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Ændringsforslag af Michael Cashman

Ændringsforslag 9
Betragtning 3 a (ny)

(3a) Ifølge politiets efterretningsrapporter 
er den kriminelle aktivitet i Fællesskabet, 
der omfatter ombyggede våben, stigende, og 
der noteres ligeledes en stigning i smugleri 
med våben, der kan ombygges til 
skydevåben, som udsender et skud, en 
kugle eller et projektil ved hjælp af en 
sprængladning, og det er derfor nødvendigt 
at sikre, at sådanne våben, der kan 
ombygges, bliver omfattet af definitionen af 
"skydevåben" i dette direktiv.

Or. en
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Begrundelse

Politiet beretter om det stigende problem med ombyggede våben, navnlig i forbindelse med, 
at nogle medlemsstater har indført en strammere kontrol med traditionelle skydevåben. Det er 
tydeligt, at det er et tværeuropæisk problem, som omfatter smugleri med våben, der kan 
ombygges, og som er lovlige at anskaffe i nogle medlemsstater, til andre medlemsstater med 
henblik på ombygning af våbnene.

Ændringsforslag af Véronique Mathieu

Ændringsforslag 10
Betragtning 5

(5) I protokollen er der desuden fastsat et 
krav om mærkning af våben ved 
fremstillingen og ved overførsel fra statslige 
lagre med henblik på permanent civil brug, 
mens der i direktiv 91/477 kun indirekte 
henvises til mærkningskravet.

(5) I protokollen er der desuden fastsat et 
krav om mærkning af våben ved 
fremstillingen og ved overførsel fra statslige 
lagre med henblik på permanent civil brug, 
mens der i direktiv 91/477 kun indirekte 
henvises til mærkningskravet. Set i lyset af 
at konventionen af 1. juli 1969 om gensidig 
anerkendelse af kontrolstempling af 
håndskydevåben omfatter alle kravene i 
protokollen, bør konventionen finde 
anvendelse på hele Den Europæiske Union.

Or. fr

Begrundelse

Konventionen om gensidig anerkendelse af kontrolstempling af håndskydevåben er gældende 
i en lang række af EU's medlemsstater, der således anvender et mærknings- og kontrolsystem, 
der omfatter alle de garantier og krav, der er fastsat i FN's protokol.

Ændringsforslag af Marie-Line Reynaud

Ændringsforslag 11
Betragtning 6

(6) Herudover bør den periode, i hvilken der 
skal føres registre med oplysninger om 
våben, forlænges til mindst ti år som fastsat 
i protokollen.

Herudover bør foranstaltninger, der 
omhandler medlemsstaternes opbevarelse 
af oplysninger, være mere vidtrækkende 
end protokollens bestemmelser og omfatte 
oprettelse på nationalt plant af et centralt 
computerregister og forlængelse af 
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minimumsperioden for opbevarelse af 
oplysninger til 20 år. Politiets og 
retsmyndighedernes adgang til 
oplysningerne i centralregistret skal være i 
overensstemmelse med artikel 8 i den 
europæiske konvention til beskyttelse af 
menneskerettigheder og grundlæggende 
frihedsrettigheder.

Or. fr

Begrundelse

Det er vigtigt at sørge for, at adgang til oplysningerne i dette centrale register er underlagt 
bestemmelser, der sikrer at privat- og familieliv respekteres.

Ændringsforslag af Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg og Gisela Kallenbach

Ændringsforslag 12
Betragtning 6

(6) Herudover bør den periode, i hvilken der 
skal føres registre med oplysninger om 
våben, forlænges til mindst ti år som fastsat 
i protokollen.

Mens det i protokollen fastslås, at den 
periode, i hvilken der skal føres registre med 
oplysninger om våben, forlænges til mindst 
ti år, er det herudover nødvendigt at 
forlænge denne periode til mindst 20 år for 
at gøre det muligt at foretage en grundig 
sporing af skydevåben. Det er ligeledes 
nødvendigt, at medlemsstaterne fører et 
centralt elektronisk dataregister, hvori 
hvert enkelt skydevåben tildeles et unikt 
identifikationsnummer, og hvori alle 
efterfølgende ejeres navn og adresse står 
anført.

Or. en

Begrundelse

I protokollen bestemmes det, at oplysningerne skal opbevares "i mindst 10 år", men en 10-
årig periode er utilstrækkelig i lyset af skydevåbens meget lange levetid. Derfor bør 
oplysningerne opbevares i mindst 20 år. Endvidere bestemmes det i protokollen, at det er de 
offentlige myndigheder, der skal opbevare oplysningerne. En ordentlig sporing af skydevåben 
kræver centraliserede registreringssystemer til kontrol med våbnet frem for personen.
Automatisering af registrene er absolut nødvendigt i det 21. århundrede.
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Ændringsforslag af Marie-Line Reynaud

Ændringsforslag 13
Betragtning 6 a (ny)

(6a) For at fremme sporingen af 
skydevåben og effektivt bekæmpe ulovlig 
fremstilling af og handel med skydevåben 
og dele, komponenter og ammunition skal 
der ligeledes gøres en indsats for at 
forbedre udvekslingen af oplysninger 
mellem medlemsstaterne.

