduren i artikel 

13b, stk. 2. 

udgår 
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Ændringsforslag71 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 8 

Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 10 b – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne sørger for at lade 

inaktiveringsforanstaltningerne 

kontrollere ved en kompetent myndighed 

for at sikre, at de ændringer, der er tilført 

et skydevåben, gør det definitivt 

ubrugeligt. Medlemsstaterne sørger for, at 

der i forbindelse med kontrollen udstedes 

en attest eller et dokument, der bekræfter 

skydevåbnets inaktivering, eller at der i 

dette øjemed påsættes skydevåbnet et klart 

synligt mærke. 

1.  Medlemsstaterne sikrer, at 

inaktivering af skydevåben foretages i 

overensstemmelse med de tekniske 

specifikationer, der er fastlagt i bilag III.  

 Dette gælder ikke for skydevåben, der er 

inaktiveret før den 8. april 2016, 

medmindre de overføres til en anden 

medlemsstat eller bringes i omsætning. 

 Inaktivering af skydevåben skal udføres 

af offentlige eller private enheder eller af 

enkeltpersoner, der er bemyndiget hertil i 

henhold til national lovgivning. 

 Medlemsstaterne udpeger en kompetent 

myndighed ("den kontrollerende enhed"), 

som skal kontrollere, om inaktiveringen 

af et skydevåben er blevet udført i 

overensstemmelse med de tekniske 

specifikationer, der er fastsat i bilag III 

 Hvis inaktiveringen af et skydevåben er 

blevet udført i overensstemmelse med de 

tekniske specifikationer, der er fastsat i 

bilag III, skal den kontrollerende enhed: 

 a) påføre en fælles unik mærkning 

på alle komponenter, der ændres for at 

inaktivere skydevåbnet, og 

 b) udstede en inaktiveringsattest til 

ejeren af skydevåbnet. 

 Hvis skydevåbnet er opført i det 
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elektroniske dataregistreringssystem, der 

er nævnt i artikel 4, stk. 4, skal 

inaktiveringen indføres heri under samme 

reference. 

 Medlemsstaterne kan indføre yderligere 

foranstaltninger til inaktivering af 

skydevåben på deres område, der går ud 

over de tekniske specifikationer, der er 

fastsat i bilag III. 

 

Ændringsforslag72 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 8 

Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 10 b – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Kommissionen vedtager 

inaktiveringsstandarder og -teknikker for 

at sikre, at inaktiverede skydevåben gøres 

definitivt ubrugelige. Disse 

gennemførelsesretsakter vedtages efter 

undersøgelsesproceduren i artikel 13b, 

stk. 2. 

2.  Kommissionen har i henhold til 

artikel 13a beføjelse til at vedtage 

delegerede retsakter for at opdatere bilag 

III, om nødvendigt under hensyntagen til 

eventuelle yderligere foranstaltninger, 

som medlemsstaterne har indført i 

overensstemmelse med stk. 1, sjette afsnit. 

 

Ændringsforslag73 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 8 

Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 10 b – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a.  Kommissionen vedtager 

gennemførelsesretsakter, hvori skabeloner 

til den fælles unikke mærkning og 

modellen for attesten for inaktiverede 

skydevåben fastlægges. Disse 

gennemførelsesretsakter vedtages efter 

undersøgelsesproceduren i artikel 13b, 

stk. 2. 
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Ændringsforslag74 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 8 

Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 10 b – stk. 2 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2b  Senest den 31. december 2016 

identificerer Kommissionen efter høring 

af medlemsstaterne og relevante 

interesserede parter de nationale 

inaktiveringsstandarder og -teknikker, 

som medlemsstaterne anvendte før den 8. 

april 2016, og som sikrede, at skydevåben 

er gjort definitivt uegnede til brug og 

ubrugelige, og den sikrer anerkendelse af 

certificerede inaktiveringer, der blev 

foretaget i overensstemmelse med 

sådanne inaktiveringsstandarder og 

teknikker. 

 

Ændringsforslag75 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 8 a (nyt) 

Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 10 ba (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 8a. Der indsættes følgende nye artikel: 

 Artikel 10ba 

 1. Medlemsstaterne træffer 

foranstaltninger for at sikre, at 

automatiske skydevåben, der er ombygget 

til halvautomatiske skydevåben fra den 

...., [indsæt datoen for direktivets 

ikrafttrædelse] ikke kan genombygges til 

automatiske skydevåben. 

 2. Kommissionen vedtager i 

overensstemmelse med artikel 13a 

delegerede retsakter, som skal supplere 

dette direktiv ved at fastlægge tekniske 

specifikationer, der skal sikre, at 

halvautomatiske skydevåben, som er 
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blevet ombygget fra oprindeligt 

automatiske skydevåben, ikke kan 

genombygges til automatiske skydevåben. 

Kommissionen vedtager den første 

delegerede retsakt senest den ... [31. 

december 2017]. 

 

Ændringsforslag76 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 8 b (nyt) 

Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 11 – stk. 1 

 

Gældende tekst Ændringsforslag 

 8b  Artikel 11, stk. 1, affattes således: 

1.  Med forbehold af artikel 12 kan 

skydevåben kun overføres fra én 

medlemsstat til en anden, når den i de 

følgende stykker fastsatte procedure 

overholdes. Disse bestemmelser gælder 

ligeledes for overførsel af skydevåben i 

forbindelse med postordresalg. 

1. Med forbehold af artikel 12 kan 

skydevåben kun overføres fra én 

medlemsstat til en anden, når den i de 

følgende stykker fastsatte procedure 

overholdes. Disse bestemmelser gælder 

ligeledes for overførsel af skydevåben i 

forbindelse med salg via 

fjernkommunikationsteknik". 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-

20080728&qid=1457684409643) 

 

Ændringsforslag77 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 nr. 8 c (nyt) 

Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 2 

 

Gældende tekst Ændringsforslag 

 8c Artikel 12, stk. 2. andet afsnit, 

affattes således: 

Oplysningerne i de to sidste led skal 

meddeles, når der er tale om overførsel 

mellem våbenhandlere. 

Oplysningerne i de to sidste led skal 

meddeles, når der er tale om overførsel 

mellem våbenhandlere eller mæglere. 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-

20080728&qid=1457684409643) 
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Ændringsforslag78 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 8 d (nyt) 

Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 1 

 

Gældende tekst Ændringsforslag 

 8d  Artikel 11, stk. 3. første afsnit, 

affattes således: 

3. For så vidt angår overførsel af 

skydevåben, bortset fra krigsvåben, der er 

undtaget fra dette direktivs anvendelses 

område i overensstemmelse med artikel 2, 

stk. 2, kan hver medlemsstat give 

våbenhandlere ret til at overføre skyde 

våben fra dens område til en våbenhandler, 

der er etableret i en anden medlemsstat 

uden forudgående tilladelse, jf. stk. 2. I 

dette øjemed udsteder den en autorisation, 

der gælder højst tre år, og som til enhver 

tid kan inddrages eller annulleres efter 

begrundet afgørelse. Et dokument, der 

henviser til denne autorisation, skal ledsage 

skydevåbnene indtil bestemmelsesstedet; 

dette dokument skal på forlangende 

forevises for medlemsstaternes 

myndigheder. 

3. For så vidt angår overførsel af 

skydevåben, bortset fra krigsvåben, der er 

undtaget fra dette direktivs anvendelses 

område i overensstemmelse med artikel 2, 

stk. 2, kan hver medlemsstat give 

våbenhandlere eller mæglere ret til at 

overføre skyde våben fra dens område til 

en våbenhandler eller mægler, der er 

etableret i en anden medlemsstat uden 

forudgående tilladelse, jf. stk. 2. I dette 

øjemed udsteder den en autorisation, der 

gælder højst tre år, og som til enhver tid 

kan inddrages eller annulleres efter 

begrundet afgørelse. Et dokument, der 

henviser til denne autorisation, skal ledsage 

skydevåbnene indtil bestemmelsesstedet; 

dette dokument skal på forlangende 

forevises for medlemsstaternes 

myndigheder. 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-

20080728&qid=1457684409643) 

 

Ændringsforslag79 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 8 e (nyt) 

Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 2 

 

Gældende tekst Ændringsforslag 

 8e  Artikel 11, stk. 3. andet afsnit, 

affattes således: 
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Våbenhandleren meddeler forud for 

overdragelsen myndighederne i den 

medlemsstat, hvorfra overdragelsen skal 

finde sted, alle de oplysninger, der er 

nævnt i stk. 2, første afsnit. Disse 

myndigheder udfører kontrol, i relevant 

omfang på stedet, for at verificere, at der er 

overensstemmelse mellem de oplysninger, 

som våbenhandleren har givet, og den 

faktiske overdragelse. Våbenhandleren 

meddeler oplysningerne i tilstrækkelig god 

tid. 

Våbenhandleren eller mægleren meddeler 

forud for overdragelsen myndighederne i 

den medlemsstat, hvorfra overdragelsen 

skal finde sted, alle de oplysninger, der er 

nævnt i stk. 2, første afsnit. Disse 

myndigheder udfører kontrol, i relevant 

omfang på stedet, for at verificere, at der er 

overensstemmelse mellem de oplysninger, 

som våbenhandleren eller mægleren har 

givet, og den faktiske overdragelse. 

Våbenhandleren eller mægleren meddeler 

oplysningerne i tilstrækkelig god tid. 

  

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-

20080728&qid=1457684409643) 

 

Ændringsforslag80 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 8 f (nyt) 

Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 11 – stk. 4 – afsnit 2 

 

Gældende tekst Ændringsforslag 

 8f  Artikel 11, stk. 4. andet afsnit, 

affattes således: 

Fortegnelserne over skydevåben meddeles 

de våbenhandlere, som har opnået 

autorisation til at overføre skydevåben 

uden forudgående tilladelse i forbindelse 

med den procedure, der er omhandlet i stk. 

3. 

Fortegnelserne over skydevåben meddeles 

de våbenhandlere og mæglere, som har 

opnået autorisation til at overføre 

skydevåben uden forudgående tilladelse i 

forbindelse med den procedure, der er 

omhandlet i stk. 3. 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-

20080728&qid=1457684409643) 

 

Ændringsforslag81 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 8 g (nyt) 

Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1 
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Gældende tekst Ændringsforslag 

 8g. Artikel 12, stk. 2. første afsnit, 

affattes således: 

2. Uanset stk. 1 kan jægere, for så vidt 

angår kategori C og D, og 

konkurrenceskytter, for så vidt angår 

kategori B, C og D, uden forudgående 

tilladelse besidde et eller flere skydevåben 

under en rejse gennem to eller flere 

medlemsstater med henblik på at udøve 

deres aktiviteter, forudsat at de er i 

besiddelse af et europæisk skydevåbenpas, 

hvorpå dette eller disse våben er angivet, 

og at de kan dokumentere begrundelsen for 

rejsen, blandt andet ved forelæggelse af en 

indbydelse eller andet bevis for deres jagt- 

eller konkurrenceskydningsaktiviteter i 

destinationsmedlemsstaten. 

2. Uanset stk. 1 kan jægere, for så vidt 

angår kategori C og D, og 

konkurrenceskytter, for så vidt angår 

kategori A, B, C og D, uden forudgående 

tilladelse besidde et eller flere skydevåben 

under en rejse gennem to eller flere 

medlemsstater med henblik på at udøve 

deres aktiviteter, forudsat at de er i 

besiddelse af et europæisk skydevåbenpas, 

hvorpå dette eller disse våben er angivet, 

og at de kan dokumentere begrundelsen for 

rejsen, blandt andet ved forelæggelse af en 

indbydelse eller andet bevis for deres jagt- 

eller konkurrenceskydningsaktiviteter i 

destinationsmedlemsstaten." 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:31991L0477) 

 

Ændringsforslag82 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 8 h (nyt) 

Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 2 

 

Gældende tekst Ændringsforslag 

 8h Artikel 12, stk. 2. andet afsnit, affattes 

således: 

Medlemsstaterne må ikke gøre accept af 

det europæiske skydevåbenpas betinget af 

betaling af et gebyr eller en afgift. 

Medlemsstaterne må ikke gøre  

 a)  udstedelse eller fornyelse af det 

europæiske skydevåbenpas betinget af 

betaling af et gebyr eller en afgift, som 

overstiger de administrative omkostninger 

ved udstedelsen af passet og 

 b)  accept af det europæiske 

skydevåbenpas direkte eller indirekte 

betinget af betaling af et gebyr eller en 

afgift eller udstedelse af en administrativ 
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godkendelse. 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-

20080728&qid=1457684409643) 

 

Ændringsforslag83 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 8 i (nyt) 

Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 12 – stk. 3 

 

Gældende tekst Ændringsforslag 

 8i  Artikel 12, stk. 3, affattes således: 

3. Ved aftaler om gensidig 

anerkendelse af nationale dokumenter kan 

to eller flere medlemsstater indføre en 

mere smidig ordning for forsendelse af 

skydevåben på deres område end den 

ordning, der er fastsat i denne artikel. 

