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KORTFATTAD MOTIVERING 

Bakgrund  

Förvärv, innehav och import/export av skjutvapen för civilt bruk omfattas av ett heltäckande 

EU-regelverk som finns i direktiv 91/477/EEG, ändrat genom direktiv 2008/51/EG. 

Direktivets syfte var att fastställa minimistandarder för märkning, förvaring, tillverkning, 

registrering och deaktivering av samt handel med skjutvapen, och att fastställa brottsrekvisit 

och straffbara handlingar.  

Trots strängare lagstiftning utgör det vapenrelaterade våldet fortfarande ett allvarligt hot inom 

EU. I rådets (rättsliga och inrikes frågor) förklaring av den 29 augusti 2015 efterlystes 

brådskande insatser för deaktivering av skjutvapen för att förhindra att de därefter kunde 

reaktiveras och användas av brottslingar. Rådet upprepade sin uppmaning till en översyn av 

vapendirektivet och till en gemensam strategi för att deaktivera skjutvapen och förbättra 

spårbarheten i den befintliga lagstiftningen i syfte att åtgärda brister i genomförandet av 

direktivet på nationell nivå. 

Genomföranderapporten om vapendirektivet identifierade även svårigheter att spåra vapen på 

grund av skillnader mellan medlemsstater. I sitt förslag rekommenderade kommissionen 

ändringar av befintlig lagstiftning på flera områden, exempelvis: 

 Gemensamma EU-standarder för deaktivering. 

 Gemensamma EU-regler om märkning av skjutvapen för att förbättra 

vapens spårbarhet. 

 Effektivare informationsutbyte mellan medlemsstaterna, exempelvis i fråga om avslag 

på ansökningar om tillstånd för innehav av ett skjutvapen hos en annan nationell 

myndighet, och skyldighet att sammankoppla nationella vapenregister. 

 Gemensamma kriterier för larmvapen (exempelvis nödsignalljus och startpistoler) för 

att förhindra att de omvandlas till fullt fungerande skjutvapen. 

 Strängare regler för förvärv av vapen online för att förhindra förvärv av skjutvapen, 

väsentliga delar eller ammunition via internet. 

 Strängare regler och förbud mot privatpersoners innehav av vissa halvautomatiska 

skjutvapen, även om de har deaktiverats definitivt. 

 Strängare villkor för förflyttning av deaktiverade skjutvapen. 

 Strängare villkor för samlare för att minimera risken för försäljning till brottslingar.  

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor organiserade 

en miniutfrågning den 15 februari 2016 för att se över punkter som skulle kunna förbättras 

inom det befintliga direktivet och för att klargöra lämplig harmoniseringsnivå på EU-nivå.  

Den inbjudna skjutvapenexperten lyfte särskilt fram farorna med omvandlade och 

reaktiverade skjutvapen och behovet av höga gemensamma standarder för deaktivering inom 
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EU. Vidare underströk experten att varje väsentlig del av ett skjutvapen bör markeras så att 

den kan spåras vid stöld eller förlust. Experten klargjorde att ett allmänt förbud mot 

halvautomatiska skjutvapen med utgångspunkt i kriterierna för ”likhet” är problematiskt och 

dessutom inte möjligt för medlemsstaterna att genomföra.  

Ytterligare en inbjuden expert på tillståndsprövningar och läkarundersökningar berättade att 

grundläggande läkarundersökningar (av både fysisk förmåga och psykisk hälsa) och 

regelbundna uppföljningstester krävs för att tillstånd för skjutvapeninnehav ska beviljas.  

Föredragandens ståndpunkt 

Föredraganden välkomnar översynen av direktivet så att kryphål i befintlig lagstiftning kan 

täppas till och säkerheten för europeiska medborgare förbättras. Föredraganden stöder därför 

merparten av kommissionens förslag. Vissa delar behöver dock ändras för att göra den nya 

lagstiftningen begriplig, effektiv, balanserad och proportionerlig. 

Föredraganden önskar även tydliggöra att detta direktiv, även om dess syfte är att öka 

medborgarnas säkerhet, inte avser olagliga vapen och relaterade problem med organiserad 

brottslighet eller terroristverksamhet, som bara utgör två av de problem som finns med 

skjutvapen. Det handlar mer om att förhindra att lagliga skjutvapen hamnar på svarta 

marknaden, liksom masskjutningar, självmord, mord och olyckor med skjutvapen. 

Föredraganden beklagar att kommissionen inte presenterade en konsekvensanalys i förväg. 

I en konsekvensanalys hade kommissionen exempelvis kunnat precisera vilka typer av 

skjutvapen och hur många av dessa som omfattas av förslaget, vilket hade underlättat ett 

informerat ställningstagande i ärendet från parlamentets sida. 

Mot bakgrund av dessa aspekter föreslår föredraganden ändringar som särskilt berör följande: 

1. Direktivets tillämpningsområde (som inte enbart bör omfatta skjutvapen utan även 

deras väsentliga delar och ammunition).  

2. Märkning av väsentliga delar. 

3. Deaktivering av skjutvapen. 

4. Informationsutbyte mellan medlemsstaterna. 

5. Distansförsäljning. 

6. Lämplighetsprövning för dem som ansöker om tillstånd. 

7. Ytterligare säkerhetsåtgärder. 

Enligt sitt förslag önskar kommissionen ändra bilaga I till direktivet genom att ”automatiska 

skjutvapen som omvandlats till halvautomatiska skjutvapen” och ”skjutvapen enligt 

punkterna 1–7 efter det att de har deaktiverats” läggs till i kategori A och därmed förbjuds. 

Föredraganden stöder denna föreskrift. 

Kommissionen önskar också flytta den så kallade kategorin B.7, ”halvautomatiska skjutvapen 

för civilt bruk som liknar vapen med automatisk mekanism”, till kategori A. Föredraganden 
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konstaterar att denna föreskrift är varken begriplig eller praktiskt genomförbar i sin nuvarande 

form, eftersom den inte skiljer på utseende och tekniska egenskaper. Ett vapens tekniska 

kriterier bör ha en mer avgörande betydelse än dess utseende, exempelvis skjutvapnets 

excitationsenergi, kaliber och möjlighet att införa stora magasin, eller andra attribut som inte 

kan motiveras med giltiga skäl, såsom pistolkolv, fällbar kolv, kylsystem osv. Föredraganden 

uppmanar kommissionen att ompröva sitt förslag på denna punkt. 

