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KORTFATTAD MOTIVERING

Bakgrund till direktivet

Kommissionen har undertecknat ”protokollet till Förenta nationernas konvention mot 
gränsöverskridande organiserad brottslighet som avser kampen mot olaglig tillverkning av 
och handel med eldvapen, delar till eldvapen och ammunition”. Detta förslag till direktiv om 
ändring av direktiv 91/477/EEG tillgodoser genomförandet på gemenskapsnivå av detta 
dokument. 

Direktiv 91/477/EEG syftar till att skapa mininormer på följande områden: märkning av 
vapen, bevarande av styrkande handlingar avseende vapentillverkning och handeln med 
skjutvapen (vapenregister), obrukliggörande av skjutvapen samt definition och fastställande 
av straffbara handlingar.

Kommissionens konkreta målsättning

Förslaget till direktiv ändrar det nuvarande direktivet på följande punkter:

– fastställande av vad som avses i direktivet med ”olaglig tillverkning av och handel med 
eldvapen”,

– fastställande av regler för erforderlig märkning av eldvapen,

– förlängning av den period under vilken de vapenregister som kommissionen kräver enligt
direktiv 91/477/EEG skall behållas,

– klargörande av tillämpliga påföljder, och

– införande av de allmänna principerna för att göra vapen obrukbara såsom de definieras i 
Förenta nationernas protokoll.

Kommissionens rapport till Europaparlamentet och rådet (KOM(2000)0837)

Kommissionen gör i sin rapport (KOM(2000)0837) en utvärdering av tillämpningen av 
direktiv 91/477/EEG, vilken i stort sett är positiv. Det finns dock vissa behov av förbättringar.

Det råder samstämmighet om att direktivet fastställer följande grundläggande principer: Resor 
från en medlemsstat till en annan tillåts inte om en resenär medför skjutvapen. Undantag till 
denna princip medges enbart i enstaka fall, som förutsätter att ett fastställt förfarande 
tillämpas, som möjliggör att berörda medlemsstat informeras om att ett skjutvapen förs in på 
dess territorium.

Enligt kommissionen finns det stora luckor i informationsutbytet, som leder till att det fattas 
exakta uppgifter och att samarbetet mellan medlemsstaterna är bristfälligt. Användningen av 
det europeiska skjutvapenpasset bedöms dessutom medföra problem, även om kommissionen 
anser att det är en bra handling för jägare och målskyttar som reser mellan olika 
medlemsstater för att delta i jakt eller i tävlingsskytte.
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När det gäller indelningen i kategorier, förvärv och innehav av ett skjutvapen, har det visat sig 
att de flesta medlemsstaterna inte behöver en indelning i kategorierna A, B, C och D av det 
slag som kommissionen föreskrivit. Övervägande antalet medlemsstater gör enbart åtskillnad 
mellan förbjudna skjutvapen och skjutvapen för vilka det krävs tillstånd. 

Berörda grupper har hitintills inte framfört några väsentliga krav på ändring av direktivet på 
grund av brister i det och därför råder det en allmän uppfattning om att direktivet tillämpas på 
ett förnuftigt sätt och tjänar sitt syfte.

Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden delar i stort den uppfattning som berörda parter och kommissionen företräder, 
varför en ändring av direktiv 91/477/EEG enligt kommissionens förslag förordas. För att 
åtgärda vissa kvarvarande oklarheter har föredraganden emellertid kompletterat 
kommissionens ändringsförslag med delar från Schengenkonventionen och FN:s protokoll.

Dessutom förordar föredraganden att Internethandel och tillhandahållandet av 
Internetplattformar, som utgör en bas för handeln med vapen, införlivas i direktivet. 

Sedan direktivet genomfördes 1993 har det skett en omfattande utveckling av 
Internetverksamheten som har kommit att bli en e-handelsplats. Syftet med detta direktiv – att 
hindra otillåten handel med skjutvapen – kan dock enbart uppnås om samtliga platser, där det 
förekommer handel med skjutvapen, omfattas.