3. Ved aftaler om gensidig 

anerkendelse af nationale dokumenter eller 

ved gensidig anerkendelse af 

registreringer i de elektroniske 

dataregistersystemer, der er omhandlet i 

artikel 4, stk. 4, kan to eller flere 

medlemsstater indføre en mere smidig 

ordning for forsendelse af skydevåben på 

deres område end den ordning, der er 

fastsat i denne artikel. 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-

20080728&qid=1457684409643) 

 

 

Ændringsforslag84 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 9 

Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 13 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Medlemsstaternes kompetente 

myndigheder udveksler oplysninger om de 

tilladelser, der gives til overførsel af 

skydevåben til en anden medlemsstat, samt 

oplysninger om afslag på tilladelser som 

defineret i artikel 7. 

4. Senest den ... [dato] sikrer 

medlemsstaterne en effektiv udveksling af 

oplysninger i overensstemmelse med 

forordning (EU) nr. 2016/679 enten 

direkte eller gennem centrale 

kontaktpunkter om de tilladelser, der gives 

til overførsel af skydevåben til en anden 

medlemsstat og senest den ...[dato] sikrer 
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de udveksling af oplysninger om afslag på 

tilladelser som defineret i artikel 7 af 

sikkerhedshensyn til tvivl om personens 

pålidelighed. 

 Medlemsstaterne udveksler efter 

anmodning fra en anden medlemsstat 

oplysninger, som er relevante for en 

evaluering af den eventuelle kriminelle 

baggrund hos personer, som anmoder om 

eller har opnået en undtagelse i medfør af 

artikel 6 eller en tilladelse i medfør af 

artikel 7. Disse oplysninger skal i givet 

fald omfatte eventuelle afgørelser fra en 

domstol eller en offentlig myndighed. 

  

  

 

Ændringsforslag85 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 9 

Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 13 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Kommissionen tillægges beføjelser 

til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 13a 

vedrørende de nærmere bestemmelser for 

udveksling af oplysninger om meddelte 

tilladelser og afslag." 

5. Kommissionen vedtager delegerede 

retsakter i overensstemmelse med artikel 

13a for at supplere direktivet gennem 

fastsættelse af de nærmere bestemmelser 

for udveksling af oplysninger om meddelte 

tilladelser og afslag vedrørende overførsel 

af skydevåben til en anden medlemsstat. 

Kommissionen vedtager den første af 

disse delegerede retsakter senest ... 

[indsæt datoen] 

 

Ændringsforslag86 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 10 

Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 13 a – stk. 3 a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Inden vedtagelsen af en delegeret 

retsakt hører Kommissionen eksperter, 

som er udpeget af de enkelte 

medlemsstater, i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle 

aftale om bedre lovgivning af 13. april 

2016. 

 

Ændringsforslag87 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 10 

Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 13 a – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. En delegeret retsakt vedtaget i 

henhold til artikel 13 træder kun i kraft, 

hvis hverken Europa-Parlamentet eller 

Rådet har gjort indsigelse inden for en frist 

på to måneder fra meddelelsen af den 

pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 

og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 

Rådet inden udløbet af denne frist begge 

har informeret Kommissionen om, at de 

ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 

forlænges med to måneder på Europa-

Parlamentets eller Rådets initiativ." 

5. En delegeret retsakt vedtaget i 

henhold til artikel 10b, stk. 2 og 4, artikel 

10ba og artikel 13, stk. 5, træder kun i 

kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet 

eller Rådet har gjort indsigelse inden for en 

frist på to måneder fra meddelelsen af den 

pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 

og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 

Rådet inden udløbet af denne frist begge 

har informeret Kommissionen om, at de 

ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 

forlænges med to måneder på Europa-

Parlamentets eller Rådets initiativ." 

 

Ændringsforslag88 

Forslag til direktiv 

Article 1 – – point 11 a (new) 

Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 16 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 11a. Der indsættes følgende nye artikel: 

 "Artikel 16a 

 1. Medlemsstaterne kan besluttet af 
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bekræfte tilladelser til halvautomatiske 

skydevåben, der er klassificeret i punkt 6 

og 7a i kategori A, og som lovligt blev 

erhvervet og registreret inden den ... 

[datoen for ændringsdirektivets 

ikrafttrædelse] og at forny dem for den 

lovlige ejer med virkning fra denne dato 

på betingelse af, at de øvrige betingelser i 

direktivet er opfyldt, ligesom de kan 

tillade, at sådanne skydevåben erhverves 

af personer, som har opnået en tilladelse 

fra medlemsstaterne i overensstemmelse 

med dette direktiv. 

 2. Medlemsstaterne kan give 

sportsskytter tilladelse til at erhverve og 

besidde halvautomatiske skydevåben, der 

er klassificeret under punkt 6 og 7a, på 

følgende betingelser: 

 a) sportsskytten deltager i 

skydekonkurrencer, der arrangeres af 

officielle idrætsorganisationer, som 

anerkendes af en medlemsstat eller af en 

internationalt etableret og officielt 

anerkendt sportsskytteorganisation. og 

 b) sportsskytten er medlem af en 

anerkendt skytteforening, regelmæssigt 

praktiserer målskydning og har gjort det 

inden for de seneste 12 måneder. 

 Sportsskytter, som har tilladelse til at 

erhverve og besidde halvautomatiske 

skydevåben, der er klassificeret under 

punkt 6 og 7a i kategori A, har ret til at få 

sådanne skydevåben opført i et 

europæiske skydevåbenpas, jf. artikel 12, 

stk. 2. 

 

Ændringsforslag89 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 12 

Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 17 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Kommissionen forelægger hvert femte år Kommissionen forelægger hvert femte år 
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Europa-Parlamentet og Rådet en rapport 

om anvendelsen af dette direktiv, eventuelt 

ledsaget af forslag navnlig vedrørende 

kategorierne af skydevåben i bilag I og de 

problemer, der er forbundet med nye 

teknologier som f.eks. 3D-printning. Den 

første rapport forelægges to år efter dette 

direktivs ikrafttræden." 

Europa-Parlamentet og Rådet en rapport 

om anvendelsen af dette direktiv, herunder 

en kvalitetskontrol af de nye 

bestemmelser, eventuelt ledsaget af forslag 

navnlig vedrørende kategorierne af 

skydevåben i bilag I og spørgsmål 

vedrørende gennemførelsen af systemet 

med det europæiske skydevåbenpas 

mærkning og nye teknologier som f.eks. 

konsekvenserne af 3D-printning. Den 

første rapport forelægges senest den ... [to 

år efter dette direktivs ikrafttrædelse] 

 

 

Ændringsforslag90 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 12 

Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 17 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Kommissionen vurderer senest den [date] 

de elementer, som er nødvendige for et 

system til udveksling af de oplysninger 

mellem medlemsstaterne, som er indeholdt 

i de i artikel 4, stk. 4, omhandlede 

dataregistreringssystemer. Kommissionens 

vurdering ledsages om nødvendigt af et 

lovgivningsmæssigt forslag, der tager 

hensyn til eksisterende redskaber til 

udveksling af oplysninger." 

Kommissionen vurderer senest den ... 

[dato] de elementer, som er nødvendige for 

et system til udveksling af de oplysninger 

mellem medlemsstaterne, som er indeholdt 

i de i artikel 4, stk. 4, omhandlede 

dataregistreringssystemer, herunder 

mulighederne for, a alle medlemsstater 

får adgang til et sådant system. 
Kommissionens vurdering ledsages om 

nødvendigt af et lovgivningsmæssigt 

forslag, der tager hensyn til eksisterende 

redskaber til udveksling af oplysninger." 

 

Ændringsforslag91 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 13 – litra a – nr. i 

Direktiv 91/477/EØF 

Annex I – part II – point A – category A – point 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. fuldautomatiske skydevåben, som 

er blevet ombygget til halvautomatiske 

6. fuldautomatiske skydevåben, som 

er blevet ombygget til halvautomatiske 
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skydevåben skydevåben, medmindre Kommissionen 

har vedtaget tekniske foranstaltninger i 

henhold til artikel 10ba, idet denne 

bestemmelse i så fald ikke finder 

anvendelse på skydevåben, som er blevet 

ombygget i overensstemmelse med de 

fastsatte bestemmelser. 

 

Ændringsforslag92 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 13 – litra a – nr. i 

Direktiv 91/477/EØF 

Bilag I – del II – nr. A – kategori A – litra 6 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 6a. halvautomatiske skydevåben, som 

er blevet ombygget til automatiske 

skydevåben 

 

Ændringsforslag93 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 13 – litra a – nr. i 

Direktiv 91/477/EØF 

Bilag I – del II – nr. A – kategori A – litra 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

7. halvautomatiske civile skydevåben, 

som ligner automatiske skydevåben 

udgår 

 

Ændringsforslag94 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 13 – litra a – nr. i 

Direktiv 91/477/EØF 

Bilag I – del II – nr. A – kategori A – litra 7 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 7a. Halvautomatiske skydevåben med 

central perkussion og ladeanordninger 

med en eller flere af efterfølgende 
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kendetegn: 

 a) lange skydevåben (dvs. skydevåben 

der oprindeligt skulle anvendes med 

skulderansats), som kan afkortes til en 

længe på mindre end 60 cm uden at miste 

funktionalitet ved hjælp en foldekolpe 

eller teleskopkolpe; 

 b) skydevåben med en 

affyringskapacitet på over 21 skud uden 

genopladning, såfremt ladeanordningen 

med en kapacitet på over 20 skud er en del 

af skydevåbnet eller er monteret på det; 

 For at kunne erhverve en ladeanordning 

skal der forelægges en tilsvarende 

våbentilladelse på tidspunktet for 

erhvervelsen. 

 

Ændringsforslag95 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 13 – litra a – nr. i 

Direktiv 91/477/EØF 

Bilag I – del II – nr. A – kategori A – litra 8 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

8. skydevåben i punkt 1 til 7 efter 

inaktivering." 

8. Ethvert skydevåben, der er 

klassificeret i denne kategori efter at være 

blevet ombygget til affyring af løse skud, 

lokalirriterende midler, andre aktive 

stoffer eller pyroteknisk ammunition. 

 

Ændringsforslag96 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 13 – litra a – nr. i a (nyt) 

Direktiv 91/477/EØF 

Bilag I – del II – nr. A – kategori B – litra 6 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 i)a  I kategori B tilføjes følgende 

punkt: 

 6a. halvautomatiske civile skydevåben, 

som ligner automatiske skydevåben 
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Ændringsforslag97 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 13 – litra a – nr. i b (nyt) 

Direktiv 91/477/EØF 

Bilag I – del II – nr. A – kategori B – litra 6 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 i)b  I kategori B tilføjes følgende 

punkt: 

 6b Halvautomatiske skydevåben med 

randantændelse ved fænghætte af kaliber 

22 eller derunder " 

 

Ændringsforslag98 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 13 – litra a – nr. i c (nyt) 

Direktiv 91/477/EØF 

Bilag I – del II – nr. A – kategori A – litra 6 c (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 i)c  I kategori B tilføjes følgende 

punkt: 

 6c Ethvert skydevåben, der er klassificeret 

i denne kategori, efter at være blevet 

ombygget til affyring af løse skud, 

lokalirriterende midler, andre aktive 

stoffer eller pyroteknisk ammunition eller 

til et signalvåben eller salutvåben. 

 

Ændringsforslag99 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 13 – litra a – nr. iii 

Direktiv 91/477/EØF 

Bilag I – del II – nr. A – kategori C – litra 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5.  signalvåben, salutvåben, teater- og 

filmvåben og special-effektvåben samt 

5.  Ethvert skydevåben, der er 

klassificeret i denne kategori, efter at 
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kopier være blevet ombygget til affyring af løse 

skud, lokalirriterende midler, andre aktive 

stoffer eller pyroteknisk ammunition eller 

til et signalvåben eller salutvåben. 

 

Ændringsforslag100 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 13– litra a – nr. iii 

Direktiv 91/477/EØF 

Bilag I – del II – nr. A – kategori C – litra 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6.  skydevåben i kategori B og punkt 1 

til 5 i kategori C efter inaktivering." 

udgår 

 

Ændringsforslag101 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 13 – litra a – nr. iii a (nyt) 

Direktiv 91/477/EØF 

Bilag I – del II – nr. A – kategori D 

 

Gældende tekst Ændringsforslag 

 iii)a i kategori D affattes teksten under 

overskriften således: 

Lange glatløbede enkeltladerskydevåben "Lange glatløbede enkeltladerskydevåben, 

herunder sådanne, som er blevet 

ombygget til affyring af løse skud, 

lokalirriterende midler, andre aktive 

stoffer eller pyroteknisk ammunition". 

 

 

Ændringsforslag102 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 14 – litra b (nyt) 

Direktiv 91/477/EØF 

Bilag I – del III – afsnit 1 – litra c a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 b) I første afsnit tilføjes følgende 
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punkt: 

 ca) inaktiverede skydevåben, såfremt 

inaktiveringen har fundet sted: 

 i) i overensstemmelse med de 

tekniske specifikationer i bilag III; eller 

 ii) før den .... [datoen for direktivets 

ikrafttrædelse] i overensstemmelse med de 

tekniske specifikationer i bilag I til 

gennemførelsesforordning (EU) nr. 