Or. fr

Ændringsforslag af Marie-Line Reynaud

Ændringsforslag 14
Betragtning 6 b (ny)

(6b) Opbevarelse og udveksling af 
oplysninger skal ske i overensstemmelse 
med Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om 
beskyttelse af fysiske personer i forbindelse 
med behandling af personoplysninger og 
om fri udveksling af sådanne oplysninger.
__________________________

1 EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.

Or. fr

Begrundelse

Det er vigtigt at fremhæve nødvendigheden af overensstemmelse med rammedirektivet om 
beskyttelse af personoplysninger.

Ændringsforslag af Véronique Mathieu

Ændringsforslag 15
Betragtning 9 a (ny)
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(9a) Medlemsstaterne bør tilskyndes til at 
overveje en ny klassificering af 
våbenkategorier, såfremt dette skulle vise 
sig at være til gavn for det indre markeds 
funktion.

Or. fr

Ændringsforslag af Véronique Mathieu

Ændringsforslag 16
Betragtning 9 b (ny)

(9b) Kommissionen bør snarest muligt 
udarbejde en cost-benefit-undersøgelse af, 
hvilke indvirkninger en begrænsning af 
antallet af våbenkategorier ville få på det 
indre markeds funktion.

Or. fr

Ændringsforslag af Michael Cashman

Ændringsforslag 17
Betragtning 9 a (ny)

(9a) Det europæiske våbenpas bør betragtes 
som det primære dokument, som jægere og 
konkurrenceskytter har behov for, når de 
overfører et skydevåben til en anden 
medlemsstat. Ethvert supplerende krav, 
som en medlemsstat måtte have fastlagt 
vedrørende jægeres og konkurrenceskytters 
overførsel af et skydevåben til den 
pågældende medlemsstat, bør være 
begrundet i, og stå i rimeligt forhold til, 
legitime målsætninger for den offentlige 
orden med henblik på beskyttelse af den 
offentlige sikkerhed.

Or. en
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Begrundelse

Med hensyn til jægeres og konkurrenceskytters rejser kan medlemsstaterne kun stille krav om
forevisning af dokumenter ud over det europæiske våbenpas, hvis dette er fuldt ud begrundet i 
legitime målsætninger for den offentlige orden i en medlemsstat i forbindelse med beskyttelse 
af den offentlige sikkerhed, og hvor kravene står i rimeligt forhold til disse mål.

Ændringsforslag af Kathalijne Maria Buitenweg og Gisela Kallenbach

Ændringsforslag 18
Betragtning 9 a (ny)

(9a) På grund af den særlige karakter af 
våbenhandlernes og -mæglernes 
virksomhed er en streng kontrol med denne 
virksomhed nødvendig, navnlig for at 
kontrollere våbenhandlernes og -
mæglernes faglige kvalifikationer og 
hæderlighed.

Or. en

Begrundelse

Indtil nu har våbenhandel til forskel fra mange andre erhverv ikke været ordentligt reguleret, 
selv om det er en meget specifik aktivitet, der kræver streng kontrol. Våbenhandlere og 
våbenmæglere bør derfor forelægge dokumentation for deres faglige 

Ændringsforslag af Kathalijne Maria Buitenweg og Gisela Kallenbach

Ændringsforslag 19
Betragtning 9 b (ny)

(9b) For at mindske risikoen for voldelige 
dødsfald og skader forårsaget af 
håndvåben, bør anskaffelsen af skydevåben 
via fjernkommunikation f.eks. via 
internettet være underlagt alle de krav, der 
er anført i nærværende direktiv, der bør 
være en afkølingsperiode mellem det 
tidspunkt, hvor kunden, undtagen 
personer, der er i besiddelse af en gyldig 
tilladelse, bestiller skydevåbnet, og det 
tidspunkt, hvor skydevåbnet leveres, og 
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medlemsstaterne bør fastlægge detaljerede 
bestemmelser om forbud mod, at personer, 
der tidligere er dømt for en alvorlig strafbar 
handling, erhverver skydevåben.

Or. en

Begrundelse

Erhvervelse af skydevåben via fjernkommunikation bør være underlagt en ordentlig kontrol.
Endvidere vil en afkølingsperiode som den, der f.eks. anvendes i visse amerikanske stater som 
f.eks. Californien, bidrage til at undgå kriminalitet, der udøves under midlertidig sindssyge.
Det er farligt, når personer, der tidligere er dømt for alvorlige strafbare handlinger, 
erhverver skydevåben.

Ændringsforslag af Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg og Gisela Kallenbach

Ændringsforslag 20
Betragtning 9 c (ny)

(9c) Det europæiske våbenpas fungerer i 
princippet tilfredsstillende og bør betragtes 
som det eneste dokument, som jægere og 
konkurrenceskytter har behov for, når de 
overfører et skydevåben til en anden 
medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

Som det fremgår af Kommissionens rapport fra 2000, og for at det indre marked kan fungere 
korrekt, bør medlemsstaterne ikke kunne kræve andre dokumenter eller gebyrer end det 
europæiske våbenpas i forbindelse med jægeres og konkurrenceskytters rejser.

Ændringsforslag af Michael Cashman

Ændringsforslag 21
ARTIKEL 1, STK. -1 (nyt)

Artikel 1, stk. 1 (direktiv 91/477/EØF)

(-1) Artikel 1, stk. 1, affattes således:
"I dette direktiv forstås ved "skydevåben" 
ethvert bærbart våben med løb, som 
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udsender, er konstrueret til at udsende eller 
let kan ombygges til at udsende et skud, en 
kugle eller et projektil ved hjælp af en 
sprængladning, medmindre det opfylder 
definitionen, men er udelukket af en af de i 
bilag I, afsnit III, anførte grunde. 
Skydevåben klassificeres i afsnit II i bilag 
I".