Vidare konstaterar föredraganden att, med hänvisning till att personers fria rörlighet inte bör 
begränsas i onödan, bör medförande av skjutvapen från en medlemsstat till en annan inte 
betraktas som en straffbar handling enbart på grund av underlåtenhet att medha ett europeiskt 
skjutvapenpass.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar 
utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga
följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
SKÄL 3A (nytt)

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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(3a) Det finns underrättelser som tyder på 
att användningen av ombyggda vapen i EU 
har ökat; därför är det mycket viktigt att se 
till att sådana ombyggbara vapen omfattas 
av definitionen av ”skjutvapen” i detta 
direktiv.

Ändringsförslag 2
SKÄL 5

(5) Enligt protokollet skall vapnen märkas 
vid tillverkningen och då de överförs från 
statliga depåer till permanent civilt bruk, 
medan direktiv 91/477/EEG endast indirekt 
hänvisar till skyldigheten att märka vapen.

(5) Enligt protokollet skall vapnen märkas 
vid tillverkningen och då de överförs från 
statliga depåer till permanent civilt bruk, 
medan direktiv 91/477/EEG endast indirekt 
hänvisar till skyldigheten att märka vapen.
I den mån protokollets samtliga krav 
omfattas av konventionen av den 
1 juli 1969 om ömsesidigt erkännande av 
kontrollstämplar på handeldvapen 
(CIP-konventionen), bör CIP-konventionen 
tillämpas på hela Europeiska unionen.

Motivering

CIP-konventionen är i kraft i en stor del av EU-medlemsstaterna. Den möjliggör ett 
märknings- och kontrollsystem med alla garantier och krav enligt FN-protokollet.

Ändringsförslag 3
SKÄL 6

(6) Registren över vapnen bör bevaras i 
minst tio år, såsom föreskrivs i protokollet.

(6) Enligt protokollet skall registren över 
vapnen bevaras i minst tio år, men det är 
nödvändigt att förlänga denna period till 
minst 20 år så att det blir möjligt att på 
korrekt sätt spåra skjutvapen. Det är också 
nödvändigt att medlemsstaterna upprättar 
ett datoriserat och centralt register där 
varje skjutvapen ges ett unikt 
identifikationsnummer och där varje 
efterföljande ägares namn och adress 
anges. Polismyndigheters och rättsliga 
myndigheters tillgång till uppgifterna i 
detta centralregister bör regleras i enlighet 
med artikel 8 i Europeiska konventionen 
om skydd för de mänskliga rättigheterna 
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och de grundläggande friheterna.

Motivering

Enligt protokollet skall uppgifterna bevaras ”i minst tio år”, men denna tidsperiod är 
otillräcklig med tanke på skjutvapnens långa livslängd. Uppgifterna bör därför bevaras i 
minst 20 år. I protokollet sägs det också att myndigheterna skall ansvara för att uppgifterna 
bevaras. För att det skall vara möjligt att enkelt spåra skjutvapen krävs centrala 
registreringssystem där vapnet snarare än personen övervakas. Datoriserade register är 
nödvändiga på 2000-talet. Tillgången till uppgifterna i registret måste vara reglerad så att 
respekt för privat- och familjeliv garanteras.

Ändringsförslag 4
SKÄL 6A (nytt)

(6a) För att underlätta spårning av 
skjutvapen och effektivt bekämpa olaglig 
tillverkning av och handel med skjutvapen, 
delar till skjutvapen och ammunition, bör 
även utbytet av uppgifter mellan 
medlemsstaterna förbättras.

Ändringsförslag 5
SKÄL 6B (nytt)

(6b) Bevarandet och utbytet av uppgifter 
måste ske i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 
om skydd för enskilda personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter.1

________________
1 EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.

Motivering

Man måste påminna om behovet av att följa ramdirektivet om skydd av personuppgifter.