ÄNDRINGSFÖRSLAG 

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar 

utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd att som ansvarigt utskott beakta 

följande ändringsförslag: 

Ändringsförslag 1 

Förslag till direktiv 

Skäl 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) Som svar på terroristattackerna 

nyligen, vilka visade på brister i 

genomförandet av direktiv 91/477/EEG, 

särskilt när det gäller deaktivering av 

vapen, omvandling och märkning, 

efterfrågades i den europeiska 

säkerhetsagendan som antogs i april 2015 

och i förklaringen från 

inrikesministrarnas rådsmöte den 29 

augusti 2015 en översyn av det direktivet 

och en gemensam strategi för 

deaktivering av skjutvapen för att 

förhindra att vapen reaktiveras och 

används av brottslingar. 

(2) Ändringarna av rådets direktiv 

91/477/EEG bör inte vara ett resultat av 

att de nyligen inträffade 

terroristattackerna på något sätt kopplas 

ihop med i synnerhet jägares, 

tävlingsskyttars och samlares lagliga 

användning och innehav av skjutvapen i 

EU. Tillverkning av, handel med och 

innehav och användning av skjutvapen 

och ammunition är legitima verksamheter 

som är viktiga ur nöjesmässig, 

idrottsrelaterad och ekonomisk synvinkel 

och som i hög grad bidrar till att skapa 

sysselsättning och välstånd i EU. 

 

Ändringsförslag  2 

Förslag till direktiv 

Skäl 2a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (2a) Bevarandet och utbytet av 

information måste överensstämma med 

Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 2016/…1a. 

 _____________________ 
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 1a Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 2016/… om skydd för 

enskilda personer med avseende på 

behandling av personuppgifter och om det 

fria flödet av sådana uppgifter (allmän 

uppgiftsskyddsförordning) och om 

upphävande av direktiv 95/46/EG (EGT L 

…). 

 

Ändringsförslag  3 

Förslag till direktiv 

Skäl 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(3) På vissa punkter behöver direktiv 

91/477/EEG förbättras ytterligare. 

(3) På vissa punkter behöver direktiv 

91/477/EEG förbättras ytterligare på ett 

proportionerligt sätt för att bekämpa 

handel med vapen för brottsliga ändamål 

eller terroriständamål och för att främja 

en harmoniserad tillämpning i 

medlemsstaterna. 

 

Ändringsförslag  4 

Förslag till direktiv 

Skäl 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(4) Institutioner som anlägger kulturella 

och historiska aspekter på vapen, som 

erkänts som sådana av den medlemsstat 

inom vars territorium de är verksamma och 

som innehar skjutvapen i kategori A 

förvärvade före dagen för detta direktivs 

ikraftträdande bör kunna behålla de 

vapnen, förutsatt att den berörda 

medlemsstaten ger sitt tillstånd och att 

vapnen deaktiveras. 

(4) Institutioner och personer – t.ex. 

museer och samlare – som anlägger 

kulturella, historiska, vetenskapliga, 

tekniska eller utbildningsrelaterade 
aspekter på vapen och som erkänts som 

sådana av den medlemsstat inom vars 

territorium de är verksamma bör kunna 

behålla och förvärva skjutvapen i 

kategori A, förutsatt att den berörda 

medlemsstaten ger sitt tillstånd och att 

institutionerna eller personerna i fråga 

har vidtagit de åtgärder som krävs för att 

eliminera eventuella risker för den 

allmänna säkerheten, också genom säker 

förvaring. Man bör vid beviljande av varje 

sådant tillstånd beakta den specifika 
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situationen, t.ex. samlingens karaktär och 

ändamålen med den. 

 

Ändringsförslag  5 

Förslag till direktiv 

Skäl 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(5) Eftersom samlare har pekats ut som 

en möjlig källa till illegalt omsatta 

skjutvapen bör de omfattas av detta 

direktiv. 

utgår 

 

Ändringsförslag  6 

Förslag till direktiv 

Skäl 6a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (6a) För att förhindra missbruk av 

skjutvapen är det nödvändigt att i detta 

direktiv inkludera minimikrav för säker 

förvaring av skjutvapen. Medlemsstaterna 

bör se till att alla personer som lagligen 

förvärvar eller innehar ett skjutvapen 

eller ammunition är skyldiga att vidta 

rimliga försiktighetsåtgärder för att se till 

att vapnet respektive ammunitionen 

skyddas mot förlust och stöld och inte är 

tillgängliga för tredje parter. 

 

Ändringsförslag  7 

Förslag till direktiv 

Skäl 7 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(7) Med hänsyn till att det finns en stor risk 

för att dåligt deaktiverade vapen 

reaktiveras och i syfte att höja 

säkerhetsnivån i hela unionen bör 

deaktiverade skjutvapen omfattas av detta 

(7) Med hänsyn till att det finns en stor risk 

för att dåligt deaktiverade vapen 

reaktiveras och i syfte att höja 

säkerhetsnivån i hela unionen bör 

deaktiverade skjutvapen omfattas av detta 
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direktiv. Dessutom bör strängare regler 

införas som innebär att det inte är tillåtet 

att äga eller bedriva handel med de 

farligaste skjutvapnen. Reglerna bör 

dessutom omfatta skjutvapnen i den 

kategorin efter det att de har deaktiverats. 
Om reglerna inte följs bör medlemsstaterna 

vidta lämpliga åtgärder, inbegripet 

destruktion av vapnen. 

direktiv. Om reglerna inte följs bör 

medlemsstaterna vidta lämpliga åtgärder, 

inbegripet destruktion av vapnen. I detta 

avseende bör hänsyn tas till 

kommissionens genomförandeförordning 

(EU) 2015/24031a av den 

15 december 2015 om fastställande av 

gemensamma riktlinjer om standarder 

och metoder för deaktivering i syfte att se 

till att deaktiverade skjutvapen görs 

irreversibelt funktionsodugliga.  

 __________________ 

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

 

Ändringsförslag  8 

Förslag till direktiv 

Skäl 8 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(8) För att deaktiverade skjutvapen ska gå 

att spåra bör de registreras i nationella 

register. 

(8) För att säkerställa spårbarhet bör 

deaktivering av skjutvapen registreras i 

nationella register som uppdateras 

regelbundet och som är tillgängliga för de 

brottsbekämpande myndigheterna i varje 

medlemsstat. 

 

Ändringsförslag  9 

Förslag till direktiv 

Skäl 9 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(9) Vissa halvautomatiska skjutvapen kan 

enkelt omvandlas till automatiska 

skjutvapen och utgör därmed ett hot mot 

säkerheten. Men även utan omvandling 

till kategori A kan vissa halvautomatiska 

skjutvapen vara mycket farliga om de kan 

rymma många skott samtidigt. Sådana 

halvautomatiska vapen bör därför 

förbjudas för civilt bruk. 

utgår 
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Ändringsförslag  10 

Förslag till direktiv 

Skäl 10 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(10) För att undvika att märkningar enkelt 

avlägsnas och för att klargöra vilka delar 

som ska märkas bör gemensamma 

unionsregler för märkning införas. 