Or. en

Begrundelse

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 
Directive.

Ændringsforslag af Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg og Gisela Kallenbach

Ændringsforslag 22
ARTIKEL 1, STK. -1 (nyt)

Artikel 1, stk. 1 a (nyt) (direktiv 91/477/EØF)

(-1) I artikel 1 indsættes følgende stk. 1a:
"1a. I dette direktiv forstås ved "antikke 
våben" enten et våben fremstillet før 1900 
eller ethvert våben fremstillet herefter, der 
defineres som et antikt våben i en 
medlemsstat i henhold til tekniske 
kriterier."

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til retssikkerheden er der behov for en definition af "antikke våben", fordi disse 
våben ikke er omfattet af dette direktiv. På den anden side bør andre definitioner i 
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medlemsstaterne være tilladt, forudsat at de er baseret på tekniske kriterier.

Ændringsforslag af Edith Mastenbroek

Ændringsforslag 23
ARTIKEL 1, STK. -1 (nyt)

Artikel 1, stk. 2 (direktiv 91/477/EØF)

-1) Artikel 1, stk. 2, affattes således:
"(2) I dette direktiv forstås ved 
"våbenhandler" enhver fysisk person, hvis 
erhvervsmæssige aktivitet helt eller delvist 
består i, at han fremstiller skydevåben, 
driver handel eller internethandel med dem 
eller udbyder en platform for det, ombytter, 
udlejer, reparerer eller ombygger dem."

Or. en

Ændringsforslag af Marie-Line Reynaud

Ændringsforslag 24
ARTIKEL 1, STK. 1 

Artikel 1, stk. 4 (direktiv 91/477/EØF)

4. I dette direktiv forstås ved "ulovlig 
handel" erhvervelse, salg, levering, transport 
eller overførsel af skydevåben og dele, 
komponenter og ammunition hertil fra eller 
gennem en medlemsstats område til en
anden medlemsstats område, hvis en af de 
berørte medlemsstater ikke tillader det i 
overensstemmelse med dette direktiv, eller 
hvis skydevåbnene ikke er mærket i 
overensstemmelse med artikel 4, stk. 1.

2b. I dette direktiv forstås ved "ulovlig 
handel" erhvervelse, salg, levering, transport 
eller overførsel af skydevåben og dele, 
komponenter og ammunition hertil fra eller 
gennem en stats område til en medlemsstats 
område, hvis en af de berørte medlemsstater 
ikke tillader det i overensstemmelse med 
dette direktiv, eller hvis skydevåbnene ikke 
er mærket i overensstemmelse med artikel 4, 
stk. 1.

Or. fr

Begrundelse

Definitionen af "ulovlig handel" bør ligeledes omfatte tilfælde, hvor skydevåben og dele, 
komponenter og ammunition hertil kommer fra tredjelande.



(Ekstern oversættelse)

PE 386.662v01-00 10/33 AM\660564DA.doc

DA

Ændringsforslag af Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg og Gisela Kallenbach

Ændringsforslag 25
ARTIKEL 1, STK. 1 

Artikel 1, stk. 4 (direktiv 91/477/EØF)

4. I dette direktiv forstås ved "ulovlig 
handel" erhvervelse, salg, levering, transport 
eller overførsel af skydevåben og dele, 
komponenter og ammunition hertil fra eller 
gennem en medlemsstats område til en 
anden medlemsstats område, hvis en af de 
berørte medlemsstater ikke tillader det i 
overensstemmelse med dette direktiv, eller 
hvis skydevåbnene ikke er mærket i 
overensstemmelse med artikel 4, stk. 1.

2b. I dette direktiv forstås ved "ulovlig 
handel" erhvervelse, salg, levering, 
transport, overførsel af skydevåben og dele, 
komponenter og ammunition hertil i strid 
med dette direktiv til en medlemsstats 
område, hvis en af de berørte medlemsstater 
ikke tillader det i overensstemmelse med 
dette direktiv, eller hvis skydevåbnene, 
delene og komponenterne og 
ammunitionen hertil ikke er registreret i 
overensstemmelse med artikel 4, stk. 3, eller
ikke er mærket i overensstemmelse med 
artikel 4, stk. 1. Erhvervelse, salg, levering, 
transport eller overførsel af skydevåben 
skal imidlertid ikke anses for at være 
ulovlig handel, alene fordi de ikke er 
mærket i overensstemmelse med artikel 4, 
stk. 1, hvis de blev fremstillet eller overført 
fra statslige lagre med henblik på 
permanent civil brug inden ...*, forudsat at 
mærkningen opfylder de relevante krav, der 
var gældende inden denne dato.
_____________
* [Fristen for medlemsstaternes 
gennemførelse af dette direktiv]

Or. en

Begrundelse

Manglende registrering bør medtages som en forudsætning for ulovlig handel. Indsættelsen af 
ordene "i strid med dette direktiv" medfører retssikkerhed ved at definere enhver handel, der 
ikke er i overensstemmelse med alle direktivets bestemmelser, som ulovlig handel og sikrer, at 
alle skydevåben på EU's område behandles ens. Handel med skydevåben, der opfylder de 
nuværende mærkningsstandarder, bør imidlertid ikke betragtes som ulovlig, hvis den vedrører 
skydevåben fremstillet eller overført inden datoen for gennemførelse af direktivet.
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Ændringsforslag af Marie-Line Reynaud