2015/2403; eller 

 iii) inden den 8. april 2016: 

 - i overensstemmelse med nationale 

inaktiveringsstandarder og teknikker, som 

anvendes af medlemsstaterne og er indført 

af Kommissionen i overensstemmelse med 

artikel 10, stk. 2b; eller 

 - i overensstemmelse med nationale 

inaktiveringsstandarder og teknikker, som 

anvendes af medlemsstaterne, såfremt det 

inaktiverede skydevåben ikke overføres til 

en anden medlemsstat eller bringes på 

markedet; eller 

 - i overensstemmelse med 

gennemskæringsproceduren, hvor der 

skæres en åbning af en bredde på mindst 

4 mm gennem kammervæggen og ind i 

løbet i mindst 50 % af dettes længde, og 

piben/løbet er blevet forsvarligt naglet 

eller svejset fast til låsestolen/rammen, 

således at ombygning til udsendelse af et 

hagl, en kugle eller et projektil ved hjælp 

af et brændbart drivmiddel ikke er mulig. 

 

Ændringsforslag103 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 14 – litra b 

Direktiv 91/477/EØF 

Bilag I – del III – afsnit 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag  Ændringsforslag  

"er bygget med henblik på 

redningsaktioner, slagtning, harpunfiskeri, 

eller som er beregnet til industrielle eller 

b) er bygget til signalgivning, 

redningsaktioner, slagtning, harpunfiskeri, 

til industrielle eller tekniske formål eller 
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tekniske formål, under forudsætning af, at 

de kun kan anvendes til dette præcise 

formål" 

blot til udsendelse af et hagl, en kugle 

eller et projektil ved hjælp af komprimeret 

luft og andre gasser uden hjælp af et 

brændbart drivmiddel, eller er bygget som 

airsoft-anordninger af enhver type, som 

kun kan affyre små plastkugler med 

begrænset energi, under forudsætning af, 

at de kun kan anvendes til dette præcise 

formål og ikke kan ombygges på en sådan 

måde, at de bliver i stand til at udsende et 

hagl, en kugle eller et projektil ved hjælp 

af et brændbart drivmiddel 

 

Ændringsforslag104 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 14 a (nyt) 

Direktiv 91/477/EØF 

Bilag II – nr. f 

 

Gældende tekst Ændringsforslag 

 14a. Bilag II, litra b) affattes således: 

f) påtegninger: f) påtegninger: 

»Dette pas giver kun ret til at foretage 

rejser til en anden medlemsstat med et eller 

flere skydevåben i kategori B, C eller D, 

når denne medlemsstat har givet 

forudgående tilladelse hertil. Denne eller 

disse tilladelser kan angives på dette pas. 

»Dette pas giver kun ret til at foretage 

rejser til en anden medlemsstat med et eller 

flere skydevåben i kategori A, B, C eller D, 

når denne medlemsstat har givet 

forudgående tilladelse hertil. Denne eller 

disse tilladelser kan angives på dette pas. 

Ovennævnte forudgående tilladelse er i 

princippet ikke nødvendig for at foretage 

en rejse med et skydevåben i kategori C og 

D med henblik på jagt eller med et 

skydevåben i kategori B, C eller D med 

henblik på konkurrenceskydning på 

betingelse af besiddelse af våbenpasset og 

af at kunne godtgøre rejsens formål.« 

Ovennævnte forudgående tilladelse er i 

princippet ikke nødvendig for at foretage 

en rejse med et skydevåben i kategori C og 

D med henblik på jagt eller med et 

skydevåben i kategori A, B, C eller D med 

henblik på konkurrenceskydning på 

betingelse af besiddelse af våbenpasset og 

af at kunne godtgøre rejsens formål.« 

Hvis en medlemsstat i overensstemmelse 

med artikel 8, stk. 3, har underrettet de 

øvrige medlemsstater om, at besiddelse af 

visse skydevåben i kategori B, C eller D er 

forbudt på dens område eller underkastet 

krav om tilladelse, tilføjes følgende 

påtegning: 

Hvis en medlemsstat i overensstemmelse 

med artikel 8, stk. 3, har underrettet de 

øvrige medlemsstater om, at besiddelse af 

visse skydevåben i kategori A, B, C eller D 

er forbudt på dens område eller underkastet 

krav om tilladelse, tilføjes følgende 

påtegning: 
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»Indrejse i … [navnet på den eller de 

pågældende medlemsstater] med dette 

våben … [identifikation af våbnet] er 

forbudt.« 

»Indrejse i … [navnet på den eller de 

pågældende medlemsstater] med dette 

våben … [identifikation af våbnet] er 

forbudt.« 

»Indrejse i … [navnet på den eller de 

pågældende medlemsstater] med dette 

våben … [identifikation af våbnet] er 

betinget af godkendelse.« 

»Indrejse i … [navnet på den eller de 

pågældende medlemsstater] med dette 

våben … [identifikation af våbnet] er 

betinget af godkendelse.« 

 

Ændringsforslag105 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 14 b (nyt) 

Direktiv 91/477/EØF 

Bilag III (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag 

  

Ændringsforslag 

14a. Der indsættes følgende nye bilag: 

Bilag III 

Tekniske specifikationer for inaktivering af skydevåben  

De inaktiveringsprocedurer, der skal gennemføres for at gøre skydevåben definitivt 

ubrugelige, er defineret på grundlag af tre tabeller: 

Tabel I indeholder en liste over forskellige typer skydevåben 

Tabel II beskriver de procedurer, som skal gennemføres for at gøre hver eneste væsentlig 

del af skydevåbenet uigenkaldeligt ubrugelig. 

Tabel III beskriver de inaktiveringsprocedurer, der skal udføres for de forskellige typer 

skydevåben. 

 

TABEL I: Liste over typer af skydevåben 

TYPER AF SKYDEVÅBEN 

1 Pistoler (enkeltlader, halvautomatiske) 

2 Revolvere (herunder forladerevolvere) 

3 Lange enkeltladede våben (ikke med knæklås) 
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4 Skydevåben med knæklås (f.eks. glatløbede, med riffelgang, kombineret, falling/rolling 

block-mekanisme, korte og lange skydevåben) 

5 Lange repetérskydevåben (glatløbede, med riffelgang) 

6 Lange halvautomatiske skydevåben (glatløbede, med riffelgang) 

7 (Fuld) automatiske skydevåben, f.eks. udvalgte stormgeværer, maskinpistoler, 

fuldautomatiske pistoler (ikke maskingeværer, der betjenes af besætninger) 

8 Ildvåben til forladning 

 

TABEL II: Særlige procedurer for hver komponent 

KOMPONENT PROCEDURE 

1. PIBE/LØB 1.1 Hvis piben/løbet er fastgjort til rammen (1), drives en 

stift af hærdet stål (diameter > 50 % af kammerets diameter, 

mindst 4,5 mm) gennem kammeret til rammen/låsestolen. 

Stiften skal svejses fast (2). 

 

Hvis piben/løbet er aftageligt (ikke fastgjort), skæres en 

langsgående åbning gennem hele kammervæggen (bredde > 

½ af kaliberet og maksimalt 8 mm); der svejses en 

plombe/stang i løbet fra kammerets begyndelse (L ≥ 2/3 af 

løbets længde). I tilfælde af glatte løb skal kun kammeret 

blokeres permanent med en plombe af samme længde som 

kammeret. 

 

1.3 Inden for den første tredjedel af løbet (fra kammeret) 

bores enten huller (skal have mindst 2/3 af kaliberets 

diameter for glatløbede våben og hele kaliberets diameter 

for alle andre våben; hullerne skal ligge i forlængelse af 

hinanden, 3 for korte våben, 6 for lange våben); eller der 

skæres efter kammeret en V-udskæring (vinkel 60 ± 5°), 

som går igennem løbets overflade; eller der skæres efter 

kammeret en langsgående åbning (bredde 8-10 mm ± 0,5 

mm, længde ≥ 52 mm) det samme sted som angivet for 

hullerne; eller der skæres en langsgående åbning (bredde 4-

6 mm ± 0,5 mm) fra kammeret til en position 5 mm fra 

mundingen. 

 
1.4 Ved løb/piber, der har føderampe, fjernes føderampen. 

 

1.5 Med henblik på at forhindre at løbet kan fjernes fra 

rammen, anvendes en stift af hærdet stål, eller der foretages 

svejsning. 

 

1.6. Der fastgøres en stang i pibens/løbets overgangskegle 

(L > 2/3 af pibens/løbets længde). Der svejses ind i 

overgangskeglen. Piben/løbet fastgøres til rammen med en 

stift (gennem overgangskeglen), og stiften fastsvejses. Der 
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bores et hul på 2/3 af kaliberet inden for den første tredjedel 

af piben/løbet fra overgangskeglen, og stangen svejses fast 

til piben/løbet gennem borehullet. 

2. BUNDSTYKKE/LÅS 2.1 Slagstiften fjernes eller forkortes. 

 

2.2 Bundstykkehovedet fræses i en vinkel på mindst 45 

grader og på en overflade, der er større end 50 % af 

stødbunden/bundstykkefrontens overflade. 

 
2.3 Hullet til slagstiften svejses til. 

3. TROMLE 3.1 Alle indervægge fjernes mellem tromlens kamre i mindst 

2/3 af dens længde, idet der foretages et cirkulært snit på 50 

% af hylsterdiameter. 

 3.2 Hvor det er muligt, foretages der svejsning med henblik 

på at undgå, at tromlen kan fjernes fra rammen, eller andre 

passende foranstaltninger såsom fastgørelse med stift, som 

gør fjernelse umulig. 

4. SLÆDE 4.1 Der fræses eller fjernes mere end 50 % af 

stødbunden/bundstykkefrontens forside i en vinkel på 

mellem 45 og 90 grader. 

 
4.2 Slagstiften fjernes eller forkortes. 

 
4.3 Hullet til slagstiften fræses og svejses til. 

 
4.4. Mindst 2/3 af låserillerne i slæden fræses væk. 

 

4.5 Hvor det er muligt, fræses indersiden af den øvre 

forkant af udkasteråbningen i slæden i en vinkel på 45 

grader. 

5. RAMME (PISTOLER) 5.1 Føderampen fjernes. 

 

5.2 Mindst 2/3 af slædestyret på begge sider af rammen 

fræses væk. 

 

5.3 Slædestoppet svejses til. Hvis svejsning ikke er mulig, 

anvendes andre passende foranstaltninger. 

 

5.4 Adskillelse af pistoler med polymerramme forhindres 

ved svejsning eller klæbning. Hvis svejsning eller klæbning 

ikke er mulig, anvendes andre passende foranstaltninger. 

6. FULDAUTOMATISK 

SYSTEM 

6.1 Stempel- og gastryksystemet ødelægges ved skæring eller 

svejsning. 

 

6.2 Bundstykket fjernes, erstattes med et stålstykke og 

svejses til, eller bundstykket reduceres med mindst 50 % og 

svejses til, og låseknasterne afskæres fra 

bundstykkehovedet. 

 

6.3 Aftrækkermekanismen svejses sammen, om muligt med 

rammen. Hvis svejsning inden for rammen ikke er muligt: 

slagmekanismen fjernes, og det tomme rum udfyldes på 
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passende vis (f.eks. ved indlimning af et passende stykke og 

udfyldning med epoxystøbemasse). 

7. AKTION 7.1 Der fræses en kegle på minimalt 60° (spidsvinklen) med 

henblik på at opnå en basisdiameter på mindst 1 cm eller 

diameteren af stødbunden/bundstykkefrontens forside. 

 

7.2 Slagstiften fjernes, slagstifthullet udvides til en diameter 

på mindst 5 mm og svejses til. 

8. MAGASIN (hvis relevant) 8.1 Magasinet punktsvejses, eller der anvendes andre 

passende foranstaltninger, afhængigt af våbentypen og 

materialet, for at forhindre, at magasinet kan fjernes. 

 

8.2 Hvis magasinet ikke forefindes, anbringes der punktvise 

svejsesøm på det sted, hvor magasinet skal sidde, eller der 

fastgøres en blokering med henblik på permanent at 

forhindre, at der kan indsættes et magasin. 

 

8.3 Der drives en stift af hærdet stål gennem magasin, 

kammer og ramme. Sikres ved svejsning. 

9. 

FORLADERSKYDEVÅBEN 

9.1 Pistonen(-erne) fjernes eller svejses til, hullet(-erne) 

svejses til. 

10. LYDDÆMPER 10.1 Det forhindres ved hjælp af gennemdrivning af en 

hærdet stålstift, at lyddæmperen kan fjernes fra løbet, eller 

der anvendes svejsning, hvis lyddæmperen er en integreret 

del af våbnet. 

 

10.2 Alle indvendige komponenter og disses 

fastgørelsespunkter i lyddæmperen fjernes, således at der 

kun er et rør tilbage. Der bores to huller i hylsteret (5 mm i 

diameter) nær det sted, hvor lyddæmperen er fastgjort til 

piben/løbet. 