(10) För att undvika avlägsnande av 

märkningar och för att klargöra vilka delar 

som ska märkas bör gemensamma 

unionsregler för märkning införas. 

I samband med dessa regler bör man 

beakta de nya material som används vid 

vapentillverkning, liksom den nya 

utvecklingen med 3d-vapen. Reglerna bör 

även omfatta importerade vapen. 

 

Ändringsförslag  11 

Förslag till direktiv 

Skäl 10a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (10a) Medlemsstaterna bör fastställa 

säkerhetskriterier vad gäller förvaring 

och transport av skjutvapen. Dessa 

kriterier bör anpassas till det antal 

skjutvapen som innehas och hur farliga 

de är. 

 

Ändringsförslag  12 

Förslag till direktiv 

Skäl 11 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(11) Skjutvapen kan användas mycket 

längre än i 20 år. För att se till att de säkert 

går att spåra bör register över dem behållas 

på obestämd tid tills destruktion har 

intygats. 

(11) Skjutvapen kan användas mycket 

längre än i 20 år. För att se till att de säkert 

går att spåra bör register över dem behållas 

på obestämd tid tills destruktion har 

intygats av behöriga myndigheter. 
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Ändringsförslag  13 

Förslag till direktiv 

Skäl 12 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(12) Försäljning av skjutvapen och delar 

till skjutvapen genom 

distanskommunikation kan utgöra ett 

allvarligt hot mot säkerheten, eftersom 

metoderna är svårare att kontrollera än de 

konventionella försäljningsmetoderna, 

särskilt när det gäller kontroll på nätet av 

att tillstånd är lagenliga. Det är därför 

lämpligt att inskränka försäljning av vapen 

och vapendelar genom 

distanskommunikation, särskilt internet, till 

vapenhandlare och vapenmäklare. 

(12) Försäljning av skjutvapen och 

väsentliga delar till skjutvapen genom 

distanskommunikation kan utgöra 

särskilda hot mot säkerheten, eftersom 

metoderna är svårare att kontrollera än de 

konventionella försäljningsmetoderna. För 

att säkerställa adekvata kontroller är det 

därför lämpligt att inskränka försäljning av 

vapen och vapendelar genom 

distanskommunikation, särskilt internet, till 

vapenhandlare och vapenmäklare, såvida 

inte överlämnandet eller avhämtningen av 

skjutvapnet äger rum i en behörig 

vapenhandlares lokaler, på en lokal 

polisstation eller hos något annat behörigt 

organ enligt den nationella lagstiftningen 

i den berörda medlemsstaten, eller såvida 

inte medlemsstaterna på något annat sätt 

kan säkerställa att de involverade 

parternas identiteter, tillstånd och 

respektive dokumentation kontrollerats 

och är korrekta. Denna bestämmelse 

påverkar inte medlemsstaternas möjlighet 

att anta strängare regler för privat 

försäljning av skjutvapen utan 

mellanhänder. 

 

Ändringsförslag  14 

Förslag till direktiv 

Skäl 13 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(13) Dessutom är risken för att larmvapen 

och andra typer av vapen som använder 

lös ammunition omvandlas till verkliga 

skjutvapen hög, och i några av 

terroristattackerna användes omvandlade 

vapen. Det är därför viktigt att ta itu med 

problemet med omvandlade vapen som 

(13) Tekniska specifikationer för larm- och 

signalvapen liksom salutvapen och 

akustiska vapen bör antas för att säkerställa 

att det är omöjligt att omvandla dem till 

skjutvapen. 
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används i brottslig verksamhet genom att 

låta dem omfattas av direktivet. Tekniska 

specifikationer för larm- och signalvapen 

liksom salutvapen och akustiska vapen bör 

antas för att säkerställa att de inte går att 

omvandla till skjutvapen. 

 

Ändringsförslag  15 

Förslag till direktiv 

Skäl 14 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(14) För att förbättra informationsutbytet 

mellan medlemsstaterna bör kommissionen 

göra en bedömning av vad som krävs för 

ett system som kan stödja utbytet av de 

uppgifter som finns i medlemsstaternas 

datoriserade register. Kommissionens 

bedömning kan vid behov åtföljas av ett 

förslag till lagstiftning som beaktar 

befintliga system för informationsutbyte. 

(14) För att förbättra informationsutbytet 

mellan medlemsstaterna och spårbarheten 

avseende skjutvapen bör kommissionen 

göra en bedömning av vad som krävs för 

ett system som möjliggör för samtliga 

medlemsstater att få obligatorisk tillgång 

till de uppgifter som finns i 

medlemsstaternas datoriserade register. 

Kommissionens bedömning bör vid behov 

åtföljas av ett förslag till lagstiftning som 

beaktar befintliga system för 

informationsutbyte. Utöver att 

privatpersoners och institutioners lagliga 

vapeninnehav måste följas upp, bör man 

med hjälp av ett sådant system också 

garantera spårbarheten för skjutvapen 

som beslagtagits av eller överlåtits till 

myndigheterna respektive förklarats 

förverkade av medlemsstaterna, för att 

kunna försäkra sig om att man känner till 

vad som händer med vapnen till dess att 

de eventuellt skrotas, används igen eller 

på nytt släpps ut på marknaden. 

 

Ändringsförslag  16 

Förslag till direktiv 

Skäl 15 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(15) I syfte att säkerställa ett lämpligt 

informationsutbyte mellan 

(15) I syfte att säkerställa ett lämpligt 

utbyte mellan medlemsstaterna om 
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medlemsstaterna om beviljade tillstånd och 

om avslag bör befogenheten att anta akter i 

enlighet med artikel 290 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt 

delegeras till kommissionen med avseende 

på antagande av en rättsakt som gör det 

möjligt för medlemsstaterna att skapa ett 

sådant system för utbyte av information om 

beviljade tillstånd och om avslag. Det är 

av särskild betydelse att kommissionen 

genomför lämpliga samråd under sitt 

förberedande arbete, inklusive på 

expertnivå. När kommissionen förbereder 

och utarbetar delegerade akter bör den se 

till att relevanta handlingar översänds 

samtidigt till Europaparlamentet och rådet 

och att detta sker så snabbt som möjligt 

och på lämpligt sätt. 

beviljade tillstånd, om avslag, om avbrott 

och om annan information som avses i 

detta direktiv bör befogenheten att anta 

akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 

om Europeiska unionens funktionssätt 

delegeras till kommissionen med avseende 

på antagande av en rättsakt som gör det 

möjligt för medlemsstaterna att skapa ett 

sådant systematiskt och obligatoriskt 

system för utbyte av information mellan 

medlemsstaterna. Det är av särskild 

betydelse att kommissionen genomför 

lämpliga samråd under sitt förberedande 

arbete, inklusive på expertnivå. När 

kommissionen förbereder och utarbetar 

delegerade akter bör den se till att relevanta 

handlingar översänds samtidigt till 

Europaparlamentet och rådet och att detta 

sker så snabbt som möjligt och på lämpligt 

sätt. 