Ändringsförslag 6
SKÄL 9A (nytt)

(9a) Vapentillverkarnas och 
vapenmäklarnas verksamhet kännetecknas 
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av särskilda förhållanden och måste därför 
bli föremål för en noggrann kontroll, som 
framför allt bör vara inriktad på 
vapentillverkarnas och vapenmäklarnas 
yrkesförmåga och tillförlitlighet.

Motivering

Hittills har vapentillverkarnas verksamhet varit mycket mindre reglerad än den verksamhet 
som utförs av andra yrkeskategorier. Vapentillverkarnas verksamhet är dock mycket speciell 
och kräver stränga kontroller. Därför är det önskvärt att vapentillverkare och vapenmäklare 
styrker sin yrkeskompetens.

Ändringsförslag 7
SKÄL 9B (nytt)

(9b) Europeiska skjutvapenpasset fungerar 
överlag bra och bör betraktas som den enda 
handling som jägare och tävlingsskyttar 
behöver för att överföra ett skjutvapen till 
en annan medlemsstat.

Motivering

Som nämns i kommissionens rapport från 2000 bör medlemsstaterna, i samband med jägares 
och tävlingsskyttars rörlighet, inte ha rätt att begära andra handlingar eller avgifter än 
Europeiska skjutvapenpasset. Detta bidrar även till att den inre marknaden fungerar väl.

Ändringsförslag 8
SKÄL 9C (nytt)

(9c) Kommissionen bör snabbt utarbeta en 
kalkyl som visar vilka vinster och kostnader 
som skulle följa för den inre marknaden 
om antalet vapenkategorier minskades.

Ändringsförslag 9
ARTIKEL 1, LED -1A (nytt)

Artikel 1, punkt 1 (direktiv 91/477/EEG)

-1a) Artikel 1.1 skall ersättas med följande:
”I detta direktiv avses med ”skjutvapen” 
varje bärbart vapen med pipa som avfyrar, 
är avsett att avfyra, eller kan omvandlas till 
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att avfyra ett skott, en kula eller en projektil 
med hjälp av ett explosivt ämne, med 
undantag av föremål som motsvarar 
definitionen men som utesluts av någon av 
anledningarna i avsnitt III i bilaga I. 
Skjutvapen klassificeras i avsnitt II i 
bilaga I.”

Motivering

The definition of a firearm is consistent with the Protocol. However, the definition should 
acknowledge the increase in the use of converted weapons in criminal activity across Europe, 
and the increase in cross-border smuggling of convertible weapons, including since the 
signing of the Protocol in 2001. The definition of 'readily convertible' used in the Protocol is 
weak, and risks differing interpretation across Member States, and therefore opens potential 
loopholes in the control of weapons used in criminal activities for criminal exploitation. 
Police also cite increasingly advanced techniques used by criminals in order to convert 
weapons, and therefore weapons may be used for conversion that are not considered 'readily 
convertible'. Furthermore the definition should be consistent with the exclusion of deactivated 
firearms, antique weapons and some other firearms mentioned in Annex 1, section III of the 
Direktiv.

Ändringsförslag 10
ARTIKEL 1 LED -1B (nytt)

Artikel 1, punkt 2 (direktiv 91/477/EEG)

-1b) Artikel 1.2 skall ersättas med följande:
”2. I detta direktiv avses med 
”vapentillverkare” varje fysisk person vars 
yrke eller näringsverksamhet helt eller 
delvis utgörs av tillverkning eller handel 
eller som utgör en plattform för 
byteshandel, uthyrning, reparation eller 
ombyggnad av skjutvapen.”