Spærringer/plombers/stifters 

hårdhed 

Hærdet stålstang eller -stift 

 

TABEL III: Særlige procedurer for de enkelte væsentlige komponenter af hver type skydevåben 

TYPE 1 2 3 4 5 6 7 8 

PROCEDURE Pistoler (undtagen 

automatiske) 

Revolvere Lange 

enkeltladede 

våben (ikke 

med 

knæklås) 

Skydevåben 

med 

knæklås 

(glatløbet, 

med 

riffelgang, 

kombineret) 

Lange 

repetérskydevåben 

(glatløbede, med 

riffelgang) 

Lange 

halvautomatiske 

skydevåben 

(glatløbede, med 

riffelgang) 

Fuldautomatiske 

skydevåben: 

stormgeværer, 

maskinpistoler, 

maskingeværer 

Forladerskydevåben 

1,1     X   X X X   

1.2 og 1.3 X  X X X X X X 



 

RR\1102029DA.doc 63/100 PE578.822v02-00 

 DA 

1.4 X         X X   

1.5                

1.6  X       

2.1     X   X X X   

2.2     X   X X X   

2.3     X   X X X   

3.1   X             

3.2   X             

4.1 X           X (for 

automatiske 

pistoler) 

  

4.2 X           X (for 

automatiske 

pistoler) 

  

4.3 X           X (for 

automatiske 

pistoler) 

  

4.4 X           X (for 

automatiske 

pistoler) 

  

4.5 X         X X (for 

automatiske 

pistoler) 

  

5.1 X           X (for 

automatiske 

pistoler) 

  

5.2 X           X (for 

automatiske 

pistoler) 

  

5.3 X           X (for 

automatiske 

pistoler) 

  

5.4 X 

(polymerramme) 

          X (for 

automatiske 

pistoler) 

  

6.1           X X   
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6.2           X X   

6.3             X   

6.4             X   

7.1       X         

7.2   X   X         

8.1 eller 8.2 X       X X X   

8.3         X 

(rørmagasin) 

X 

(rørmagasin) 

    

9.1   X           X 

10.1 X   X   X X X   

10.2 X   X X X X X   

 

(1) Løbet er fastgjort til rammen ved sammenskruning, sammenspænding eller en anden 

proces. 

(2) Svejsning er en proces, der foretages under fabrikation eller formgivning, hvorved 

materialer, normalt metaller eller termoplast, forenes ved sammensmeltning. 

 

Ændringsforslag106 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne sætter de nødvendige 

love og administrative bestemmelser i kraft 

for at efterkomme dette direktiv senest den 

[3 months after publication to the OJ]. De 

tilsender straks Kommissionen disse love 

og bestemmelser. 

Medlemsstaterne sætter de nødvendige 

love og administrative bestemmelser i kraft 

for at efterkomme dette direktiv senest den 

[12 måneder efter dette ændringsdirektivs 

ikrafttrædelse]. De tilsender straks 

Kommissionen disse love og tiltag. 
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BEGRUNDELSE 

Indledning 

Den Europæiske Union har siden 1991 haft lovgivning om erhvervelse og besiddelse af 

skydevåben i form af direktiv 91/477/EF, der blev ændret i 2008. Dette direktiv fastsætter 

regler om mærkning og sporbarhed af skydevåben samt de betingelser, som personer skal 

opfylde for at kunne erhverve og besidde et skydevåben. 

Det er vigtigt at slå fast, at langt de fleste af de lovligt erhvervede skydevåben i EU ikke 

udgør nogen fare for offentligheden.  

Men selv om kriminelles og terroristers brug af lovligt erhvervede skydevåben er begrænset, 

har der været konstateret tilfælde. For eksempel var en af de våbentyper, der blev brugt i 

Charlie Hebdo-angrebene i Paris, blevet købt lovligt i en medlemsstat efter at være blevet 

ombygget til et teatervåben til løs ammunition, som ifølge denne medlemsstats lovgivning 

ikke krævede tilladelse (hvilket nu er blevet ændret). Det blev derefter konverteret tilbage til 

en forbudt våbentype til skarp ammunition. 

Det var på denne baggrund, at Kommissionen iværksatte sin revision af direktivet om 

skydevåben. Kommissionen har fremsat en række forslag, som radikalt ændrer rækkevidden 

af og kravene i direktivet, men uden at forelægge en konsekvensanalyse. En sådan 

konsekvensanalyse ville have gjort det lettere at vurdere begrundelsen for disse forslag samt 

det evidensgrundlag, de bygger på. Denne mangel har ført til udbredt bekymring hos 

personer, som lovligt har erhvervet skydevåben til en række forskellige formål. Det er klart, at 

mange interessenter er bekymrede over nogle af forslagenes mangel på klarhed og deres 

mulige konsekvenser for ejere af lovlige skydevåben. 

Ordføreren har derfor bestræbt sig på at rådføre sig så bredt og så gennemsigtigt som muligt 

for at sikre, at hendes betænkning tager fat på reelle problemer og begrænser omfanget af 

unødvendige og utilsigtede konsekvenser. Hun anbefaler at fastholde status quo i alle tilfælde, 

hvor der ikke er tilstrækkeligt belæg for berettigelsen af en ændring. 

Den selv samme dag, som Kommissionen indledte revisionen af direktivet, vedtog den 

imidlertid også inaktiveringsforordningen. Interessenter fra mange medlemsstater har givet 

udtryk for bekymring for, at den nye forordning vil gøre det sværere for de retshåndhævende 

organer at vide, om et skydevåben er blevet inaktiveret korrekt. 

Inaktiverede skydevåben eller kopier har legitime anvendelser i filmindustrien og i 

forbindelse med genopførelse af militære begivenheder. Ordføreren konstaterer på baggrund 

af drøftelser med eksperter, at der i praksis er forskel på den måde, eksperter bruger udtrykket 

"inaktiveret" på. For at fjerne enhver tvivl forstås ved udtrykket "inaktiveret skydevåben" i 

forbindelse med dette forslag et skydevåben, som er gjort definitivt ubrugeligt.  

Det er derfor ordførerens opfattelse, at alle ændringer af direktivet skal skabe ligevægt 

mellem dels retten til at eje bestemte typer af skydevåben og dels den kontrol, der er 

nødvendig i lyset af den risiko, de udgør. 
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1. Definitionen af et skydevåben 

Ordføreren foreslår at bruge en tilgang baseret på de væsentlige komponenter, således at 

enhver anordning, som deler en væsentlig komponent med et skydevåben, pr. definition selv 

er et skydevåben.  

Kopier og signalvåben betragtes ikke som skydevåben, medmindre de kan ombygges til 

skydevåben eller deler en væsentlig komponent med disse. 

2. Våben til løs ammunition 

Ordføreren foreslår, at skydevåben, der er ombygget til affyring af løse skud, fortsat skal 

defineres som skydevåben i deres oprindelige kategori.  

3. Magasiner 

Ordføreren har modtaget høringssvar fra et mindre antal eksperter, der har foreslået, at 

kontrollen med magasiner kan sikres ved at definere magasiner som en "væsentlig del" af et 

skydevåben. Ordføreren har stærke forbehold over for denne tilgang og har modtaget mange 

andre indlæg, der påpeger, at fremstillingen af et magasin på grund af dets relativ enkle 

konstruktion er temmelig simpel, og at de mange magasiner, der allerede besiddes lovligt af 

ejere af skydevåben, i vidt omfang kan udskiftes med hinanden. Effektiviteten af en sådan 

foranstaltning er derfor ikke indlysende, hvorfor ordføreren ikke foreslår at medtage 

magasiner i definitionen af "væsentlig del". 

4. Informationsdeling 

Visse retshåndhævende myndigheder har foreslået en forbedring af informationsdelingen. 

Ordføreren foreslår, at registrene gøres umiddelbart tilgængelige via interoperable systemer.  

5. Opbevaring 

Ordføreren konstaterer, at de fleste medlemsstater allerede har regler for opbevaring af 

skydevåben, og anbefaler, at dette formaliseres i direktivet, og at opbevaringskravene tager 

hensyn til våbnenes art og kategori.  

6. Lægeundersøgelser 

Ordføreren mener, at Kommissionens oprindelige forslag vedrørende lægeundersøgelser kan 

forbedres på flere måder, der afspejler de forskellige bedste praksisser i medlemsstaterne. 

Ordføreren foreslår, at medlemsstaterne indfører et system med enten periodiske vurderinger 

eller en løbende overvågning. 

7. Særlige tilfælde 

Ordføreren foreslår, at man genindfører den eksisterende bestemmelse i artikel 6, som 

medlemsstaterne kan benytte til at give visse personer tilladelse til at besidde skydevåben i 

kategori A under visse omstændigheder. Ordføreren forstår, at der er organisationer, der har 

brug for en sådan tilladelse, såsom bøssemagere, prøvningsinstitutter, fabrikanter, 

kriminalteknikere og i visse tilfælde personer involveret i filmproduktion samt personer, der 

har brug for skydevåben til selvforsvar. Ordføreren foreslår, at sådanne tilladelser gives på 
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enkeltsagsbasis, i strengt begrænset omfang og kun, hvis det ikke er i strid med den offentlige 

sikkerhed.  

Ordføreren foreslår, at tilladelser til historiske formål defineres mere strengt og kun gives på 

et individuelt grundlag efter medlemsstatens skøn og under forudsætning af, at der er truffet 

passende sikkerhedsforanstaltninger.  

8. Online-salg 

Ordføreren mener, at fjernsalg kun bør være tilladt under forudsætning af, at den endelige 

overdragelse af skydevåben og væsentlige komponenter eller ammunition hertil først finder 

sted, når den fornødne kontrol er udført. 

9. Inaktiveringsforordningen 

Eksperter har påpeget en række tekniske problemer ved den nye gennemførelsesforordning 

om inaktivering, som træder i kraft den 8. april. Ordføreren har foreslået forskellige løsninger 

på disse problemer, enten via detaljerede ændringsforslag til gennemførelsesforordningen, via 

en revision af tidligere eksisterende standarder, eller gennem en specifik ændring af den 

tekniske definition af skæring af snit og fastgørelse med stift i inaktiverede skydevåben.  

10. Ammunition 

Ordføreren foreslår, at den allerede gældende lovgivning for kontrol med udgangsstoffer for 

sprængstoffer kan danne grundlag for kontrollen med ammunition via et indberetningskrav 

for mistænkelige køb af store mængder ammunition. Som led i en indsats for at nedsætte 

risikoen for ulovlig brug af lovligt erhvervede skydevåben og komponenter og ammunition 

hertil, kan et sådant indberetningskrav bidrage til at imødegå de risici, der er forbundet med 

muligheden for at købe ammunition uden kontrol. 

11. Skydevåben i kategori A og B  

Ordføreren mener, at Kommissionens forslag om at overføre "halvautomatiske civile 

skydevåben, som ligner automatiske skydevåben" til kategori A vil medføre mange praktiske 

problemer med gennemførelsen og allerede er blevet prøvet og forkastet i visse 

medlemsstater. 
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Mindretalsudtalelse 

 

jf. artikel 56, stk. 3, i Europa-Parlamentets forretningsorden 

af Mylène Troszczynski for ENF-Gruppen 

 

Der henviser til,  

- at ændringen af direktiv 91/477/EØF er ulovlig, da den ikke står i forhold til det 

tilstræbte formål, som er at bekæmpe de islamiske terrorister, der angriber Europa, og at 

udtørre deres hovedforsyningskilde med skydevåben; 

- at forslaget om ændring af direktiv 91/477/EØF er unødvendig, da den ikke omfatter 

den ulovlige handel med skydevåben, som stiger eksponentielt i Schengenmedlemsstaterne;  

- at ændringen af direktiv 91/477/EØF er upræcis og er udtryk for en uhensigtsmæssig 

reaktion på de trods alt meget alvorlige nationale og internationale sikkerhedsproblemer, som 

de islamistiske terrorister florerer under;  

- at ændringen af direktiv 91/477/EØF er uretfærdig, da den vil medfører begrænsninger 

i lovlydige borgeres rettigheder, når de ønsker at erhverve og besidde skydevåben, hvilket 

allerede er strengt reguleret;  

- at forslaget om ændring af direktiv 91/477/EØF er uforholdsmæssig for de erhvervs-, 

kultur- og sportssektorer, som beskæftiger sig med skydevåben, og som vil lide under 

følgerne af en sjusket forberedt lovgivning, som der ikke er foretaget nogen seriøs 

konsekvensvurdering af; 

ENF-Gruppen kan ikke støtte arbejdet i IMCO-udvalget og er modstander af ændringen af 

direktiv 91/477/EØF, der anses for tilstrækkelig i sin nuværende form. 
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18.5.2016 

UDTALELSE FRA UDVALGET OM BORGERNES RETTIGHEDER OG RETLIGE 
OG INDRE ANLIGGENDER 

til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 

91/477/EØF om erhvervelse og besiddelse af våben  

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

Ordfører for udtalelse(*): Bodil Valero 

(*) Procedure med associerede udvalg  forretningsordenens artikel 54 

 

 

KORT BEGRUNDELSE 

Baggrund  

Erhvervelse, besiddelse, import og eksport af skydevåben til civil brug er underlagt et 

omfattende EU-regelsæt, der er fastlagt i direktiv 91/477/EF som ændret ved direktiv 

2008/51/EF. Formålet med direktivet var at få fastlagt minimumsstandarder for mærkning af, 

opbevaring af, fremstilling af, handel med, registrering og inaktivering af skydevåben samt at 

definere og fastsætte visse handlinger som strafbare handlinger.  