 

Ändringsförslag  17 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led a 

Direktiv 91/477/EG 

Artikel 1 – punkt 1b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1b. I detta direktiv avses med väsentlig del 

pipan, stommen, lådan, glidskenan eller 

cylindern, slutstycket samt varje 

anordning som konstruerats eller 

anpassats för att dämpa det ljud som 

uppkommer då ett skjutvapen avfyras, 

vilka, som separata delar, tillhör samma 

kategori som det skjutvapen på vilket de är 

eller är tänkta att vara monterade. 

1b. I detta direktiv avses med väsentlig del 

pipan, stommen, lådan, glidskenan eller 

cylindern och slutstycket, vilka, som 

separata delar, tillhör samma kategori som 

det skjutvapen på vilket de är eller är 

tänkta att vara monterade. 

Motivering 

Ljuddämpare är inte väsentliga delar och att lägga till dem skulle inte öka säkerheten. 

 

Ändringsförslag  18 

Förslag till direktiv 
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Artikel 1 – led 1 – led b 

Direktiv 91/477/EG 

Artikel 1 – punkt 1e 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1e. I detta direktiv avses med 

vapenmäklare varje fysisk eller juridisk 

person, med undantag av vapenhandlare, 

vars näringsverksamhet helt eller delvis 

består i att förvärva, sälja eller arrangera 

överföring inom en medlemsstat, från en 

medlemsstat till en annan medlemsstat eller 

exportera till ett tredjeland 

färdigmonterade skjutvapen, delar till 

skjutvapen och ammunition. 

1e. I detta direktiv avses med 

vapenmäklare varje fysisk eller juridisk 

person, med undantag av vapenhandlare, 

vars näringsverksamhet helt eller delvis 

består i att förvärva, sälja eller arrangera 

överföring inom en medlemsstat, från en 

medlemsstat till en annan medlemsstat eller 

exportera till ett tredjeland eller importera 

till en medlemsstat från ett tredjeland 
färdigmonterade skjutvapen, delar till 

skjutvapen och ammunition. 

Motivering 

Det finns ingen anledning att inte inkludera import av skjutvapen från tredjeländer till en 

medlemsstat i en vapenmäklares verksamhet. 

 

Ändringsförslag  19 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led c 

Direktiv 91/477/EG 

Artikel 1 – punkt 1h 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1h. I detta direktiv avses med replikvapen 

föremål som fysiskt ser ut som skjutvapen 

men är tillverkade så att de inte kan 

omvandlas till att avfyra ett skott, en kula 

eller en projektil med hjälp av ett 

antändbart drivämne. 

utgår 

Motivering 

Definitionen av replikvapen – dvs. föremål som utvändigt ser ut som skjutvapen men som inte 

kan omvandlas för att avfyra en kula – avser föremål som inte ens hypotetiskt sett är 

skjutvapen, och den har således inget i direktivet om skjutvapen att göra. Sådana vapen bör 

därmed inte heller omfattas av direktivet. Det finns inget behov av bestämmelser i direktivet 

som avser leksaker, dekorativa föremål osv. Dessutom gör det inexakta kriteriet om utseende 

det svårt att särskilja mellan replikvapen och andra föremål. 
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Ändringsförslag  20 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led c 

Direktiv 91/477/EG 

Artikel 1 – punkt 1i 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1i. I detta direktiv avses med deaktiverade 

skjutvapen skjutvapen som har ändrats i 

avsikt att göra dem definitivt obrukbara 

genom åtgärder som medför att 

skjutvapnets samtliga väsentliga delar 

gjorts definitivt oanvändbara och omöjliga 

att avlägsna, ersätta eller ändra för någon 

som helst reaktivering av skjutvapnet. 

1i. I detta direktiv avses med deaktiverade 

skjutvapen skjutvapen som har ändrats i 

avsikt att göra dem definitivt obrukbara 

genom åtgärder som medför att 

skjutvapnets samtliga väsentliga delar 

gjorts definitivt oanvändbara och omöjliga 

att avlägsna, ersätta eller ändra för någon 

som helst reaktivering av skjutvapnet, i 

enlighet med kommissionens 

genomförandeförordning (EU) 2015/2403 

av den 15 december 2015 om fastställande 

av gemensamma riktlinjer om standarder 

och metoder för deaktivering i syfte att se 

till att deaktiverade skjutvapen görs 

irreversibelt funktionsodugliga. 

 __________________ 

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

 

Ändringsförslag  21 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1a (nytt) 

Direktiv 91/477/EG 

Artikel 2 – punkt 1 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 1a. Punkt 1 ska ersättas med följande: 

”1. Detta direktiv påverkar inte 

tillämpningen av nationella bestämmelser 

om rätten att bära vapen och om jakt och 

tävlingsskytte.” 

”1. Detta direktiv påverkar inte 

tillämpningen av nationella bestämmelser 

om rätten att bära vapen och om jakt och 

tävlingsskytte, och inte heller en strängare 

lagstiftning om olaglig vapenförsäljning.” 

Motivering 

Detta direktiv bör bidra till bättre spårbarhet över gränserna och bättre transparens i fråga 

om innehav och försäljning av vapen samt möjliggöra aktiv bekämpning av olaglig 
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vapenhandel. 

 

Ändringsförslag 22 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 2 

Direktiv 91/477/EG 

Artikel 2 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Detta direktiv ska inte tillämpas på 

förvärv och innehav av vapen och 

ammunition i enlighet med den nationella 

lagstiftningen av de väpnade styrkorna, 

polisen eller de offentliga myndigheterna. 

Det gäller inte heller för kommersiell 

överlåtelse av krigsvapen och ammunition 

till sådana vapen. 