Ændringsforslag 26
ARTIKEL 1, STK. 1 a (nyt)

Artikel 1, stk. 4 (direktiv 91/477/EØF)

(1a) Artikel 1, stk. 4, affattes således:
"(4) Det europæiske våbenpas er et 
dokument, som myndighederne i 
medlemsstaterne efter ansøgning udsteder 
til en person, der lovligt besidder og bruger 
et skydevåben. Våbenpasset kan højst 
gælde fem år. Denne gyldighedsperiode 
kan forlænges. Våbenpasset indeholder de i 
bilag II anførte oplysninger. Det er et 
personligt dokument, hvori er opført det 
eller de skydevåben, som passets indehaver 
besidder og bruger. Brugeren af 
skydevåbnet skal altid bære våbenpasset på 
sig. Ændringer med hensyn til 
skydevåbnets kendetegn eller besiddelse 
samt tab eller tyveri af skydevåbnet skal 
angives i våbenpasset.
Det forhold, at man ikke kan fremvise dette 
europæiske våbenpas ved told- eller 
politikontrol, giver ikke i sig selv anledning 
til fængselsstraf."

Or. fr

Begrundelse

Selv om det forhold, at man ikke kan fremvise det europæiske våbenpas i forbindelse med en 
kontrol, er strafbart, bør det ikke medføre fængselsstraf for den pågældende person.

Ændringsforslag af Alexander Alvaro

Ændringsforslag 27
ARTIKEL 1, STK. 1 a (nyt)

Artikel 2, stk. 2 a (nyt) (direktiv 91/477/EØF)

(1a) I artikel 2 indsættes følgende stykke:
"Dette direktiv finder anvendelse på 
fjernsalg."
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Or. en

Begrundelse

Det bør slås fast, at eksempelvis handel via internettet er omfattet af dette direktivs 
bestemmelser.

Ændringsforslag af Roberta Angelilli, Guido Podestà og Stefano Zappalà

Ændringsforslag 28
ARTIKEL 1, STK. 2, artikel 4, stk. 1, første led (direktiv 91/477/EØF)

"1. For at kunne identificere og spore alle 
skydevåben kræver medlemsstaterne, at der 
ved fremstillingen af et skydevåben påsættes 
dette et unikt mærke, der angiver 
fabrikantens navn, fremstillingsland eller -
sted og serienummer, eller de opbevarer et 
andet unikt og letanvendeligt mærke 
bestående af enkle geometriske symboler i 
kombination med en numerisk eller 
alfanumerisk kode, som gør det nemt for alle 
stater at identificere fremstillingslandet."

"1. For at kunne identificere og spore alle 
monterede skydevåben kræver 
medlemsstaterne, at der ved fremstillingen af 
et skydevåben påsættes dette et unikt mærke
med angivelse af producentens navn eller 
varemærke, fremstillingsland eller -sted og 
serienummer, f.eks. som fastslået i 
konventionen af 1. juli 1969 om gensidig 
anerkendelse af kontrolstempling af 
håndskydevåben, eller de opbevarer et andet 
unikt og letanvendeligt mærke bestående af 
enkle geometriske symboler i kombination 
med en numerisk eller alfanumerisk kode, 
som gør det nemt for alle stater at 
identificere fremstillingslandet."

Or. it

Begrundelse

Attualmente tutti i Paesi maggiori produttori europei di armi destinate al mercato civile 
hanno sottoscritto la Convenzione CIP, cosicché si può ritenere che la quasi totalità delle 
armi civili presenti sul territorio dell’Unione Europea sia marcata in tale modo. È comunque 
necessario costituire un sistema unico di marcatura che permetta l’identificazione e la 
tracciatura delle armi presenti all’interno dell’Unione, coerentemente con il disposto dell’art. 
8 del Protocollo. Il sistema proposto dà la possibilità agli Stati membri di predisporre un 
sistema di marcatura unico autonomo, che comprenda tuttavia gli elementi previsti dal 
Protocollo e che sia omogeneo rispetto agli standard e ai criteri definiti dalla Convenzione 
CIP. L’articolo 11 paragrafo 2 del testo in vigore richiede per il trasferimento 
infracomunitario delle armi da fuoco che esse siano state punzonate da un banco di prova 
riconosciuto, ai sensi della Convenzione CIP. Da ultimo, è da preferire la più precisa dizione 
“produttore” anziché “fabbricante”, al fine di rendere omogenea la disposizione con il 
diritto comunitario derivato sulla qualità dei prodotti e la difesa del consumatore (Direttive 
85/374/CEE, 92/59 CEE e 2001/95/CE e successive modificazioni e integrazioni). In tal senso 
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la dizione “produttore”, relativa al primo immissore sul mercato, è idonea a comprendere 
anche l’importatore in via definitiva.