Ändringsförslag 11
ARTIKEL 1, LED -1C (nytt)

Artikel 1, punkt 1a (ny) (direktiv 91/477/EEG)

-1c) I artikel 1 skall följande punkt 1a 
läggas till:
”1a. I detta direktiv avses med ”antika 
vapen” antingen vapen som tillverkats före 
1900 eller vapen som tillverkats efter detta 
och som definieras som antika vapen av en
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medlemsstat i enlighet med tekniska 
kriterier.”

Motivering

En definition av ”antika vapen” behövs för att förtydliga rättsläget eftersom dessa vapen inte 
omfattas av direktivet. Å andra sidan bör medlemsstaterna tillåtas att använda andra 
definitioner, under förutsättning att de grundas på tekniska kriterier.

Ändringsförslag 12
ARTIKEL 1, LED 1

Artikel 1, punkt 4 (direktiv 91/477/EEG)

4. I detta direktiv avses med ”olaglig 
handel” förvärv, försäljning, leverans, 
transport och överföring av skjutvapen, delar 
till skjutvapen och ammunition från en 
medlemsstat eller via denna medlemsstat till 
en annan medlemsstat, om en av de berörda 
medlemsstaterna inte tillåter det i enlighet 
med bestämmelserna i detta direktiv eller om 
eldvapnen inte är märkta i enlighet med 
artikel 4.1.”

2b. I detta direktiv avses med ”olaglig 
handel” förvärv, försäljning, leverans, 
transport och överföring av skjutvapen, delar 
till skjutvapen och ammunition, i strid med 
detta direktiv, till en medlemsstat, om en av 
de berörda medlemsstaterna inte tillåter det i 
enlighet med bestämmelserna i detta direktiv 
eller om skjutvapnen, delarna till 
skjutvapnen och ammunitionen inte 
registrerats i enlighet med artikel 4.3 eller
märkts i enlighet med artikel 4.1. Förvärv, 
försäljning, leverans, transport och 
överföring av skjutvapen skall dock inte 
anses utgöra olaglig handel bara för att 
skjutvapnen inte är märkta i enlighet med 
artikel 4.1 om de tillverkades eller 
överfördes från statliga depåer till 
permanent civilt bruk före den …*, 
förutsatt att märkningen uppfyller de 
relevanta krav som varit tillämpliga före det 
datumet. ”

__________

* [Datum för medlemsstaternas 
införlivande av direktivet]

Motivering

Avsaknaden av registrering bör tas med som ett krav för att olaglig handel skall anses 
föreligga. Om man infogar texten ”i strid med detta direktiv” kan man förtydliga rättsläget 
genom att definiera olaglig handel som all handel som inte är förenlig med alla direktivets 
bestämmelser. Dessutom kan man härigenom se till att alla skjutvapen på EU:s territorium 
behandlas likadant. Transaktioner med skjutvapen som uppfyller de nuvarande 
märkningsnormerna bör dock inte betraktas som olagliga om de rör skjutvapen som 
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tillverkats eller överförts före datumet för detta direktivs införlivande.

Ändringsförslag 13
ARTIKEL 1, LED 1A (nytt)

Artikel 1, punkt 4 (direktiv 91/477/EEG)

1a) Artikel 1.4 skall ha följande lydelse:
”4. Europeiska skjutvapenpasset är en 
handling som på begäran utfärdas av en 
medlemsstats myndigheter för en person 
som legalt förvärvar och använder ett 
skjutvapen. Passet skall ha en giltighetstid 
av högst fem år. Giltighetstiden får 
förlängas. Passet skall innehålla de 
upplysningar som anges i bilaga II. 
Europeiska skjutvapenpasset är en 
personlig handling där det eller de 
skjutvapen förs in som passets innehavare 
äger och använder. Den som använder 
skjutvapnet skall alltid medföra passet. 
Förändringar i skjutvapeninnehavet eller i 
skjutvapnets egenskaper skall anges i 
passet, liksom förlust eller stöld av 
skjutvapnet.”