2. Detta direktiv ska inte tillämpas på 

förvärv och innehav av vapen och 

ammunition i enlighet med den nationella 

lagstiftningen av de väpnade styrkorna, 

polisen, de offentliga myndigheterna eller 

samlare och institutioner som anlägger 

kulturella och historiska aspekter på 

vapen och som erkänts som sådana av den 

medlemsstat inom vars territorium de är 

verksamma. Det gäller inte heller för 

kommersiell överlåtelse av 

försvarsindustrins produkter eller för 

förvärv eller innehav av sådana 

skjutvapen och sådan ammunition som är 

föremål för tillstånd, registrering eller 

deklaration i enlighet med nationell 

lagstiftning, av museer och samlare som 

erkänts som sådana av den medlemsstat 

inom vars territorium de är verksamma. 

 

Ändringsförslag  23 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 2a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. De medlemsstater som beviljar eller 

har beviljat samlare en särskild status ska 

fastställa de bestämmelser i detta direktiv 

som gäller för dessa. 

 

Ändringsförslag  24 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 3 
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Direktiv 91/477/EG 

Artikel 4 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Medlemsstaterna ska se till att alla 

skjutvapen eller delar till skjutvapen som 

släpps ut på marknaden har märkts och 

registrerats i enlighet med detta direktiv. 

1. Medlemsstaterna ska se till att alla 

skjutvapen eller väsentliga delar till 

skjutvapen som tillverkats efter dagen för 

detta direktivs ikraftträdande har en 

märkning som är omöjlig att avlägsna 

samt har registrerats utan dröjsmål efter 

tidpunkten för tillverkning eller import 

innan de släpps ut på marknaden i 

enlighet med detta direktiv. 

 

Ändringsförslag  25 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 3 

Direktiv 91/477/EG 

Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. För att kunna identifiera och spåra alla 

monterade skjutvapen ska medlemsstaterna 

i samband med tillverkningen av varje 

skjutvapen, eller vid tidpunkten för import 

till unionen, kräva att vapnen ges en unik 

märkning som inbegriper tillverkarens 

namn, landet eller platsen för 

tillverkningen, serienumret och 

tillverkningsåret, om detta inte redan 

framgår av serienumret. Detta ska inte 

påverka möjligheten att anbringa 

tillverkarens varumärke. 

2. För att kunna identifiera och spåra alla 

monterade skjutvapen och deras väsentliga 

delar ska medlemsstaterna i samband med 

tillverkningen av varje skjutvapen eller av 

varje väsentlig del till skjutvapnet, eller 

vid tidpunkten för import till unionen, 

kräva en unik märkning som inbegriper 

tillverkarens namn, landet eller platsen för 

tillverkningen, serienumret, 

tillverkningsåret, om detta inte redan 

framgår av serienumret, samt vapnets typ 

eller modell och dess kaliber. Detta ska 

inte påverka möjligheten att anbringa 

tillverkarens varumärke. 

 

Ändringsförslag  26 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 3 

Direktiv 91/477/EG 

Artikel 4 – punkt 2 – stycke 2 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Märkningen ska vara anbringad på 

skjutvapnets låda. 

utgår 

 

Ändringsförslag  27 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 3 

Direktiv 91/477/EG 

Artikel 4 – punkt 2 – stycke 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

När ett skjutvapen överförs från en statlig 

depå till permanent civilt bruk ska 

medlemsstaterna dessutom se till att det 

förses med en unik märkning som tillåter 

identifiering av den stat från vilken 

överföringen har skett. 

När ett skjutvapen eller någon av dess 

väsentliga delar överförs från en statlig 

depå till permanent civilt bruk ska 

medlemsstaterna dessutom se till att det 

respektive den förses med en unik 

märkning som tillåter identifiering av den 

stat från vilken överföringen har skett. 

 

Ändringsförslag  28 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 3 

Direktiv 91/477/EG 

Artikel 4 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Vapenhandlaren eller vapenmäklaren 

ska ha medlemsstatens tillstånd för att få 

bedriva sin verksamhet inom dess 

territorium, och detta ska grundas på 

åtminstone en prövning av 

vapenhandlarens eller vapenmäklarens 

personliga och yrkesmässiga integritet och 

förmåga. I fråga om juridiska personer 

gäller prövningen den juridiska personen 

och den person som leder företaget. 

3. Vapenhandlaren eller vapenmäklaren 

ska ha medlemsstatens tillstånd för att få 

bedriva sin verksamhet inom dess 

territorium, och detta ska grundas på 

åtminstone en prövning av 

vapenhandlarens eller vapenmäklarens 

personliga och yrkesmässiga integritet och 

förmåga samt på transparensen vad gäller 

handelsverksamheten. I fråga om juridiska 

personer gäller prövningen den juridiska 

personen och den person som leder 

företaget. 
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Ändringsförslag  29 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 4 – led a 

Direktiv 91/477/EG 

Artikel 4 – punkt 4 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

”Detta register ska omfatta uppgifter om 

skjutvapnets typ, märke, modell, kaliber 

och serienummer samt leverantörens och 

förvärvarens eller ägarens namn och 

adress. Registerposten ska, även för 

deaktiverade skjutvapen, bibehållas tills 

den behöriga myndigheten har intygat att 

vapnet har skrotats. 

”Detta register ska framför allt omfatta 

uppgifter om skjutvapnets typ, märke, 

modell, kaliber och serienummer samt 

leverantörens och förvärvarens eller 

ägarens namn och adress. Registerposten 

ska bibehållas på obestämd tid tills den 

behöriga myndigheten har intygat att 

vapnet har skrotats. 

 Medlemsstaterna ska senast den [date] 

garantera de behöriga myndigheterna i 

alla övriga medlemsstater direkt tillträde 

till den information som ingår i deras 

nationella register. De ska för detta 

ändamål utse en myndighet med ansvar 

för att möjliggöra tillträdet samt 

underrätta kommissionen om 

myndighetens namn.” 

 

Ändringsförslag  30 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 5 

Direktiv 91/477/EG 

Artikel 4b – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Det system som avses i punkt 1 ska 

omfatta åtminstone en prövning av 

vapenhandlarens eller vapenmäklarens 

personliga och yrkesmässiga integritet och 

förmåga. I fråga om juridiska personer 

gäller prövningen den juridiska personen 

och den person som leder företaget. 