Ændringsforslag af Kathalijne Maria Buitenweg og Gisela Kallenbach

Ændringsforslag 29
ARTIKEL 1, STK. 2 

Artikel 4, stk. 2 (direktiv 91/477/EØF)

2. I det mindste for så vidt angår kategori A 
og B gør hver medlemsstat udøvelsen på sit 
område af erhvervet som våbenhandler 
betinget af en autorisation på grundlag af en 
kontrol af våbenhandlerens hæderlighed som 
privatperson og erhvervsdrivende. Når der er 
tale om en juridisk person, vedrører 
kontrollen den person, der leder 
virksomheden. De medlemsstater, der ikke 
gør udøvelsen af erhvervet som 
våbenhandler inden for kategori C og D 
betinget af en autorisation, kræver en 
anmeldelse.

2. Hver medlemsstat gør udøvelsen på sit 
område af erhvervet som våbenhandler og af 
erhvervet som våbenmægler betinget af en 
autorisation på grundlag af en kontrol af 
våbenhandlerens og våbenmæglerens 
hæderlighed og kvalifikationer som 
privatperson og erhvervsdrivende. Når der er 
tale om en juridisk person, vedrører 
kontrollen den person, der leder 
virksomheden.

Or. en

Begrundelse

Ifølge Kommissionens forslag skal våbenmæglervirksomhed reguleres på samme måde som 
våbenhandelsvirksomhed. Indtil nu har våbenhandel til forskel fra mange andre erhverv ikke 
været ordentligt reguleret, selv om det er en meget specifik aktivitet, der kræver streng 
kontrol. Våbenhandlere og våbenmæglere bør derfor forelægge dokumentation for deres 
faglige kompetence.

Ændringsforslag af Alexander Alvaro

Ændringsforslag 30
ARTIKEL 1, STK. 2 

Artikel 4, stk. 2 (direktiv 91/477/EØF)

2. I det mindste for så vidt angår kategori A 
og B gør hver medlemsstat udøvelsen på sit 
område af erhvervet som våbenhandler 
betinget af en autorisation på grundlag af en 
kontrol af våbenhandlerens hæderlighed som 

2. Hver medlemsstat gør udøvelsen på sit 
område af erhvervet som våbenhandler 
betinget af en autorisation på grundlag af en 
kontrol af våbenhandlerens hæderlighed som 
privatperson og erhvervsdrivende. Når der er 
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privatperson og erhvervsdrivende. Når der er 
tale om en juridisk person, vedrører 
kontrollen den person, der leder 
virksomheden. De medlemsstater, der ikke 
gør udøvelsen af erhvervet som 
våbenhandler inden for kategori C og D 
betinget af en autorisation, kræver en 
anmeldelse.

tale om en juridisk person, vedrører 
kontrollen den person, der leder 
virksomheden.

Or. en

Begrundelse

Henvisningen til kategori C og D skal slettes i denne artikel som følge af forslaget om kun at 
have to kategorier.

Ændringsforslag af Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg og Gisela Kallenbach

Ændringsforslag 31
ARTIKEL 1, STK. 2 

Artikel 4, stk. 3 (direktiv 91/477/EØF)

3. Våbenhandlere skal føre et register over 
til- og afgang af skydevåben i kategori A, B 
og C indeholdende de nødvendige 
oplysninger til identifikation af det 
pågældende våben, specielt type, mærke, 
model, kaliber og fabrikationsnummer 
samt navn og adresse på leverandør og 
erhverver. De skal opbevare dette register i 
fem år, selv efter at de er ophørt med deres 
virksomhed. Medlemsstaterne sikrer 
opbevarelse af disse oplysninger i mindst ti 
år.

3. Hver medlemsstat sikrer, at der føres et 
centralt elektronisk dataregister, hvori 
hvert enkelt skydevåben, der er omfattet af 
dette direktiv, tildeles et unikt 
identifikationsnummer.

Registeret skal i mindst 20 år registrere og 
opbevare oplysninger om hvert skydevåbens 
type, fabrikat, model, kaliber, 
fremstillingsår og serienummer, navn og 
adresse på fabrikanten og skydevåbnets 
tidligere ejere og nuværende ejer, enhver 
handel eller overførsel, udveksling, 
udlejning, reparation eller ombygning af 
skydevåbnet. Registeret skal også indeholde 
oplysninger, der gør det muligt at spore 
dele, komponenter og ammunition.
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Hver enkelt våbenhandler og -mægler fører 
og opretholder i hele sin erhvervsaktive 
periode et register, som dokumenterer alle 
de hændelser, der skal registreres i det 
centrale register nævnt i afsnit 1, som 
våbenhandleren eller -mægleren har 
deltaget i. Ved overdragelse af 
virksomheden leverer våbenhandleren eller 
-mægleren registeret til den nationale 
myndighed med ansvar for den i afsnit 1 
omhandlede registrering.

Or. en

Begrundelse

I protokollen bestemmes det, at de offentlige myndigheder har ansvaret for opbevaring af 
oplysninger. Et centralt register er en forudsætning for en ordentlig sporing af skydevåben.
Fremstillingsåret er en vigtig oplysning, når skydevåben skal spores. Elektronisk registrering 
er absolut nødvendig i det 21. århundrede. Den 10-årsperiode, der er nævnt som minimum i 
FN's protokol, er for kort i lyset af skydevåbens meget lange levetid. Derfor bør 
oplysningerne opbevares i mindst 20 år.

