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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 

 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 dele 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 dele af et skydevåben skal mærkes, således at de kan 
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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.  

På baggrund af disse betragtninger foreslår ordføreren ændringer, der navnlig vedrører: 

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

væsentlige dele heraf og ammunition)  

  

2. mærkning af væsentlige dele 

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 
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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 

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. 

(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, 

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. 

 _____________________ 
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 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. 

 

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. 
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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.  

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 

(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 
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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. 

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 

deaktiveringen af skydevåben registreres i 

nationale registre, der opdateres 

regelmæssigt og er tilgængelige for 

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 
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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 

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. 
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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 

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 

(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. 
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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. 

 

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 

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 
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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. 

 

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 dele" 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. 
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Begrundelse 

Lyddæmpere er ikke "væsentlige dele", og sikkerheden øges ikke ved at tilføje dem. 
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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, dele og ammunition hertil. 

Begrundelse 

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

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 
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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 

dele af skydevåbnet er gjort definitivt 

ubrugelige og umulige at fjerne, udskifte 

eller ombygge med henblik på reaktivering 

i overensstemmelse med Kommissionens 

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 
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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 

krigsvåben og -ammunition. 

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 

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. 
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Forslag til direktiv 
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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. 

 

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 

2. For at kunne identificere og spore 

alle samlede skydevåben og deres 

væsentlige dele skal medlemsstaterne 

kræve, at der ved fremstillingen af et 

skydevåben eller dette skydevåbens 

væsentlige dele 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 
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varemærke. 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 
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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 

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 der 

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 

3. Medlemsstaterne gør på deres 

område udøvelsen af erhvervet som 

våbenhandler eller -mægler betinget af en 
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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. 

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 

attesteret af de kompetente myndigheder." 

"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 

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 
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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 

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 

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. 
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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. 
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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. 

 

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 
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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) 

 

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. 
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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 

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 

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 
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bestemmelse og beslaglægges. 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 

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 
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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 

dele 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 dele, hvorved det 

omdannes til et kort skydevåben, og at det 

derfor er ulovligt, medmindre det udføres 

af en autoriseret forhandler eller en 

bøssemager. 

 

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 
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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. 

 

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, 
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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. 

 

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 dele et klart 
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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, 

stk. 2. 

udgår 

 

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. 
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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) 

 

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 
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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 

om databeskyttelse. 

 

Ændringsforslag  53 

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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Ændringsforslag  54 

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. 

 

Ændringsforslag  55 

Forslag til direktiv 

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.  
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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. 

 

Ændringsforslag  56 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13 a (nyt) 

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 
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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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