2. Det system som avses i punkt 1 ska 

omfatta åtminstone en prövning av 

vapenhandlarens eller vapenmäklarens 

personliga och yrkesmässiga integritet och 

förmåga samt en prövning av 

transparensen vad gäller 

handelsverksamheten. I fråga om juridiska 

personer gäller prövningen den juridiska 

personen och den person som leder 

företaget. 
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Ändringsförslag  31 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 6 

Direktiv 91/477/EG 

Artikel 5 – punkt 1 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) fyllt 18 år; undantag ska dock göras för 

innehav av skjutvapen avsedda för jakt 

eller tävlingsskytte, förutsatt att personer 

under 18 år i detta fall har föräldrarnas 

tillstånd eller får vägledning från en 

förälder eller en vuxen med en giltig 

skjutvapenlicens eller jaktlicens eller 

befinner sig på ett licensierat eller på annat 

sätt godkänt träningscenter, 

a) fyllt 18 år; undantag ska dock göras för 

förvärv, förutom genom köp, och innehav 

av skjutvapen avsedda för jakt eller 

tävlingsskytte, förutsatt att personer under 

18 år i detta fall har föräldrarnas tillstånd 

eller får vägledning från en förälder eller 

en vuxen med en giltig skjutvapenlicens 

eller jaktlicens eller befinner sig på ett 

licensierat eller på annat sätt godkänt 

träningscenter, 

Motivering 

Kommissionen har utan vederbörlig motivering strukit texten, som återinförs genom detta 

ändringsförslag. Det extremt begränsade och strikt kontrollerade undantag som gör det 

möjligt för medlemsstaterna att tillåta vissa minderåriga att inneha skjutvapen är nödvändigt 

för anordnande av vissa typer av utbildningar, särskilt när det gäller skogsbruk. Vidare är det 

meningslöst att tillåta minderåriga att inneha skjutvapen men inte tillåta att samma 

skjutvapen förvärvas. Denna typ av skjutvapen kontrolleras strikt. 

 

Ändringsförslag  32 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 6 

Direktiv 91/477/EG 

Artikel 5 – punkt 1 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) inte kan antas utgöra en fara för sig 

själva eller för allmän ordning och 

säkerhet; om en person har befunnits 

skyldig till ett uppsåtligt våldsbrott, ska 

detta anses tala för att sådan fara 

föreligger. 

b) inte kan antas utgöra en fara för sig 

själva eller andra eller för allmän ordning 

och säkerhet; om en person har befunnits 

skyldig till ett uppsåtligt våldsbrott, ska 

detta anses tala för att sådan fara 

föreligger. 
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Ändringsförslag  33 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 6 

Direktiv 91/477/EG 

Artikel 5 – punkt 1 – led ba (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ba) åtar sig att inneha sina vapen i 

enlighet med de kriterier för förvaring 

och transport som fastställs i 

lagstiftningen i den medlemsstat där de 

har sin hemvist och som överensstämmer 

med vad som avses i artikel 5.1a. 

 

Ändringsförslag  34 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 6 

Direktiv 91/477/EG 

Artikel 5 – punkt 1a (ny)  

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. I syfte att minimera risken för stöld av 

skjutvapen i kategori B som innehas av 

privatpersoner ska medlemsstaterna 

fastställa säkerhetskriterier avseende 

förvaring, innehav och transport av 

skjutvapen och ammunition. Dessa 

kriterier ska vara anpassade efter hur 

farligt skjutvapnet är och det antal 

skjutvapen som innehas. 

 

Ändringsförslag  35 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 6 

Direktiv 91/477/EG 

Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna ska föreskriva 

standardiserade läkarundersökningar för 

utfärdande eller förnyande av de tillstånd 

utgår 
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som avses i punkt 1, och de ska återkalla 

ett tillstånd om något av de villkor som låg 

till grund för att det beviljades inte längre 

är uppfyllt. 

 

Ändringsförslag  36 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 6 

Direktiv 91/477/EG 

Artikel 5 – punkt 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Detta direktiv påverkar inte 

äganderätten till skjutvapen och 

ammunition som förvärvats genom arv. 

Medlemsstaterna ska begränsa innehavet 

av sådana skjutvapen när det gäller ägare 

utan vederbörligt tillstånd. 

Motivering 

Det är nödvändigt att lösa situationen för personer utan vederbörligt tillstånd vilka förvärvar 

skjutvapen genom arv, vilket sker oberoende av vad de själva vill. Samtidigt som deras 

innehav och användning av sådana skjutvapen bör begränsas bör det inte råda några tvivel 

om deras äganderätt och vissa rättigheter som de därmed har, såsom deras rättsliga 

kapacitet att sälja skjutvapnet. 

 

Ändringsförslag  37 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 6 

Direktiv 91/477/EG 

Artikel 5 – punkt 2b (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2b. Under förutsättning att det korrekta 

förfarandet för undersökningen följs ska 

inget ansvar för en undersökt persons 

handlingar åläggas den myndighet eller 

den individ som utför 

lämplighetsundersökningen. 
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Ändringsförslag  38 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 6 

Direktiv 91/477/EG 

Artikel 5 – punkt 2c (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2c. Medlemsstaterna ska återkalla de 

tillstånd som avses i punkt 1 om något av 

villkoren i denna artikel inte längre 

uppfylls. 

 

Ändringsförslag  39 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 6 

Direktiv 91/477/EG 

Artikel 6 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsländerna ska vidta alla lämpliga 

åtgärder för att förbjuda förvärv och 

innehav av skjutvapen och ammunition 

tillhörande kategori A och skrota 

skjutvapen och ammunition som innehas i 

strid mot denna bestämmelse och som har 

beslagtagits. 

Medlemsstaterna ska vidta alla lämpliga 

åtgärder för att förbjuda förvärv och 

innehav av skjutvapen och ammunition 

tillhörande kategori A och beslagta 

skjutvapen och ammunition som innehas i 

strid mot denna bestämmelse och som har 

beslagtagits. I särskilda fall får de 

behöriga myndigheterna i nationellt 

försvarssyfte bevilja tillstånd för sådana 

skjutvapen och sådan ammunition om det 

inte står i motsättning till allmän säkerhet 

eller allmän ordning. 

 

Ändringsförslag  40 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 6 

Direktiv 91/477/EG 

Artikel 6 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna får tillåta institutioner 

som anlägger kulturella och historiska 
Utan att det påverkar tillämpningen av 

punkt 1 får medlemsstaterna tillåta 
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aspekter på vapen och som erkänts som 

sådana av den medlemsstat inom vars 

territorium de är verksamma att inneha 

skjutvapen i kategori A förvärvade före 

den [the date of entry into force of this 

Directive] förutsatt att de har deaktiverats 

enligt de bestämmelser som genomför 

artikel 10b. 

institutioner och personer som anlägger 

kulturella, historiska, vetenskapliga, 

tekniska eller utbildningsrelaterade 
aspekter på vapen och som erkänts som 

sådana av den medlemsstat inom vars 

territorium de är verksamma att inneha 

skjutvapen och ammunition i kategori A 

förvärvade före den [the date of entry into 

force of this Directive] förutsatt att de har 

deaktiverats enligt kommissionens 

genomförandeförordning (EU) 2015/2403 

eller har undantagits från deaktivering 

med hänsyn till bevarande av kulturellt 

och historiskt arv eller till vetenskapliga, 

tekniska eller utbildningsrelaterade 

aspekter och om det går att påvisa att 

deras förvaring inte äventyrar allmän 

säkerhet eller allmän ordning. 