På trods af strengere lovgivning er våbenrelateret vold stadig en alvorlig trussel inden for EU. 

I erklæringen fra Indenrigsrådet den 29. august 2015 opfordres indtrængende til en hurtig 

indsats for inaktivering af skydevåben for at forhindre, at de reaktiveres og anvendes af 

kriminelle. Det gentog sin opfordring til en revision af direktivet om skydevåben og en fælles 

tilgang til inaktivering for derved at forbedre sporbarheden i den eksisterende lovgivning med 

henblik på at lukke huller og mangler i gennemførelsen på nationalt plan. 

Rapporten om gennemførelsen af direktivet om skydevåben identificerede også hindringerne 

for sporing af skydevåben på grund af forskelle medlemsstaterne imellem. I sit forslag har 

Kommissionen foreslået at ændre den eksisterende lovgivning på en række områder, f.eks.: 

 fælles EU-standarder for inaktivering 

 fælles EU-regler for mærkning af skydevåben for at forbedre sporbarheden af våben 
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 bedre informationsudveksling mellem medlemsstaterne, f.eks. om ethvert afslag på 

tilladelse til at eje et skydevåben fra en anden national myndighed samt pligt til at 

sammenkoble nationale registre over våben 

 fælles kriterier vedrørende signalvåben (f.eks. nødsignaler og startpistoler) for at 

forhindre, at de ombygges til fuldt funktionsdygtige skydevåben 

 strengere regler for erhvervelse af skydevåben online for at undgå erhvervelse af 

skydevåben, væsentlige komponenter og ammunition hertil via internettet 

 strengere regler om forbud mod visse halvautomatiske skydevåben, som 

privatpersoner ikke kan få tilladelse til at besidde, selv om våbnene er blevet 

permanent inaktiverede 

 strengere betingelser for at sætte inaktiverede skydevåben i omløb 

 strengere betingelser for samlere for at begrænse risikoen for salg til kriminelle.  

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender afholdt den 15. februar 

2016 en minihøring for at behandle punkter, der kan forbedres i det nuværende direktiv, og 

præcisere den passende grad af harmonisering på EU-plan.  

Den indbudte ekspert i skydevåben fremhævede navnlig truslen fra ombyggede og 

inaktiverede skydevåben og behovet for høje fælles standarder for inaktivering inden for EU 

og påpegede desuden, at alle væsentlige komponenter af et skydevåben skal mærkes, således 

at de kan spores, hvis de bliver stjålet eller mistes. Eksperten påviste, at et generelt forbud 

mod halvautomatiske våben baseret på kriteriet om "at ligne" er problematisk og ikke er 

muligt at gennemføre for medlemsstaterne.  

En anden indbudt ekspert i tilladelser og lægeundersøgelser bekræftede, at der for at give en 

våbentilladelse er behov for en vis grundlæggende lægeundersøgelse (af både fysisk formåen 

og mental sundhed) samt regelmæssige opfølgningsvurderinger.  

Ordførerens holdning 

Ordføreren bifalder revisionen af direktivet, således at huller i den eksisterende lovgivning 

kan lukkes, og de europæiske borgeres sikkerhed kan forbedres. Ordføreren støtter derfor de 

fleste af de forslag, der er indeholdt i Kommissionens forslag. Der er dog dele, der skal 

ændres for at gøre den nye lovgivning forståelig, effektiv, afbalanceret og forholdsmæssig. 

Ordføreren vil endvidere gerne kraftigt understrege, at dette direktiv, selv om målet er at 

forbedre sikkerheden for borgerne, ikke omhandler ulovlige våben og den hermed forbundne 

organiserede kriminalitet og terroraktivitet, hvilket kun er to former for våbenrelaterede 

problemer. Det drejer sig mere om at forhindre, at lovlige skydevåben ender på det sorte 

marked, og at forhindre amokskyderier, selvmord, drab og ulykker med skydevåben.  

Ordføreren beklager, at Kommissionen ikke har fremlagt en konsekvensanalyse på forhånd. I 

en konsekvensanalyse kunne Kommissionen f.eks. have præciseret, hvilke typer og mængder 

af våben, der berøres af forslaget, hvilket ville gøre det lettere for Parlamentet at indtage en 

velfunderet holdning til spørgsmålet.  
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På baggrund af disse betragtninger foreslår ordføreren ændringer, der navnlig vedrører: 

1. direktivets anvendelsesområde (til ikke kun at omfatte skydevåben, men også 

væsentlige komponenter hertil og ammunition)  

  

2. mærkning af væsentlige komponenter  

3. inaktivering af skydevåben 

4. udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne 

5. fjernsalg 

6. egnethedsundersøgelser af licensansøgere  

7. yderligere sikkerhedsforanstaltninger. 

Kommissionen ønsker i sit forslag en ændring af direktivets bilag I for at tilføje 

"fuldautomatiske skydevåben, som er blevet ombygget til halvautomatiske skydevåben" og 

"skydevåben i punkt 1 til 7 efter inaktivering" til kategori A og således forbyde sådanne 

skydevåben. Ordføreren støtter denne bestemmelse. 

Kommissionen ønsker også at flytte "halvautomatiske civile skydevåben, som ligner 

automatiske skydevåben" fra kategori B7 til kategori A. Ordføreren erkender, at denne 

bestemmelse hverken er forståelig eller kan gennemføres i praksis i sin nuværende form, da 

den ikke sondrer mellem fysiske og tekniske egenskaber. I stedet for et våbens blotte 

udseende bør tekniske kriterier være afgørende, såsom skydevåbenets excitationsenergi, 

kaliberen, muligheden for at fastgøre et stort magasin eller andre egenskaber, der ikke 

velbegrundede, f.eks. pistolgreb, foldbare kolber og kølesystemer mm. Ordføreren opfordrer 

Kommissionen til at genoverveje sit forslag på dette punkt.  

ÆNDRINGSFORSLAG 

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Udvalget om 

det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn 

til følgende ændringsforslag: 

Ændringsforslag  1 

Forslag til direktiv 

Betragtning 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2) Som reaktion på de seneste 

terrorhandlinger, som påviste mangler 

med hensyn til gennemførelsen af direktiv 

91/477/EØF, navnlig med hensyn til 

inaktivering af våben, mulighed for 

(2) Ændringerne af Rådets direktiv 

91/477/EØF bør ikke være et resultat af, at 

der på nogen måde knyttes forbindelse 

mellem de seneste terrorangreb og lovlig 

brug og besiddelse af våben i Unionen, 
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ombygning og mærkningsregler, blev den 

europæiske dagsorden om sikkerhed 

vedtaget i april 2015, og i erklæringen fra 

Rådet (indre anliggender) af 29. august 

2015 opfordres der til, at der foretages en 

revision af nævnte direktiv og fastlægges 

en fælles tilgang til inaktivering af 

skydevåben for at forhindre reaktivering 
og kriminelles brug af dem. 

som det ikke mindst er tilfældet med 

jægere, personer der dyrker 

sportsskydning og samlere. Fremstilling 

af, handel med og besiddelse og brug af 

våben og ammunition er legitime 

aktiviteter af væsentlig rekreativ, sportslig 

og økonomisk interesse, som er vigtige for 

skabelse af job og velstand i Unionen. 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til direktiv 

Betragtning 2 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Vedligeholdelse og udveksling af 

oplysninger skal være i overensstemmelse 

med Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 2016/… 1a. 

 _____________________ 

 1a. Parlamentets og Rådets forordning 

(EU) nr. 2016/… om beskyttelse af fysiske 

personer i forbindelse med behandling af 

personoplysninger og om fri udveksling af 

sådanne oplysninger (generel forordning 

om databeskyttelse) og om ophævelse af 

direktiv 95/46/EF (EFT L …). 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til direktiv 

Betragtning 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3) Inden for visse områder omfattet af 

direktiv 91/477/EØF er der behov for 

forbedringer. 

3. Inden for visse områder omfattet af 

direktiv 91/477/EØF er der behov for 

forholdsmæssigt afpassede forbedringer 

for at bekæmpe ulovlig handel med våben 

i kriminelt eller terrorrelateret øjemed og 

for at fremme en harmoniseret anvendelse 

fra medlemsstaternes side. 
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Ændringsforslag  4 

Forslag til direktiv 

Betragtning 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4) Organer, som beskæftiger sig med 

kulturelle eller historiske aspekter af våben 

og er anerkendt som sådanne af den 

medlemsstat, på hvis område de er 

etableret, og som i deres besiddelse har 

skydevåben klassificeret i kategori A, der 

er erhvervet inden datoen for dette 

direktivs ikrafttræden, bør kunne beholde 

disse skydevåben i deres besiddelse efter 

tilladelse fra den pågældende 

medlemsstat, og forudsat at disse 

skydevåben er blevet inaktiveret. 

4. Organer og personer, som f.eks. 

museer og samlere, som beskæftiger sig 

med kulturelle eller historiske aspekter af 

våben og er anerkendt som sådanne af den 

medlemsstat, på hvis område de er 

etableret, bør kunne beholde og erhverve 

skydevåben, der er klassificeret i kategori 

A, efter tilladelse fra den pågældende 

medlemsstat, og forudsat at disse organer 

og personer har taget de fornødne skridt 

til at afhjælpe eventuelle risici for den 

offentlige sikkerhed, herunder i form af 

sikker opbevaring.  

 Sådanne tilladelser bør tage højde for 

den konkrete situation, herunder 

samlingens art og formål. 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til direktiv 

Betragtning 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5) Da samlere er blevet udpeget som 

en mulig kilde til ulovlig handel med 

skydevåben, bør de være omfattet af 

nærværende direktiv. 

udgår 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til direktiv 

Betragtning 6 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 6a. For at hindre misbrug af 

skydevåben er det nødvendigt at medtage 

minimumskrav til sikker opbevaring af 

skydevåben i dette direktiv. 
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Medlemsstaterne bør sikre, at enhver 

person, der lovligt erhverver eller besidder 

et skydevåben eller ammunition, skal tage 

rimelige forholdsregler for at sikre, at 

skydevåbnet eller ammunitionen er sikret 

mod tab eller tyveri, og at tredjemand ikke 

har adgang til det. 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til direktiv 

Betragtning 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

7) Under hensyntagen til den store 

risiko for reaktivering af mangelfuldt 

inaktiverede våben og med henblik på at 

øge sikkerheden i hele Unionen bør 

inaktiverede skydevåben være omfattet af 

nærværende direktiv. Endvidere bør der 

for de farligste skydevåben indføres 

strengere regler for at sikre, at det ikke er 

tilladt at eje eller handle med sådanne 

skydevåben. Disse regler bør også gælde 

for skydevåben i denne kategori, selv efter 

at de er blevet inaktiveret. Hvis disse 

regler ikke overholdes, bør 

medlemsstaterne træffe passende 

foranstaltninger, herunder destruktion af 

sådanne skydevåben. 

7. Under hensyntagen til den store 

risiko for reaktivering af mangelfuldt 

inaktiverede våben og med henblik på at 

øge sikkerheden i hele Unionen bør 

inaktiverede skydevåben være omfattet af 

nærværende direktiv. Hvis disse regler ikke 

overholdes, bør medlemsstaterne træffe 

passende foranstaltninger, herunder 

destruktion af sådanne skydevåben. I 

denne forbindelse bør der tages hensyn til 

Kommissionens 

gennemførelsesforordning (EU) 

2015/24031a af 15. december 2015 om 

fælles retningslinjer for 

inaktiveringsstandarder og -teknikker 

med henblik på at sikre, at inaktiverede 

skydevåben er gjort definitivt ubrugelige.  

 __________________ 

 1a EUT L 333 af 19.12.2015, s. 62. 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til direktiv 

Betragtning 8 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

8) For at sikre sporbarheden af 

inaktiverede skydevåben bør de registreres 

i nationale registre. 

8. For at sikre sporbarheden bør d 

aktiveringen af skydevåben registreres i 

nationale registre, der opdateres 

regelmæssigt og er tilgængelige for 
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medlemsstaternes retshåndhævende 

myndigheder. 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til direktiv 

Betragtning 9 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

9) Visse halvautomatiske skydevåben 

kan nemt ombygges til fuldautomatiske 

skydevåben og udgør dermed en trussel 

mod sikkerheden. Selv uden ombygning 

til kategori A kan visse halvautomatiske 

skydevåben være meget farlige, når deres 

kapacitet med hensyn til antal patroner er 

høj. Sådanne halvautomatiske våben bør 

derfor være forbudt til civil brug. 

udgår 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til direktiv 

Betragtning 10 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

10) For at undgå, at mærkning let 

slettes, og at præcisere, hvilke 

komponenter der bør bære mærkningen, 

bør der indføres fælles EU-regler for 

mærkning. 