Ændringsforslag af Marie-Line Reynaud

Ændringsforslag 32
ARTIKEL 1, STK. 2 

Artikel 4, stk. 3 (direktiv 91/477/EØF)

3. Våbenhandlere skal føre et register over 
til- og afgang af skydevåben i kategori A, B 
og C indeholdende de nødvendige 
oplysninger til identifikation af det 
pågældende våben, specielt type, mærke, 
model, kaliber og fabrikationsnummer samt 
navn og adresse på leverandør og erhverver. 
De skal opbevare dette register i fem år, selv 
efter at de er ophørt med deres virksomhed. 
Medlemsstaterne sikrer opbevarelse af disse
oplysninger i mindst ti år. 

3. Våbenhandlere skal føre et register over 
til- og afgang af skydevåben samt de 
nødvendige oplysninger til identifikation af 
det pågældende våben, specielt type, mærke, 
model, kaliber og fabrikationsnummer samt 
navn og adresse på leverandør og erhverver.
De skal opbevare dette register i fem år, selv 
efter at de er ophørt med deres virksomhed.
Medlemsstaterne sikrer opbevarelse af de 
førnævnte oplysninger i et centralt 
elektronisk registreringssystem i mindst 20
år.

Or. fr
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Begrundelse

Tilstedeværelsen i hver medlemsstat af et centralt elektronisk registreringssystem ville gøre 
det lettere at spore og udveksle oplysninger. I lyset af skydevåbens lange levetid bør perioden 
for opbevarelse af oplysningerne, der i forslaget til direktivet er angivet til ti år, forlænges til 
20 år.

Ændringsforslag af Adamos Adamou

Ændringsforslag 33
ARTIKEL 1, STK. 2 a 

Artikel 5 (direktiv 91/477/EØF)

(2a) Artikel 5 affattes således:
"Med forbehold af artikel 3 giver 
medlemsstaterne kun tilladelse til 
erhvervelse og besiddelse af skydevåben i 
kategori B til personer, der har en rimelig 
interesse heri, og som
a) er fyldt 18 år, medmindre der gøres 
undtagelse for jagt og 
konkurrenceskydning, men som under 
ingen omstændigheder er under 16 år, og 
hvor personen anvender våbnet i et 
autoriseret træningscenter under tilsyn og 
vejledning af en kvalificeret træner med 
henblik på konkurrence eller træning;
b) ikke formodes at være til fare for sig 
selv, den offentlige orden eller den 
offentlige sikkerhed."

Or. en

Ændringsforslag af Roberta Angelilli, Guido Podestà og Stefano Zappalà

Ændringsforslag 34
ARTIKEL 1, STK. 2 a (nyt) 

Artikel 5 (direktiv 91/477/EØF)

(2a) Artikel 5 affattes således:
"Med forbehold af artikel 3 giver 
medlemsstaterne kun tilladelse til 
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erhvervelse og besiddelse af skydevåben i 
kategori B til personer, der har en rimelig 
interesse heri, og som
a) er fyldt 18 år, medmindre der gøres 
undtagelse for jagt og 
konkurrenceskydning;
b) ikke formodes at være til fare for sig 
selv, den offentlige orden eller den 
offentlige sikkerhed.
Med forbehold af artikel 3 giver 
medlemsstaterne kun personer, som ikke 
tidligere har været straffet som følge af en 
alvorlig strafbar handling (f.eks. mord, 
røveri), ret til at besidde skydevåben.
Medlemsstaterne kan inddrage tilladelsen 
til at besidde skydevåben, hvis en af de i 
litra b) nævnte betingelser ikke længere er 
opfyldt.
En medlemsstat kan kun forbyde personer, 
som er bosiddende på dens område, at 
besidde et våben, som er erhvervet i en 
anden medlemsstat, hvis erhvervelse af 
samme våben er forbudt på dens eget 
område."

Or. it

Begrundelse

Det forhold, at en person har begået en alvorlig strafbar handling, er det eneste kriterium, 
der kan lægges til grund for at fastslå, at en person ville udgøre en fare for samfundet, hvis 
vedkommende fik tilladelse til at besidde skydevåben.

Ændringsforslag af Kathalijne Maria Buitenweg og Gisela Kallenbach

Ændringsforslag 35
ARTIKEL 1, STK. 2 b (nyt) 

Artikel 6 (direktiv 91/477/EØF)

(2b) I artikel 6 tilføjes følgende to stykker:
"Erhvervelse af skydevåben og dele, 
komponenter og ammunition hertil via 
fjernkommunikation, som defineret i 
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artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997 om 
forbrugerbeskyttelse i forbindelse med 
aftaler vedrørende fjernsalg1 er omfattet af 
bestemmelserne i dette direktiv.
Undtagen når der er tale om personer, der 
er i besiddelse af en gyldig tilladelse, 
indfører medlemsstaterne en 
afkølingsperiode i forbindelse med 
erhvervelse af skydevåben på mindst 15 
arbejdsdage mellem datoen for køb af 
skydevåbnet og leveringen."
_____________
1 EFT L 144, af 4.6.1997, s. 19.

Or. en

Begrundelse

En ordentlig kontrol er umulig ved erhvervelse af skydevåben via fjernkommunikation.
Endvidere vil en afkølingsperiode som den, der f.eks. anvendes i visse amerikanske stater som 
f.eks. Californien, bidrage til at undgå kriminalitet, der udøves under midlertidig sindssyge.