 

Ändringsförslag  41 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 6 

Direktiv 91/477/EG 

Artikel 6 – stycke 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Att förvärva skjutvapen, delar till 

skjutvapen och ammunition i kategorierna 

A, B och C genom distanskommunikation 

enligt definitionen i artikel 2 i 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

97/7/EG(*) ska endast vara tillåtet för 

vapenhandlare och vapenmäklare och ska 

vara föremål för strikt kontroll av 

medlemsstaterna. 

Att förvärva skjutvapen och deras 

väsentliga delar i kategorierna A, B och C 

genom distanskommunikation enligt 

definitionen i artikel 2 i 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

97/7/EG(*) ska endast vara tillåtet för 

vapenhandlare och vapenmäklare och ska 

vara föremål för strikt kontroll av 

medlemsstaterna. 

 

Ändringsförslag  42 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 6 

Direktiv 91/477/EG 

Artikel 6 – stycke 3a (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 

åtgärder för att säkerställa att avkortning 

av ett långt skjutvapen genom ändring av 

en eller flera av dess väsentliga delar, 

vilket leder till att det omdefinieras som ett 

kort skjutvapen, ska betraktas som 

tillverkning och därmed som olaglig, om 

den inte utförs av en vapenhandlare eller 

vapensmed med tillstånd. 

 

Ändringsförslag  43 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 6a (nytt) 

Direktiv 91/477/EG 

Artikel 7 – punkt 3 – stycke 2 (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 6a. I artikel 7 ska följande stycke läggas 

till i punkt 3: 

 Uppgifter om skjutvapen i kategori B, 

liksom varje beslut om tillstånd eller 

avslag vad gäller förvärv eller innehav av 

dessa skjutvapen, bör registreras i 

medlemsstaternas datoriserade register 

och vara direkt tillgängliga för de 

behöriga myndigheterna i alla 

medlemsstater. 

 

Ändringsförslag  44 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 7 

Direktiv 91/477/EG 

Artikel 7 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(7) I artikel 7.4 ska följande stycke läggas 

till: 

utgår 

”Taken för innehav ska inte överstiga fem 

år. Tillståndet kan förnyas om de villkor 
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som låg till grund för att det beviljades 

fortfarande är uppfyllda.” 

Motivering 

Att införa en obligatorisk tidsfrist för tillstånden skulle innebära enorma mängder ytterligare 

byråkrati för myndigheter och innehavare av lagliga skjutvapen utan att säkerheten för den 

skull förbättras. Dessa resurser bör hellre utnyttjas för att bekämpa olagliga skjutvapen. 

 

Ändringsförslag  45 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 8 

Direktiv 91/477/EG 

Artikel 10a – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att 

se till att larm- och signalvapen liksom 

salutvapen och akustiska vapen inte kan 

omvandlas till skjutvapen. 

Medlemsstaterna ska med avseende på 

vapentillverkare och vapenhandlare vidta 

alla nödvändiga åtgärder för att se till att 

larm- och signalvapen liksom salutvapen 

och akustiska vapen inte kan omvandlas till 

skjutvapen. Medlemsstaterna ska 

dessutom se till att dessa vapen har 

märkts i enlighet med artikel 4.1 i detta 

direktiv och att de har registrerats i 

medlemsstaternas datoriserade register. 

 

Ändringsförslag  46 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 8 

Direktiv 91/477/EG 

Artikel 10a – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna ska anta tekniska 

specifikationer för larm- och signalvapen 

liksom salutvapen och akustiska vapen för 

att säkerställa att de inte går att omvandla 

till skjutvapen. 

Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att 

säkerställa att larm- och signalvapen 

liksom salutvapen och akustiska vapen 
inte går att omvandla till skjutvapen. 

Kommissionen ska, i enlighet med det 

förfarande som avses i artikel 13a.2 i 

detta direktiv, senast den 

31 december 2016 utfärda gemensamma 

standarder för omvandling genom vilka 
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det säkerställs att all omvandling av ett 

skjutvapen som ändrar dess kategori görs 

på ett sätt som gör en sådan omvandling 

irreversibel. 

 

Ändringsförslag  47 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 8 

Direktiv 91/477/EG 

Artikel 10b – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna ska låta en behörig 

myndighet kontrollera åtgärderna för 

deaktivering av skjutvapen för att 

säkerställa att ändringarna på ett 

skjutvapen gör det irreversibelt 

funktionsodugligt. Medlemsstaterna ska 

föreskriva att det i samband med kontrollen 

utfärdas ett intyg eller någon annan 

handling, av vilken det framgår att 

skjutvapnet har deaktiverats, eller att 

vapnet förses med en väl synlig märkning i 

det syftet. 

Med beaktande av kommissionens 

förordning (EU) 2015/24031a av den 15 

december 2015 ska medlemsstaterna låta 

en behörig myndighet kontrollera 

åtgärderna för deaktivering av skjutvapen 

för att säkerställa att ändringarna på ett 

skjutvapen gör det irreversibelt 

funktionsodugligt. Medlemsstaterna ska 

föreskriva att det i samband med kontrollen 

utfärdas ett intyg och en handling där det 

framgår att skjutvapnet har deaktiverats 

och att vapnet i det syftet förses med en väl 

synlig märkning på varje väsentlig del av 

det deaktiverade vapnet. 

 Medlemsstaterna ska utse en behörig 

myndighet för genomförande av 

deaktivering av skjutvapen och meddela 

kommissionen om detta senast den [date]. 

 __________________ 

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

 

Ändringsförslag  48 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 8 

Direktiv 91/477/EG 

Artikel 10b – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Kommissionen ska anta standarder och utgår 
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teknik för deaktivering som säkerställer 

att deaktiverade skjutvapen är 

irreversibelt funktionsodugliga. Dessa 

genomförandeakter ska antas i enlighet 

med det granskningsförfarande som avses 

i artikel 13b.2. 