10. For at undgå, at mærkning slettes, 

og at præcisere, hvilke komponenter der 

bør bære mærkningen, bør der indføres 

fælles EU-regler for mærkning. Disse 

regler bør tage hensyn til de nye 

materialer, som anvendes til 

våbenfremstilling, og til fremkomsten af 

3D-våben. Importerede våben bør ligeledes 

tages i betragtning. 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til direktiv 

Betragtning 10 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 10a. Medlemsstaterne bør opstille 

sikkerhedskriterier for opbevaring og 
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transport af skydevåben. Disse kriterier 

bør afpasses efter, hvor mange 

skydevåben den pågældende er i 

besiddelse af, og hvor farlige de er. 

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til direktiv 

Betragtning 11 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

11) Skydevåben kan anvendes i langt 

over 20 år. For at sikre sporbarheden bør 

der opbevares fortegnelser over dem i en 

ubegrænset periode, indtil destruktionen er 

attesteret. 

11. Skydevåben kan anvendes i langt 

over 20 år. For at sikre sporbarheden bør 

der opbevares fortegnelser over dem i en 

ubegrænset periode, indtil destruktionen er 

attesteret af de kompetente myndigheder. 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til direktiv 

Betragtning 12 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

12) Salgsordninger for skydevåben og 

deres komponenter ved hjælp af 

fjernkommunikationsteknik kan udgøre en 

alvorlig trussel mod sikkerheden, da de er 

vanskeligere at kontrollere end de 

konventionelle salgsmetoder, især hvad 

angår onlinekontrol af tilladelsers 

lovlighed. Det er derfor hensigtsmæssigt at 

begrænse salget af våben og komponenter 

ved hjælp af fjernkommunikationsteknik 

(navnlig internettet) til våbenhandlere og -

mæglere. 

12. Salgsordninger for skydevåben og 

deres væsentlige dele ved hjælp af 

fjernkommunikationsteknik kan udgøre 

særlige trusler mod sikkerheden, da de er 

vanskeligere at kontrollere end de 

konventionelle salgsmetoder. For at sikre 

tilstrækkelig kontrol er det derfor 

hensigtsmæssigt at begrænse salget af 

våben og komponenter ved hjælp af 

fjernkommunikationsteknik (navnlig 

internettet) til våbenhandlere og -mæglere, 

medmindre overdragelsen eller 

afhentningen af skydevåbnet finder sted 

hos en autoriseret våbenhandler, en lokal 

politistation eller et andet organ, der er 

autoriseret hertil i henhold til den 

pågældende medlemsstats nationale 

lovgivning, eller hvis medlemsstaterne på 

anden måde kan sikre, at de involverede 

parters identitet, autorisation og 

tilhørende dokumentation er undersøgt og 

kontrolleret. Denne bestemmelse er ikke 
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til hinder for, at medlemsstaterne vedtager 

strengere regler med hensyn til privat salg 

af skydevåben uden mellemmænd. 

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til direktiv 

Betragtning 13 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

13) Desuden er risikoen for, at 

signalvåben og andre former for gasvåben 

ombygges til rigtige skydevåben stor, og i 

forbindelse med nogle af 

terrorhandlingerne blev der anvendt 

ombyggede våben. Det er derfor vigtigt at 

tage fat på problemet med, at ombyggede 

skydevåben anvendes i forbindelse med 

strafbare handlinger, navnlig ved at lade 

dem være omfattet af direktivets 

anvendelsesområde. Der bør vedtages 

tekniske specifikationer for signalvåben 

samt for salutvåben, teater- og filmvåben 

samt special-effektvåben for at sikre, at de 

ikke kan ombygges til skydevåben. 

13. Der bør vedtages tekniske 

specifikationer for signalvåben samt for 

salutvåben, teater- og filmvåben samt 

special-effektvåben for at sikre, at det er 

umuligt at ombygge dem til skydevåben. 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til direktiv 

Betragtning 14 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

14) For at forbedre udvekslingen af 

oplysninger mellem medlemsstaterne bør 

Kommissionen vurdere, hvilke elementer 

der er nødvendige for et system til støtte 

for udveksling af de oplysninger, der er 

indeholdt i de dataregistreringssystemer, 

der findes i medlemsstaterne. 

Kommissionens vurdering kan om 

nødvendigt ledsages af et 

lovgivningsmæssigt forslag, der tager 

hensyn til eksisterende redskaber til 

udveksling af oplysninger. 

14. For at forbedre udvekslingen af 

oplysninger mellem medlemsstaterne og 

sporbarheden af skydevåben bør 

Kommissionen vurdere, hvilke elementer 

der er nødvendige for et system med 

obligatorisk adgang for alle 

medlemsstater til de oplysninger, der er 

indeholdt i de dataregistreringssystemer, 

der findes i medlemsstaterne. 

Kommissionens vurdering bør om 

nødvendigt ledsages af et 

lovgivningsmæssigt forslag, der tager 

hensyn til eksisterende redskaber til 
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udveksling af oplysninger. Foruden at 

opfylde behovet med at bevare kendskab 

til våben, der er i privatpersoners eller 

andre organers besiddelse, i 

overensstemmelse med lovgivningen bør 

et sådant system gøre det muligt at spore 

våben, selv hvis de er blevet beslaglagt af 

eller overdraget til myndighederne eller 

udleveret til medlemsstater, hvorved det 

bliver muligt at få at vide, hvad der sker 

med våben, indtil de destrueres, på ny 

tages i brug eller igen bringes på 

markedet. 

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til direktiv 

Betragtning 15 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

15) For at sikre en passende 

informationsudveksling mellem 

medlemsstaterne om meddelte tilladelser 

og afslag bør beføjelsen til at vedtage 

retsakter delegeres til Kommissionen i 

overensstemmelse med artikel 290 i 

traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde, for så vidt angår vedtagelse 

af en retsakt, der giver medlemsstaterne 

mulighed for at etablere et sådant system til 

udveksling af oplysninger om meddelte 

tilladelser og afslag. Det er særlig vigtigt, 

at Kommissionen gennemfører de 

relevante høringer under sit forberedende 

arbejde, herunder på ekspertniveau. 

Kommissionen bør i forbindelse med 

forberedelsen og udarbejdelsen af 

delegerede retsakter sørge for samtidig, 

rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af 

relevante dokumenter til Europa-

Parlamentet og Rådet. 

15. For at sikre en passende 

informationsudveksling mellem 

medlemsstaterne om meddelte tilladelser 

og afslag og om suspension af meddelte 

tilladelser samt andre oplysninger, der 

henvises til i direktivet, bør beføjelsen til at 

vedtage retsakter delegeres til 

Kommissionen i overensstemmelse med 

artikel 290 i traktaten om Den Europæiske 

Unions funktionsmåde, for så vidt angår 

vedtagelse af en retsakt, der giver 

medlemsstaterne mulighed for at etablere 

et sådant system til systematisk og 

obligatorisk udveksling af oplysninger 

mellem medlemsstaterne. Det er særlig 

vigtigt, at Kommissionen gennemfører de 

relevante høringer under sit forberedende 

arbejde, herunder på ekspertniveau. 

Kommissionen bør i forbindelse med 

forberedelsen og udarbejdelsen af 

delegerede retsakter sørge for samtidig, 

rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af 

relevante dokumenter til Europa-

Parlamentet og Rådet. 
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Ændringsforslag  17 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra a 

Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 1 – stk. 1b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1b. I dette direktiv forstås ved 

"væsentlige dele" løbet, rammen, 

låsestolen, slæden eller cylinderen, 

bundstykket eller slagboltblokeringen og 

enhver anordning, der er beregnet eller 

tilpasset til at dæmpe lyden ved affyring af 

et skydevåben, idet de som særskilte 

genstande hører ind under den kategori, i 

hvilken det skydevåben, som de er eller 

skal være en del af, er klassificeret. 

1b. I dette direktiv forstås ved 

"væsentlige komponenter " løbet, rammen, 

låsestolen, slæden eller cylinderen, 

bundstykket eller slagboltblokeringen, idet 

de som særskilte genstande hører ind under 

den kategori, i hvilken det skydevåben, 

som de er eller skal være en del af, er 

klassificeret. 

Begrundelse 

Lyddæmpere er ikke "væsentlige komponenter ", og sikkerheden øges ikke ved at tilføje dem. 

 

Ændringsforslag  18 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b 

Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 1 – stk. 1e 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1e. I dette direktiv forstås ved 

"våbenmægler" enhver anden fysisk eller 

juridisk person end en våbenhandler, hvis 

erhvervsmæssige aktivitet helt eller delvis 

består i at købe, sælge eller arrangere 

overførsel inden for en medlemsstat eller 

mellem to medlemsstater eller eksport til et 

tredjeland af fuldt ud samlede skydevåben, 

dele og ammunition hertil. 

1e I dette direktiv forstås ved 

"våbenmægler" enhver anden fysisk eller 

juridisk person end en våbenhandler, hvis 

erhvervsmæssige aktivitet helt eller delvis 

består i at købe, sælge eller arrangere 

overførsel inden for en medlemsstat eller 

mellem to medlemsstater eller eksport til et 

tredjeland eller import til en medlemsstat 

fra et tredjeland af fuldt ud samlede 

skydevåben, komponenter og ammunition 

hertil. 

Begrundelse 

Der er ingen grund til at inkludere import af skydevåben fra tredjelande til en medlemsstat i 
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en mæglers aktiviteter. 

 

Ændringsforslag  19 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra c 

Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 1 – stk. 1h 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1h. I dette direktiv forstås ved "kopi af 

skydevåben" genstande, der har et 

skydevåbens fysiske udseende, men som 

er fremstillet på en sådan måde, at de ikke 

kan ombygges til affyring af et skud eller 

udsendelse af en kugle eller et projektil 

ved hjælp af et brændbart drivmiddel. 

udgår 

Begrundelse 

En definition af en kopi, der henviser til genstande, der udefra ligner et skydevåben, og som 

ikke kan ombygges til udsendelse af et projektil, henviser til en genstand, der ikke engang på 

et hypotetisk plan er et skydevåben, og som derfor ikke bør være i våbendirektivet og ikke bør 

være dækket af det. Der er ikke behov for, at direktivet indeholder bestemmelser, der dækker 

legetøj, dekorative genstande osv. Det unøjagtige kriterium "fysisk udseende" gør det desuden 

vanskeligt at skelne mellem kopier og andre genstande. 

 

Ændringsforslag  20 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra c 

Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 1 – stk. 1i 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1i. I dette direktiv forstås ved 

"inaktiverede skydevåben" skydevåben, der 

er ombygget med henblik på at gøre dem 

definitivt uegnet til brug ved en 

inaktivering, der sikrer, at alle væsentlige 

dele af skydevåbnet er gjort definitivt 

ubrugelige og umulige at fjerne, udskifte 

eller ombygge med henblik på 

reaktivering." 

1i I dette direktiv forstås ved 

"inaktiverede skydevåben" skydevåben, der 

er ombygget med henblik på at gøre dem 

definitivt uegnet til brug ved en 

inaktivering, der sikrer, at alle væsentlige 

komponenter af skydevåbnet er gjort 

definitivt ubrugelige og umulige at fjerne, 

udskifte eller ombygge med henblik på 

reaktivering i overensstemmelse med 

Kommissionens 
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gennemførelsesforordning (EU) 

2015/2403 af 15. december 20151a om 

fælles retningslinjer for 

inaktiveringsstandarder og 

inaktiveringsteknikker med henblik på at 

sikre, at inaktiverede skydevåben er gjort 

definitivt ubrugelige. 

 __________________ 

 1a. EUT L 333 af 19.12.2015, s. 62 

 

Ændringsforslag  21 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt) 

Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 2 – stk. 1 

 

Gældende tekst Ændringsforslag 

 1a. Stk. 1 får følgende ordlyd: 

"1. Dette direktiv indskrænker ikke 

anvendelsen af  

nationale bestemmelser om bæretilladelse 

til våben eller  

om jagt og konkurrenceskydning." 

1. Dette direktiv indskrænker ikke 

anvendelsen af nationale bestemmelser om 

bæretilladelse til våben eller om jagt og 

konkurrenceskydning eller af strengere 

lovgivning om ulovligt salg af våben. 

Begrundelse 

Dette direktiv sigter mod at øge den grænseoverskridende sporbarhed og gennemsigtigheden 

af besiddelse og salg af våben samt bekæmpe ulovlig handel med våben aktivt. 