Ændringsforslag af Alexander Alvaro

Ændringsforslag 36
ARTIKEL 1, STK. 2 b (nyt) 

Artikel 7 (direktiv 91/477/EØF)

2b. Artikel 7 affattes som følger:
"(1) Et skydevåben i kategori B kan ikke 

erhverves på en medlemsstats område, uden 
at denne medlemsstat har givet erhververen 
tilladelse hertil.
En sådan tilladelse kan ikke gives til en 
person, som er bosiddende i en anden 
medlemsstat, uden forudgående samtykke 
fra denne stat.
2. (2) Enhver sælger, våbenhandler og 
privatperson anmelder til myndighederne i 
medlemsstaten ethvert salg eller enhver 
udlevering af et skydevåben i kategori B 
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med angivelse af oplysninger til 
identifikation af erhververen og 
skydevåbnet. Er erhververen bosiddende i 
en anden medlemsstat, bliver denne 
underrettet af den medlemsstat, hvori 
erhvervelsen har fundet sted, og af 
erhververen selv.
3. Såfremt en medlemsstat forbyder 
erhvervelse og besiddelse af et skydevåben i 
kategori B på sit område, underretter den 
de øvrige medlemsstater om dette. Disse 
anbringer ved tildelingen af et europæisk 
våbenpas for et sådant våben en 
udtrykkelig påtegning med henblik på 
artikel 12, stk. 2."
4. Et skydevåben i kategori B kan ikke 
besiddes på en medlemsstats område, uden 
at denne medlemsstat har givet besidderen 
tilladelse hertil. Er besidderen af våbnet 
bosiddende i en anden medlemsstat, skal 
den pågældende stat underrettes herom.
5. Tilladelsen til at erhverve og tilladelsen 
til at besidde et skydevåben i kategori B kan 
have form af en enkelt administrativ 
afgørelse."

Or. en

Begrundelse

Flytningen af afsnittene fra direktivets artikel 8 til artikel 7 er en konsekvens af 
ændringsforslag 8.

Ændringsforslag af Marie-Line Reynaud

Ændringsforslag 37
ARTIKEL 1, STK. 2 b (nyt) 

Artikel 7, stk. 3 a (nyt) (direktiv 91/477/EØF)

(2) I artikel 7 tilføjes følgende nye stykke 
efter stk. 3:
"3a. Denne artikel finder ikke anvendelse 
på personer med en gyldig jagt- eller 
konkurrenceskydningstilladelses 
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erhvervelse og besiddelse af et skydevåben, 
forudsat at skydevåbnet er egnet til det 
tilsigtede formål."

Or. fr

Ændringsforslag af Alexander Alvaro

Ændringsforslag 38
ARTIKEL 1, STK. 2 a (nyt) 

Artikel 7, stk. 2 a (nyt) (direktiv 91/477/EØF)

2a) I artikel 7 tilføjes følgende stykke før 
det sidste stykke:
"2a. Tilladelse til erhvervelse og besiddelse 
af et skydevåben gives automatisk til 
indehaverne af en gyldig jagt- eller 
sportsskydningstilladelse eller licens."

Or. en

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at begrænse konsekvenserne af sletningen af kategori 
C og D for jægere og sportsskytter.

Ændringsforslag af Roberta Angelilli, Guido Podestà og Stefano Zappalà

Ændringsforslag 39
ARTIKEL 1, STK. 2 b (nyt) 

Artikel 7, stk. 3 (direktiv 91/477/EØF)

(2b) Artikel 7 affattes således:
(a) Stk. 3 affattes således:
"3. Tilladelsen til at erhverve og tilladelsen 
til at besidde et skydevåben skal 
almindeligvis have form af en enkelt 
administrativ afgørelse."
b) Følgende stykker tilføjes:
"3a. Medlemsstaterne kan udstede en 
flerårig licens til personer, for hvem det er 
konstateret, at de stadig opfylder 
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betingelserne for udstedelse af tilladelser til 
skydevåben, til erhvervelse og besiddelse af 
alle skydevåben, der kræver tilladelse, 
forudsat at medlemsstaterne underretter de 
kompetente myndigheder om overførsler, 
foretager den regelmæssige kontrol af, at 
disse personer fortsat opfylder 
betingelserne, og forudsat at de øvre 
grænser for besiddelse, der er fastsat i den 
respektive nationale lovgivning, bliver 
overholdt.
3b. Medlemsstaterne kan fastlægge 
forenklede ordninger for erhvervelse og 
besiddelse af mindre skadelige våben.”

Or. it

Begrundelse

L’unificazione dei provvedimenti di autorizzazione all’acquisizione e alla detenzione è logica, 
essendo l’acquisizione di norma finalizzata alla detenzione. La previsione di una licenza 
pluriennale valida all’acquisizione e alla detenzione delle armi soggette ad autorizzazione 
serve ad evitare inutili procedimenti a soggetti (tiratori sportivi agonisti, istruttori di tiro, 
collezionisti, operatori della sicurezza pubblici e privati) che hanno la necessità di acquisire 
e detenere nel tempo numerose armi diverse. In tali casi la concessione di autorizzazioni 
specifiche è un’inutile moltiplicazione di procedimenti sovrapponibili. Le legislazioni 
nazionali devono comunque prevedere la rapida comunicazione alle autorità competenti dei 
trasferimenti di arma, anche se, in effetti, tutti i trasferimenti di arma devono essere 
comunque registrati dagli armieri. È inoltre evidente che la permanenza dei requisiti 
necessari deve essere periodicamente controllata, anche in coincidenza col rinnovo. La 
possibilità di un regime semplificato per le armi a modesta capacità offensiva deriva 
dall’impossibilità di equiparare alle armi comuni oggetti di effettiva scarsa pericolosità, 
come, ad esempio, armi da fuoco da difesa non letali, in grado di lanciare unicamente 
proiettili in gomma o liquidi urticanti.