 

Ändringsförslag  49 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 8 

Direktiv 91/477/EG 

Artikel 10c (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Medlemsstaterna ska fastställa regler för 

säker förvaring av skjutvapen och 

ammunition i kategorierna A, B och C 

motsvarande de standarder som föreskrivs 

i avtalet om Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet, för att säkerställa att 

skjutvapen och ammunition förvaras på 

ett sätt som gör att risken för obehörig 

åtkomst reduceras till ett minimum. 

 

Ändringsförslag  50 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 8 

Direktiv 91/477/EG 

Artikel 10d (ny)  

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Vapenöverskott i kategori A från polis, 

tull och militär ska deaktiveras 

irreversibelt i enlighet med 

kommissionens genomförandeförordning 

(EU) 2015/2403 av den 15 december 2015, 

förutom vid överföringar i enlighet med 

tillstånd som beviljats enligt artikel 6.1 

eller 6.2. 
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Ändringsförslag  51 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 8a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 8a. Utöver att det enligt gällande 

lagstiftning krävs ett registreringssystem 

för privatpersoners och institutioners 

vapeninnehav, ska varje medlemsstat föra 

ett register med vars hjälp det säkerställs 

att skjutvapen som beslagtagits av 

myndigheterna eller förklarats förverkade 

av staten kommer att vara spårbara från 

det att de överlåts eller beslagtas till dess 

att de eventuellt skrotas eller tas i bruk av 

myndigheterna, eller till dess att de åter 

släpps ut på marknaden. 

 

Ändringsförslag  52 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 9 

Direktiv 91/477/EG 

Artikel 13 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Medlemsstaternas behöriga myndigheter 

ska utbyta information om tillstånd som 

beviljats för överföring av skjutvapen till 

en annan medlemsstat samt information om 

avslag på ansökan om tillstånd enligt 

definitionen i artikel 7. 

4. Medlemsstaternas behöriga myndigheter 

ska med elektroniska medel utbyta 

information om tillstånd som beviljats för 

överföring av skjutvapen till en annan 

medlemsstat samt information om avslag 

på ansökan om tillstånd enligt definitionen 

i artikel 7 senast den [date] och i enlighet 

med Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 2016/...1a. 

 ___________________ 

 1a Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 2016/… om skydd för 

enskilda personer med avseende på 

behandling av personuppgifter och om det 

fria flödet av sådana uppgifter (allmän 

uppgiftsskyddsförordning) och om 

upphävande av direktiv 95/46/EG (EGT L 

…). 
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Motivering 

Informationsutbytet måste vara effektivt och ske i enlighet med befintlig 

dataskyddslagstiftning. 

 

Ändringsförslag  53 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 12 

Direktiv 91/477/EG 

Artikel 17 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Kommissionen ska vart femte år lämna en 

rapport till Europaparlamentet och rådet 

om tillämpningen av detta direktiv, vid 

behov åtföljd av förslag till åtgärder, 

särskilt i fråga om kategorierna av 

skjutvapen i bilaga I och de frågor som rör 

ny teknik, t.ex. friformsframställning med 

3d-skrivare. Den första rapporten ska 

lämnas två år efter detta direktivs 

ikraftträdande. 

Kommissionen ska vart femte år lämna en 

rapport till Europaparlamentet och rådet 

om tillämpningen av detta direktiv, 

inklusive en kontroll av de nya 

bestämmelsernas ändamålsenlighet, vid 

behov åtföljd av förslag till åtgärder, 

särskilt i fråga om kategorierna av 

skjutvapen i bilaga I och de frågor som rör 

modularisering av vapen och ny teknik, 

t.ex. friformsframställning med 3d-

skrivare. Den första rapporten ska lämnas 

två år efter detta direktivs ikraftträdande. 

 

Ändringsförslag  54 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 12 

Direktiv 91/477/EG 

Artikel 17 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Kommissionen ska senast den [date] göra 

en bedömning av vad som krävs för ett 

system för utbyte av uppgifter mellan 

medlemsstaterna via det datoriserade 

register som avses i artikel 4.4. 

Kommissionens bedömning ska vid behov 

åtföljas av ett förslag till lagstiftning som 

ska beakta befintliga system för 

informationsutbyte.” 

Kommissionen ska senast den [date] göra 

en bedömning av vad som krävs för ett 

system som möjliggör tillträde för alla 

medlemsstater till uppgifter som ingår i de 

datoriserade register som avses i artikel 

4.4. Kommissionens bedömning ska vid 

behov åtföljas av ett förslag till lagstiftning 

som ska beakta befintliga system för 

informationsutbyte.” 
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Ändringsförslag  55 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 13 

Direktiv 91/477/EG 

Bilaga I – del II 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

13. Del II i bilaga I till direktiv 

91/477/EEG ska ändras på följande sätt: 

utgår 

a) Punkt A ska ändras på följande sätt:  

i) I kategori A ska följande punkter läggas 

till: 

 

”6. Automatiska skjutvapen som 

omvandlats till halvautomatiska 

skjutvapen. 

 

7. Halvautomatiska skjutvapen för civilt 

bruk som liknar vapen med automatisk 

mekanism. 

 

8. Skjutvapen enligt punkterna 1–7 efter 

det att de har deaktiverats.” 

 

ii) I kategori B ska punkt 7 utgå.  

iii) I kategori C ska följande punkter 

läggas till: 

 

”5. Larm- och signalvapen, salutvapen 

och akustiska vapen samt replikvapen. 

 

6. Skjutvapen i kategori B och enligt 

punkterna 1–5 i kategori C efter det att de 

har deaktiverats.” 

 

b) I punkt B ska följande text utgå:  

”Slutstycket, patronläget och pipan till ett 

skjutvapen tillhör som separata delar 

samma kategori som det skjutvapen de är 

eller är tänkta att vara monterade på.” 

 

Motivering 

Den föreslagna ändringen skulle medföra men för vissa medlemsstaters totalförsvarförmåga. 

 

Ändringsförslag  56 

Förslag till direktiv 
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Artikel 1 – led 13a (nytt) 

Direktiv 91/477/EG 

Bilaga I – del II – punkt A – kategori C – punkt 5 

 

Nuvarande lydelse  Ändringsförslag 

 13a. Del II i bilaga I till direktiv 

91/477/EEG ska ändras på följande sätt: 

 I kategori C ska följande punkt läggas till: 

Larm- och signalvapen, salutvapen och 

akustiska vapen samt replikvapen. 
Skjutvapen i kategorierna A, B och 

punkterna 1–4 i kategori C, efter att de 

har omvandlats till larm- och signalvapen 

eller salutvapen, akustiska vapen, 

gasdrivna vapen, paintball- eller 

airsoftvapen, Flobertvapen eller 

slaglåsvapen. 

Motivering 

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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