 

Ændringsforslag  22 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 2 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Dette direktiv finder ikke 

anvendelse på de væbnede styrkers, 

politiets eller de offentlige myndigheders 

erhvervelse eller besiddelse af våben og 

ammunition i overensstemmelse med den 

nationale lovgivning. Det gælder heller 

ikke for erhvervsmæssig overførsel af 

2. Dette direktiv finder ikke 

anvendelse på de væbnede styrkers, 

politiets eller de offentlige myndigheders 

erhvervelse eller besiddelse af våben og 

ammunition i overensstemmelse med den 

nationale lovgivning eller på samlere og 

organer med kulturelt eller historisk sigte 
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krigsvåben og -ammunition. på våbenområdet, der er anerkendt som 

sådanne af den medlemsstat, på hvis 

område de er etableret. Det skal heller 

ikke gælde for erhvervsmæssig overførsel 

af produkter inden for forsvarsindustrien 

eller for erhvervelse eller besiddelse af de 

skydevåben eller ammunition, der er 

genstand for en tilladelse, registrering 

eller erklæring i henhold til national 

lovgivning, af museer og samlere der er 

anerkendt som sådan af den medlemsstat, 

på hvis territorium de er etableret. 

 

Ændringsforslag  23 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Medlemsstater, som indfører eller 

har indført specifikke regler for samlere, 

fastlægger de bestemmelser i dette 

direktiv, som gælder for dem. 

 

Ændringsforslag  24 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 4 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 

markedsførte skydevåben eller dele heraf 

er forsynet med mærkning og registreret i 

overensstemmelse med dette direktiv. 

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 

skydevåben eller væsentlige dele heraf, der 

er fremstillet efter dette direktivs 

ikrafttræden, på en varig måde er forsynet 

med mærkning og registreret i 

overensstemmelse med dette direktiv 

straks efter fremstillingen eller importen, 

før det bringes i omsætning på markedet. 
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Ændringsforslag  25 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 3 

Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. For at kunne identificere og spore 

alle samlede skydevåben kræver 

medlemsstaterne, at der ved fremstillingen 

af et skydevåben eller på tidspunktet for 

import til Unionen påsættes dette en unik 

mærkning, der angiver fabrikantens navn, 

fremstillingsland eller -sted, serienummer 

og fremstillingsår, hvis dette ikke er en del 

af serienummeret. Dette berører ikke en 

eventuel påsætning af fabrikantens 

varemærke. 

2. For at kunne identificere og spore 

alle samlede skydevåben og deres 

væsentlige komponenter skal 
medlemsstaterne kræve, at der ved 

fremstillingen af et skydevåben eller dette 

skydevåbens væsentlige komponenter eller 

på tidspunktet for import til Unionen 

påsættes dette en unik mærkning, der 

angiver fabrikantens navn, 

fremstillingsland eller -sted, serienummer, 

fremstillingsår, hvis dette ikke er en del af 

serienummeret, samt våbnets type eller 

model og kaliber. Dette berører ikke en 

eventuel påsætning af fabrikantens 

varemærke. 

 

Ændringsforslag  26 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 3 

Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Mærkningen anbringes på skydevåbnets 

låsestol. 

udgår 

 

Ændringsforslag  27 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne sikrer endvidere, at der Medlemsstaterne sikrer endvidere, at der 
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ved overførsel af et skydevåben fra deres 

statslige lagre med henblik på permanent 

civil brug påsættes våbnet en passende 

unik mærkning, der gør det nemt at 

identificere den stat, hvor overførslen er 

foretaget. 

ved overførsel af et skydevåben eller 

enhver væsentlig del af det fra deres 

statslige lagre med henblik på permanent 

civil brug påsættes våbnet en passende 

unik mærkning, der gør det nemt at 

identificere den stat, hvor overførslen er 

foretaget. 

 

Ændringsforslag  28 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 4 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Medlemsstaterne gør på deres 

område udøvelsen af erhvervet som 

våbenhandler eller -mægler betinget af en 

autorisation, som mindst skal bygge på en 

kontrol af våbenhandlerens eller -

mæglerens personlige og faglige integritet 

og af vedkommendes kvalifikationer. Når 

der er tale om en juridisk person, skal 

kontrollen vedrøre den juridiske person og 

den person, der leder virksomheden. 

3. Medlemsstaterne gør på deres 

område udøvelsen af erhvervet som 

våbenhandler eller -mægler betinget af en 

autorisation, som mindst skal bygge på en 

kontrol af våbenhandlerens eller -

mæglerens personlige og faglige integritet 

og af vedkommendes kvalifikationer samt 

på gennemsigtigheden i 

forretningsaktiviteten. Når der er tale om 

en juridisk person, skal kontrollen vedrøre 

den juridiske person og den person, der 

leder virksomheden. 

 

Ændringsforslag  29 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra a 

Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 4 – stk. 4 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

"I dette registreringssystem registreres 

oplysninger om hvert skydevåbens type, 

mærke, model, kaliber og serienummer 

samt navn og adresse på leverandør samt 

skydevåbenets erhverver eller besidder. 

Registret over skydevåben, herunder 

inaktiverede skydevåben, opretholdes, 

indtil destruktion af skydevåbenet er blevet 

"I dette registreringssystem registreres 

navnlig oplysninger om hvert skydevåbens 

type, mærke, model, kaliber og 

serienummer samt navn og adresse på 

leverandør samt skydevåbenets erhverver 

eller besidder. Registret over skydevåben 

opretholdes i et ubegrænset tidsrum, indtil 

destruktion af skydevåbenet er blevet 
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attesteret af de kompetente myndigheder." attesteret af de kompetente myndigheder. 

 Medlemsstaterne sikrer senest den [dato] 

samtlige medlemsstaters kompetente 

myndigheder direkte adgang til 

informationerne i deres nationale registre. 

De udpeger i den forbindelse den 

myndighed, som skal stå for denne 

adgang, og underretter Kommissionen 

herom". 

 

Ændringsforslag  30 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 

Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 4b – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Den i stk. 1 omhandlede ordning 

skal mindst omfatte en kontrol af 

våbenhandlerens eller -mæglerens 

personlige og faglige integritet og af 

vedkommendes kvalifikationer. Når der er 

tale om en juridisk person, skal kontrollen 

vedrøre den juridiske person og den 

person, der leder virksomheden. 

2. Den i stk. 1 omhandlede ordning 

skal mindst omfatte en kontrol af 

våbenhandlerens eller -mæglerens 

personlige og faglige integritet og af 

vedkommendes kvalifikationer samt af 

gennemsigtigheden i 

forretningsaktiviteten. Når der er tale om 

en juridisk person, skal kontrollen vedrøre 

den juridiske person og den person, der 

leder virksomheden. 

 

Ændringsforslag  31 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 

Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 5 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) er fyldt 18 år, dog med undtagelse 

af besiddelse af skydevåben til jagt og 

konkurrenceskydning, hvor personerne kan 

være under 18 år, forudsat at de har deres 

forældres tilladelse eller vejledes af en af 

deres forældre eller af en anden voksen 

med en gyldig tilladelse til skydevåben 

a) er fyldt 18 år, dog med undtagelse 

af anden erhvervelse end køb og 

besiddelse af skydevåben til jagt og 

konkurrenceskydning, hvor personerne kan 

være under 18 år, forudsat at de har deres 

forældres tilladelse eller vejledes af en af 

deres forældre eller af en anden voksen 
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eller et gyldigt jagttegn, eller at de befinder 

sig på et autoriseret eller på anden måde 

godkendt uddannelsessted 

med en gyldig tilladelse til skydevåben 

eller et gyldigt jagttegn, eller at de befinder 

sig på et autoriseret eller på anden måde 

godkendt uddannelsessted 

Begrundelse 

Kommission har uden behørig begrundelse slettet teksten, som genindføres med dette 

ændringsforslag. Den meget begrænsede og strengt kontrollerede undtagelse, der giver 

medlemsstater mulighed for at give visse mindreårige tilladelse til at have skydevåben, er 

nødvendig i tilrettelæggelsen af bestemte typer af uddannelser, navnlig inden for skovbrug. 

Desuden giver det ikke mening at tillade, at disse mindreårige besidder skydevåben, men ikke 

tillade, at de erhverver disse skydevåben. Der er streng kontrol af besiddelsen af disse 

skydevåben. 

 

Ændringsforslag  32 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 

Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 5 – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) ikke formodes at være til fare for 

sig selv, den offentlige orden eller den 

offentlige sikkerhed; at en person er blevet 

dømt for en voldelig forsætlig 

lovovertrædelse, anses for en indikation af, 

at den pågældende udgør en sådan fare. 

b) ikke formodes at være til fare for 

sig selv eller andre, den offentlige orden 

eller den offentlige sikkerhed; at en person 

er blevet dømt for en voldelig forsætlig 

lovovertrædelse, anses for en indikation af, 

at den pågældende udgør en sådan fare. 

 

Ændringsforslag  33 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 

Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 5 – stk. 1 – litra b a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) forpligter sig til at have våbnene i 

deres besiddelse i overensstemmelse med 

kriterierne for opbevaring og transport i 

lovgivningen i den medlemsstat, hvor de 

er bosiddende, og som omhandlet i artikel 

5, stk. 1a. 
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Ændringsforslag  34 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 

Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. For i videst muligt omfang at 

formindske risikoen for tyveri af 

skydevåben i kategori B, som er i 

privatpersoners besiddelse, fastsætter 

medlemsstaterne sikkerhedskriterier for 

opbevaring, besiddelse og transport af 

skydevåben og ammunition. Disse 

kriterier bør afpasses efter, hvor farlige 

skydevåbnene er, og hvor mange 

skydevåben den pågældende er i 

besiddelse af. 

 

Ændringsforslag  35 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 

Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 

om standardlægeundersøgelser for 

udstedelse eller fornyelse af tilladelser 

som omhandlet i stk. 1 og tilbagekalder 

tilladelser, hvis en eller flere af de 

betingelser, der førte til udstedelsen, ikke 

længere opfyldes. 

udgår 

 

Ændringsforslag  36 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 

Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 5 – stk. 2 a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Dette direktiv vedrører ikke 

ejerskab af skydevåben og ammunition 

erhvervet via arv; medlemsstaterne skal 

begrænse besiddelsen af sådanne 

skydevåben, for så vidt angår ejere, der 

ikke har den behørige tilladelse. 

Begrundelse 

Det er nødvendigt at løse spørgsmålet om personer uden behørig tilladelse, som erhverver 

skydevåben ved arv, hvilket sker uafhængigt af deres vilje. Deres besiddelse og brug af et 

sådant skydevåben bør begrænses, men der bør ikke være tvivl om ejerskabet og visse 

rettigheder, der følger af et ejerskab, såsom den legale ret til at sælge skydevåbnet. 

 

Ændringsforslag  37 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 

Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 5 – stk. 2 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2b Forudsat at den korrekte 

procedure følges for undersøgelsen, skal 

der ikke pålægges myndigheden eller 

personen, der udfører 

egnethedsundersøgelsen, noget ansvar 

med hensyn til handlinger udført af en 

person, der er genstand for den 

undersøgelse. 

 

Ændringsforslag  38 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 

Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 5 – stk. 2 c (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2c.  Medlemsstaterne tilbagekalder de 

tilladelser, der er omhandlet i stk. 1, hvis 

en eller flere af betingelserne i denne 
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artikel ikke længere er opfyldt. 

 

Ændringsforslag  39 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 

Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 6 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne træffer alle relevante 

foranstaltninger med henblik på at forbyde 

erhvervelse og besiddelse af skydevåben 

og ammunition i kategori A og at 

tilintetgøre sådanne skydevåben og sådan 

ammunition, der besiddes i strid med denne 

bestemmelse og beslaglægges. 

Medlemsstaterne træffer alle relevante 

foranstaltninger med henblik på at forbyde 

erhvervelse og besiddelse af skydevåben 

og ammunition i kategori A og at 

tilintetgøre sådanne skydevåben og sådan 

ammunition, der besiddes i strid med denne 

bestemmelse og beslaglægges. I særlige 

tilfælde med henblik på nationalt forsvar 

kan de kompetente myndigheder give 

tilladelser til ovennævnte skydevåben og 

ammunition, hvis dette ikke strider mod 

hensynet til den offentlige sikkerhed og 

den offentlige orden. 

 

Ændringsforslag  40 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 

Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 6 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne kan tillade organer, som 

beskæftiger sig med kulturelle eller 

historiske aspekter af våben og er 

anerkendt som sådanne af den 

medlemsstat, på hvis område de er 

etableret, at besidde skydevåben 

klassificeret i kategori A, der er erhvervet 

inden [the date of entry into force of this 

Directive], forudsat at de er blevet 

inaktiveret i overensstemmelse med de 

bestemmelser, som gennemfører artikel 

10, litra b). 

Med forbehold af stk. 1 kan 

medlemsstaterne tillade organer, som 

beskæftiger sig med kulturelle, historiske, 

videnskabelige, tekniske eller 

uddannelsesmæssige aspekter af våben og 

er anerkendt som sådanne af den 

medlemsstat, på hvis område de er 

etableret, at besidde skydevåben og 

ammunition klassificeret i kategori A, der 

er erhvervet inden [datoen for dette 

direktivs ikrafttræden], forudsat at de er 

blevet inaktiveret i overensstemmelse med 

Kommissionens 
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gennemførelsesforordning 

(EU)2015/2403 eller er blevet undtaget fra 

inaktivering af hensyn til bevarelse af 

kulturel og historiske arv eller 

videnskabelige, tekniske eller 

uddannelsesmæssige aspekter, og hvis det 

kan påvises, at deres opbevaring ikke 

udsætter den offentlige sikkerhed eller 

den offentlige orden for fare. 