Ändringsförslag 14
ARTIKEL 1, LED 2

Artikel 4, punkt 1, stycke 1 (direktiv 91/477/EEG)

1. ”För att kunna identifiera och spåra alla 
skjutvapen skall medlemsstaterna i samband 
med tillverkningen av varje skjutvapen 
antingen kräva att vapnens märks med 
tillverkarens namn, landet eller platsen för 
tillverkningen och serienumret eller bevarar
alla andra former av unik och lätthanterlig 
märkning som består av enkla geometriska 
symboler i kombination med en numerisk 
eller alfanumerisk kod, varigenom alla 
medlemsstaterna lätt kan identifiera 
tillverkningslandet”.

1. ”För att kunna identifiera och spåra alla 
skjutvapen skall medlemsstaterna i samband 
med tillverkningen av varje skjutvapen 
antingen kräva att vapnen märks med 
tillverkarens namn eller märke, landet eller 
platsen för tillverkningen och serienumret, 
till exempel enligt bestämmelserna i den 
internationella konventionen av den 
1 juli 1969 om ömsesidigt erkännande av 
kontrollmärkning av handeldvapen, eller 
bevara alla andra former av unik och 
lätthanterlig märkning som består av enkla 
geometriska symboler i kombination med en 
numerisk eller alfanumerisk kod, varigenom 
alla medlemsstaterna lätt kan identifiera 
tillverkningslandet”.
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Or. en

Ändringsförslag 15
ARTIKEL 1, LED 2

Artikel 4, punkt 2 (direktiv 91/477/EEG)

2. Åtminstone för kategorierna A och B 
skall vapentillverkaren ha medlemsstatens 
tillstånd för att få bedriva sin verksamhet, 
något som grundas på en prövning av 
tillverkarens personliga och yrkesmässiga 
tillförlitlighet. Ifråga om juridiska personer 
gäller prövningen den person som leder 
företaget. För kategorierna C och D skall 
de medlemsstater som inte kräver att 
tillstånd utfärdas kräva en försäkran för 
utövandet av verksamheten.

2. Vapentillverkaren skall ha 
medlemsstatens tillstånd för att få bedriva 
sin verksamhet, något som grundas på en 
prövning av tillverkarens personliga och 
yrkesmässiga tillförlitlighet. Ifråga om 
juridiska personer gäller prövningen den 
person som leder företaget.

Ändringsförslag 16
ARTIKEL 1, LED 2

Artikel 4, punkt 3 (direktiv 91/477/EEG)

3. Vapentillverkarna skall föra ett register 
över alla skjutvapen i kategorierna A, B och 
C som de tagit emot eller lämnat ut och med 
uppgift om främst typ, märke, modell, 
kaliber och tillverkningsnummer, dessutom
leverantörens och köparens namn och 
adress, varigenom det blir möjligt att 
identifiera vapnet. Tillverkaren skall bevara 
registret i fem år, även efter det att 
verksamheten upphört. Varje medlemsstat 
skall garantera att dessa uppgifter bevaras i 
minst tio år.”

3. Vapentillverkarna skall föra ett register 
över alla skjutvapen som de tagit emot eller 
lämnat ut och med uppgift om främst typ, 
märke, modell, kaliber och 
tillverkningsnummer, samt leverantörens 
och köparens namn och adress, varigenom 
det blir möjligt att identifiera vapnet. 
Tillverkaren skall bevara registret i fem år, 
även efter det att verksamheten upphört. 
Varje medlemsstat skall garantera att 
ovannämnda uppgifter bevaras i ett 
centraliserat och datoriserat 
registreringssystem i minst tjugo år.”

Or. fr

Motivering

Det skulle underlätta spårning och informationsutbyte om det i varje medlemsstat fanns ett 
centraliserat och datoriserat registreringssystem. Med tanke på ett skjutvapens livslängd 
borde dessutom uppgifternas bevarandetid, som är tio år i förslaget till direktiv, förlängas till 
tjugo år.
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Ändringsförslag 17
ARTIKEL 1, LED 2A (nytt)

Artikel 4, punkt 3a (ny) (direktiv 91/477/EEG)

3a. Medlemsstaterna skall se till att alla 
skjutvapen i kategorierna A, B, C och D 
kan kopplas till sina nuvarande ägare.