 

Ændringsforslag  41 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 

Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 6 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Erhvervelse af skydevåben, dele og 

ammunition hertil i kategori A, B og C via 

fjernkommunikationsteknik som defineret i 

artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 97/7/EF (*) tillades kun for 

våbenhandlere og -mæglere og skal være 

underlagt streng kontrol fra 

medlemsstaternes side. 

Erhvervelse af skydevåben og væsentlige 

komponenter hertil i kategori A, B og C 

via fjernkommunikationsteknik som 

defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets 

og Rådets direktiv 97/7/EF (*) tillades kun 

for våbenhandlere og -mæglere og skal 

være underlagt streng kontrol fra 

medlemsstaternes side. 

 

Ændringsforslag  42 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 

Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 6 – stk. 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Medlemsstaterne træffer de nødvendige 

foranstaltninger til at sikre, at det 

betragtes som fremstilling at forkorte et 

skydevåben ved at ændre én eller flere af 

dets væsentlige komponenter , hvorved det 

omdannes til et kort skydevåben, og at det 

derfor er ulovligt, medmindre det udføres 

af en autoriseret forhandler eller en 

bøssemager. 
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Ændringsforslag  43 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 a (nyt) 

Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 7 – stk. 3 – afsnit 2 (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 6a. I artikel 7, stk. 3, indsættes 

følgende afsnit: 

 Oplysninger om skydevåben i kategori B 

såvel som beslutninger om tilladelse til 

eller afslag på tilladelse til erhvervelse og 

besiddelse af sådanne skydevåben skal 

registreres i de dataregistreringssystemer, 

der findes i medlemsstaterne, og være 

direkte tilgængelige for samtlige 

medlemsstaters kompetente myndigheder. 

 

Ændringsforslag  44 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 

Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 7 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

7) I artikel 7, stk. 4, indsættes 

følgende afsnit: 

udgår 

"De øvre grænser må ikke overstige fem 

år. Tilladelsen kan fornys, hvis de 

betingelser, på grundlag af hvilke den 

blev udstedt, stadig er opfyldt." 

 

Begrundelse 

Det vil betyde meget ekstra bureaukrati for både myndigheder og lovlige indehavere af 

skydevåben at føje obligatoriske tidsgrænser til licenser, uden at det vil forbedre sikkerheden. 

Det er bedre at bruge disse ressourcer på at bekæmpe ulovlige skydevåben. 
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Ændringsforslag  45 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 

Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 10a – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne træffer foranstaltninger til 

at sikre, at signalvåben og salutvåben, 

teater- og filmvåben samt special-

effektvåben ikke kan ombygges til 

skydevåben. 

Medlemsstaterne træffer alle nødvendige 

foranstaltninger over for våbenfabrikanter 

og -handlere til at sikre, at signalvåben og 

salutvåben, teater- og filmvåben samt 

special-effektvåben ikke kan ombygges til 

skydevåben. Medlemsstaterne sikrer 

ligeledes, at disse våben er forsynet med 

mærkning i overensstemmelse med artikel 

4, stk. 1, i dette direktiv, og at de er 

registreret i de dataregistreringssystemer, 

der findes i medlemsstaterne. 

 

Ændringsforslag  46 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 

Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 10a – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Kommissionen vedtager tekniske 

specifikationer for signalvåben og for 

salutvåben, teater- og filmvåben samt 

special-effektvåben for at sikre, at de ikke 

kan ombygges til skydevåben. 

Medlemsstaterne træffer foranstaltninger 

til at sikre, at signalvåben og salutvåben, 

teater- og filmvåben samt special-

effektvåben ikke kan ombygges til 

skydevåben. Kommissionen udsteder, i 

medfør af proceduren anført i dette 

direktivs artikel 13a, stk. 2, fælles 

ombygningsregler inden den 31. december 

2016 for at sikre, at enhver ombygning af 

et skydevåben, der ændrer dets kategori, 

udføres på en måde, der gør det umuligt 

at tilbageføre en sådan ombygning. 
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Ændringsforslag  47 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 8 

Direktiv 91/477/EØFArtikel 10b – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne sørger for at lade 

inaktiveringsforanstaltningerne kontrollere 

ved en kompetent myndighed for at sikre, 

at de ændringer, der er tilført et 

skydevåben, gør det definitivt ubrugeligt. 

Medlemsstaterne sørger for, at der i 

forbindelse med kontrollen udstedes en 

attest eller et dokument, der bekræfter 

skydevåbnets inaktivering, eller at der i 

dette øjemed påsættes skydevåbnet et klart 

synligt mærke. 

Under hensyntagen til Kommissionens 

gennemførelsesforordning (EU) 

2015/24031a af 15. december 2015 sørger 

medlemsstaterne for at lade 

inaktiveringsforanstaltningerne kontrollere 

ved en kompetent myndighed for at sikre, 

at de ændringer, der er tilført et 

skydevåben, gør det definitivt ubrugeligt. 

Medlemsstaterne sørger for, at der i 

forbindelse med kontrollen udstedes en 

attest og et dokument, der bekræfter 

skydevåbnets inaktivering, og at der i dette 

øjemed påsættes alle det inaktiverede 

skydevåbens væsentlige komponenter et 

klart synligt mærke. 

 Medlemsstaterne udpeger i den 

forbindelse den kompetente myndighed, 

som skal inaktivere skydevåbnene, og 

underretter Kommissionen herom senest 

den [dato]. 

 __________________ 

 1a EUT L 333 af 19.12.2015, s. 62. 

 

Ændringsforslag  48 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 

Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 1b – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Kommissionen vedtager 

inaktiveringsstandarder og -teknikker for 

at sikre, at inaktiverede skydevåben gøres 

definitivt ubrugelige. Disse 

gennemførelsesretsakter vedtages efter 

undersøgelsesproceduren i artikel 13b, 

udgår 
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stk. 2. 

 

Ændringsforslag  49 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 

Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 10 c (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Medlemsstaterne fastsætter regler om 

sikker opbevaring af skydevåben og 

ammunition i kategori A, B og C svarende 

til de standarder, der er fastsat i aftalen 

om Det Europæiske Økonomiske 

Samarbejdsområde, og som sikrer, at 

skydevåben og ammunition opbevares på 

en sådan måde, at risikoen for, at 

uautoriserede personer får adgang til 

dem, minimeres. 

 

Ændringsforslag  50 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 

Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 10 d (ny)  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Overskudsvåben i kategori A fra politi, 

toldmyndigheder og militær inaktiveres 

definitivt i overensstemmelse med 

Kommissionens 

gennemførelsesforordning (EU) 

2015/2403 af 15. december 2015, med 

undtagelse af overførsler i henhold til 

tilladelser tildelt i medfør af artikel 6, stk. 

1 eller 2. 

 

Ændringsforslag  51 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 8a. Foruden det nødvendige 

registreringssystem for våben, der er i 

privatpersoners eller andre organers 

besiddelse i overensstemmelse med 

lovgivningen, bør de enkelte 

medlemsstater føre et register, der sikrer, 

at våben beslaglagt af myndighederne 

eller udleveret til staten vil være sporbare, 

fra det øjeblik de overdrages eller 

beslaglægges, indtil de destrueres eller 

tages i brug af myndighederne eller igen 

bringes på markedet. 

 

Ændringsforslag  52 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 9 

Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 13 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Medlemsstaternes kompetente 

myndigheder udveksler oplysninger om de 

tilladelser, der gives til overførsel af 

skydevåben til en anden medlemsstat, samt 

oplysninger om afslag på tilladelser som 

defineret i artikel 7. 

4. Medlemsstaternes kompetente 

myndigheder udveksler ad elektronisk vej 

oplysninger om de tilladelser, der gives til 

overførsel af skydevåben til en anden 

medlemsstat, samt oplysninger om afslag 

på tilladelser som defineret i artikel 7 

senest den [dato] og i overensstemmelse 

med Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 2016/…1a. 

 ___________________ 

 1aEuropa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 2016/…om 

beskyttelse af fysiske personer i 

forbindelse med behandling af 

personoplysninger og om fri udveksling af 

sådanne oplysninger (generel forordning 

om databeskyttelse) og om ophævelse af 

direktiv 95/46/EF (EFT L …). 

Begrundelse 

Udveksling af oplysninger skal være effektiv og i overensstemmelse med gældende lovgivning 
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om databeskyttelse. 
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Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 

Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 17 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Kommissionen forelægger hvert femte år 

Europa-Parlamentet og Rådet en rapport 

om anvendelsen af dette direktiv, eventuelt 

ledsaget af forslag navnlig vedrørende 

kategorierne af skydevåben i bilag I og de 

problemer, der er forbundet med nye 

teknologier som f.eks. 3D-printning. Den 

første rapport forelægges to år efter dette 

direktivs ikrafttræden." 

Kommissionen forelægger hvert femte år 

Europa-Parlamentet og Rådet en rapport 

om anvendelsen af dette direktiv, herunder 

en kvalitetskontrol af de nye 

bestemmelser, eventuelt ledsaget af forslag 

navnlig vedrørende kategorierne af 

skydevåben i bilag I og de problemer, der 

er forbundet med modulopbyggede våben 

og nye teknologier som f.eks. 3D-

printning. Den første rapport forelægges to 

år efter dette direktivs ikrafttræden. 
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Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 

Direktiv 91/477/EØF 

Artikel 17 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Kommissionen vurderer senest den [date] 

de elementer, som er nødvendige for et 

system til udveksling af de oplysninger 

mellem medlemsstaterne, som er indeholdt 

i de i artikel 4, stk. 4, omhandlede 

dataregistreringssystemer. Kommissionens 

vurdering ledsages om nødvendigt af et 

lovgivningsmæssigt forslag, der tager 

hensyn til eksisterende redskaber til 

udveksling af oplysninger." 

Kommissionen vurderer senest den [date] 

de elementer, som er nødvendige for et 

system, der sikrer alle medlemsstater 

adgang til de oplysninger, som er 

indeholdt i de i artikel 4, stk. 4, 

omhandlede dataregistreringssystemer. 

Kommissionens vurdering ledsages om 

nødvendigt af et lovgivningsmæssigt 

forslag, der tager hensyn til eksisterende 

redskaber til udveksling af oplysninger. 
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Forslag til direktiv 
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Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13 

Direktiv 91/477/EØF 

BILAG I – del II 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

13) I bilag I til direktiv 91/477/EF 

ændres del II som følger: 

udgår 

a) i punkt A foretages følgende 

ændringer: 

 

i) i kategori A indsættes følgende 

punkter: 

 

"6. fuldautomatiske skydevåben, som 

er blevet ombygget til halvautomatiske 

skydevåben 

 

7. halvautomatiske civile skydevåben, 

som ligner automatiske skydevåben 

 

skydevåben i punkt 1 til 7 efter 

inaktivering." 

 

ii) i kategori B udgår punkt 7.  

iii) i kategori C indsættes følgende 

punkter: 

 

"5. signalvåben, salutvåben, teater- og 

filmvåben og special-effektvåben samt 

kopier 

 

6. skydevåben i kategori B og punkt 1 

til 5 i kategori C efter inaktivering." 

 

b) i punkt B udgår:  

"Låsemekanismen, kammeret, cylinderen 

og løbet på skydevåben hører som 

særskilte genstande ind under den 

tekniske kategori, i hvilken det 

skydevåben, som de er eller skal være en 

del af, er klassificeret." 

 

Begrundelse 

Den foreslåede ændring ville skade nogle medlemsstaters totalforsvarskapacitet. 
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Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13 a (nyt) 
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Direktiv 91/477/EØF 

Bilag I – del II – punkt A – kategori C – nr. 5 

 

Gældende tekst  Ændringsforslag 

 13a. I bilag I til direktiv 91/477/EF 

ændres del II som følger: 

 I kategori C indsættes følgende punkt: 

5. signalvåben, salutvåben, teater- og 

filmvåben og special-effektvåben samt 

kopier 

5. skydevåben i kategori A, B samt 

punkt 1 til 4 i kategori C, der er ombygget 

til signalvåben, salutvåben, teater- og 

filmvåben og special-effektvåben, 

gasvåben, paintball- eller airsoftvåben, 

Flobert eller låseleje med fænghætte. 

Begrundelse 

We see no reason for alarm and signal weapons, salute and acoustic weapons to be included 

in category C, if they were originally produced as such (i.e. not by conversion from live 

ammunition). Provided that they have been approved and homologated to enter the market 

(which typically also includes safety checks), they should stay outside of the scope of the 

Directive. Regarding firearms converted to alarm, signal weapons etc., this proposal aims to 

close the loophole that was probably previously used by terrorists and criminals, who 

converted them back to live ammunition. Including them in category C acts as a preventive 

measure from their conversion back to the original state, as making them subject to 

declaration would make them traceable, and therefore uninteresting for committing crimes. 
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