Ändringsförslag 18
ARTIKEL 1, LED 2B (nytt)

Artikel 4a (ny) (direktiv 91/477/EEG)

2b) Följande artikel skall läggas till efter 
artikel 4:

”Artikel 4a
Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 3 skall medlemsstaterna tillåta 
förvärv och innehav av skjutvapen i 
kategorierna A, B, C eller D endast för 
personer som har beviljats motsvarande 
licens eller tillstånd i enlighet med nationell 
lag.”

Ändringsförslag 19
ARTIKEL 1, LED 2C (nytt)

Artikel 5 (direktiv 91/477/EEG)

2c) Artikel 5 skall ha följande lydelse:
”Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 3 skall medlemsstaterna bara tillåta 
förvärv och innehav av skjutvapen för 
personer som har giltiga skäl och som
a) fyllt 18 år utom när det gäller jakt eller 
tävlingsskytte,
b) inte kan antas utgöra en fara för sig 
själva eller för allmän ordning och 
säkerhet.
Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 3 skall medlemsstaterna bara tillåta 
personer som inte funnits skyldiga till eller 
varit delaktiga i allvarligt brott (t.ex. mord, 
rån, mordbrand) att inneha skjutvapen.
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Medlemsstaterna får återkalla tillståndet att 
inneha skjutvapen om något av villkoren i 
punkt 2b inte längre är uppfyllt.
Medlemsstaterna får inte förbjuda personer 
bosatta inom deras territorier att inneha 
vapen som förvärvats i en annan 
medlemsstat, om de inte förbjuder förvärv 
av samma vapen inom sitt eget 
territorium.”

Motivering

Kompletteringen utgör ett klarläggande i enlighet med artikel 83c i Schengenkonventionen.

Ändringsförslag 20
ARTIKEL 1, LED 2D (nytt)

Artikel 6 (direktiv 91/477/EEG)

2d) I artikel 6 skall följande stycke läggas 
till:
”Förvärv av skjutvapen, delar till 
skjutvapen och ammunition med hjälp av 
tekniker för distanskommunikation, som 
definieras i artikel 2 i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 97/7/EG av den 
20 maj 1997 om konsumentskydd vid 
distansavtal1, skall till fullo omfattas av 
bestämmelserna i detta direktiv.
––––––––––––––––––––––

1 EGT L 144, 4.6.1997, s. 19.”

Ändringsförslag 21
ARTIKEL 1, LED 2E (nytt)

Artikel 12, punkt 2 (direktiv 91/477/EEG)

2e) Artikel 12.2 skall ändras på följande 
sätt:
a) Det första stycket skall ersättas med 
följande:
”2. Trots vad som sägs i punkt 1 får jägare 
och tävlingsskyttar utan föregående 
tillstånd inneha ett eller flera skjutvapen 
under en resa genom två eller flera 
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medlemsstater i syfte att utöva sin 
verksamhet förutsatt att de har ett 
europeiskt skjutvapenpass där vapnet eller 
vapnen är införda. Inga andra handlingar 
än Europeiska skjutvapenpasset skall 
krävas av medlemsstaterna för detta 
ändamål. Medlemsstaterna får inte göra 
godtagandet av Europeiska 
skjutvapenpasset beroende av några 
ytterligare registreringskrav eller betalning 
av avgifter.”
b) Det andra stycket skall ersättas med 
följande:
”Detta undantag skall dock inte gälla för 
resor till en medlemsstat som förbjuder 
förvärv och innehav av skjutvapnet i fråga; 
detta förhållande skall i så fall uttryckligen 
införas i Europeiska skjutvapenpasset.”

Motivering

Som nämns i kommissionens rapport från 2000 bör medlemsstaterna, i samband med jägares 
och tävlingsskyttars rörlighet, inte ha rätt att begära andra handlingar eller avgifter än 
Europeiska skjutvapenpasset. Detta bidrar även till att den inre marknaden fungerar väl.

Ändringsförslag 22
ARTIKEL 1, LED 2F (nytt)

Artikel 13, punkt 3 (direktiv 91/477/EEG)

2f) Artikel 13.3 skall ersättas med följande:
”3. Medlemsstaterna skall inrätta nätverk 
för regelbundet utbyte av samtliga 
uppgifter de förfogar över.
Kommissionen skall senast ett år efter att 
direktivet trätt i kraft inrätta en 
kontaktgrupp för informationsutbyte för att 
genomföra bestämmelserna i denna artikel.
Varje medlemsstat skall meddela övriga 
medlemsstater och kommissionen namnen 
på de myndigheter som har i uppdrag att 
översända och ta emot uppgifter samt 
tillämpa bestämmelsen i artikel 11.4.”

Ändringsförslag 23
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ARTIKEL 1, LED 3
Artikel 16, punkt 1, stycke 3 (direktiv 91/477/EEG)

Försök till sådana handlingar, deltagande i 
eller anstiftan till sådana skall också 
betraktas som brottsliga handlingar om de
utförs avsiktligt.

Organisering, ledning, medhjälp, 
medverkan, underlättande eller rådgivning 
i samband med anstiftan till en brottslig 
handling, som definieras i denna artikel, 
skall också betraktas som en brottslig 
handling om den utförs avsiktligt.

Motivering

Denna komplettering av kommissionens ändringsförslag har tagits från det FN-protokoll som 
ligger till grund för direktivet och utgör ett klarläggande. 

Ändringsförslag 24
ARTIKEL 1, LED 3

Artikel 16, punkt 1, stycke 3a (nytt) (direktiv 91/477/EEG)

Underlåtenhet att medha ett europeiskt 
skjutvapenpass skall inte vara belagd med 
frihetsstraff.

Motivering

Genom denna komplettering undviker man att en legal innehavare av ett vapen riskerar 
fängelse om denne, vid resa mellan medlemsstater, inte kan uppvisa sitt europeiska 
skjutvapenpass, men i övrigt kan förelägga alla erforderliga handlingar.

Ändringsförslag 25
ARTIKEL 1, LED 4A (nytt)

Bilaga I, punkt f (direktiv 91/477/EEG)

4a) Bilaga II, punkt f, andra stycket,                                                                                                                                                                                                                                                  
skall ändras på följande sätt:
”Ett sådant förhandstillstånd är i princip 
inte nödvändigt för att man skall få resa 
med ett skjutvapen för att delta i jakt eller 
målskjutning, förutsatt att resenären har ett 
europeiskt skjutvapenpass ”

Ändringsförslag 26
ARTIKEL 1, LED 2A (nytt)

2a) Inom fem år från dagen för att 
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direktivet införlivades i nationell 
lagstiftning, och därefter vart femte år, 
skall kommissionen överlämna en rapport 
till Europaparlamentet och rådet om den 
situation som tillämpningen av direktivet 
har resulterat i, vid behov åtföljd av förslag 
till åtgärder.
Kommissionen skall göra en undersökning 
om försäljning av replikvapen inom 
Europeiska gemenskapen och rapportera 
om detta till Europaparlamentet och rådet 
senast [...]*.
____________
* Ett år efter detta direktivs ikraftträdande.

Or. en

Motivering

I linje med målet om bättre lagstiftning bör rapporteringskravet i direktiv 91/477/EEG 
uppdateras och förankras. Därutöver bör kommissionen undersöka den komplexa frågan om 
replikvapen och deras försäljning, inbegripet Internetförsäljning, inom Europeiska 
gemenskapen.
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