Ændringsforslag af Alexander Alvaro

Ændringsforslag 40
ARTIKEL 1, STK. 2 b (nyt) 

Artikel 9, stk. 1, indledning (direktiv 91/477/EØF)

(2b) I artikel 9, stk. 1, affattes indledningen 
således:
"1. Overdragelse af et skydevåben til en 
person, der ikke er bosiddende i den 
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pågældende medlemsstat, er tilladt, såfremt 
forpligtelserne i artikel 5, 6 og 7 
overholdes:"

Or. en

Begrundelse

Henvisningen til kategori C og D skal slettes i denne artikel som følge af forslaget om kun at 
have to kategorier. Henvisningen til artikel 8 skal slettes i denne artikel som følge af forslaget 
om at slette artikel 8.

Ændringsforslag af Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg og Gisela Kallenbach

Ændringsforslag 41
ARTIKEL 1, STK. 2 C

Artikel 12, stk. 2 (direktiv 91/477/EØF)

(2c) Artikel 12, stk. 2, affattes således:
a) Første afsnit affattes således:
"2. Uanset stk. 1 kan jægere og 
konkurrenceskytter uden forudgående 
tilladelse være i besiddelse af et eller flere 
skydevåben under en rejse gennem to eller 
flere medlemsstater med henblik på at 
udøve deres aktiviteter, forudsat at de er i 
besiddelse af et europæisk våbenpas 
omfattende det eller de pågældende 
skydevåben. Medlemsstaterne kan ikke 
kræve nogen anden dokumentation end det 
europæiske våbenpas i denne forbindelse.
Medlemsstaterne kan ikke gøre 
godkendelse af det europæiske våbenpas 
betinget af andre supplerende krav om 
registrering eller betaling af et gebyr eller 
en afgift."
b) Andet afsnit affattes således:
"Denne undtagelse finder imidlertid ikke 
anvendelse på rejser til en medlemsstat, 
hvor erhvervelse og besiddelse af det 
pågældende skydevåben er forbudt. I dette 
tilfælde skal en udtrykkelig erklæring 
herom påføres det europæiske våbenpas.
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Or. en

Begrundelse

Som det fremgår af Kommissionens rapport fra 2000, og for at det indre marked kan fungere 
korrekt, bør medlemsstaterne ikke kunne kræve andre dokumenter eller gebyrer end det 
europæiske våbenpas i forbindelse med jægeres og konkurrenceskytters rejser.

Ændringsforslag af Michael Cashman

Ændringsforslag 42
ARTIKEL 1, STK. 2 C

Artikel 12, stk. 2 (direktiv 91/477/EØF)

(2c) Artikel 12, stk. 2, affattes således:
a) Første afsnit affattes således:
"2. Uanset stk. 1 kan jægere og 
konkurrenceskytter uden forudgående 
tilladelse være i besiddelse af et eller flere 
skydevåben under en rejse gennem to eller 
flere medlemsstater med henblik på at 
udøve deres aktiviteter, forudsat at de er i 
besiddelse af et europæisk våbenpas 
omfattende det eller de pågældende 
skydevåben, og forudsat at de er i stand til 
at bevise formålet med deres rejse.
Medlemsstaterne kan kun kræve 
dokumentation ud over det europæiske 
våbenpas, hvis disse krav er begrundet i, og 
står i rimeligt forhold til, legitime 
målsætninger for den offentlige orden med 
henblik på beskyttelse af den offentlige 
sikkerhed. Hvis en medlemsstat har fastlagt 
supplerende krav, underretter den de øvrige 
medlemsstater, og oplysningerne skal 
påføres det europæiske våbenpas."
b) Andet afsnit affattes således:
"Denne undtagelse finder imidlertid ikke 
anvendelse på rejser til en medlemsstat, 
hvor erhvervelse og besiddelse af det 
pågældende skydevåben er forbudt. I dette 
tilfælde skal en udtrykkelig erklæring 
herom påføres det europæiske våbenpas.
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Or. en

Begrundelse

Med hensyn til jægeres og konkurrenceskytteres rejser kan medlemsstaterne kun stille krav 
om forevisning af dokumenter ud over det europæiske våbenpas, hvis dette er fuldt ud 
begrundet i legitime målsætninger for den offentlige orden i en medlemsstat i forbindelse med 
beskyttelse af den offentlige sikkerhed, og hvor kravene står i rimeligt forhold til disse mål.

Ændringsforslag af Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg og Gisela Kallenbach

Ændringsforslag 43
ARTIKEL 1, STK. 2 D

Artikel 13, stk. 2 og 3 (direktiv 91/477/EØF)

(2d) Artikel 13 affattes således:
a) Stk. 2 affattes således:
"Alle de oplysninger, som medlemsstaterne 
modtager i medfør af de i artikel 11 
fastlagte procedurer for overførsel af 
skydevåben og i medfør af artikel 7 om ikke 
bosiddende personers erhvervelse og 
besiddelse af skydevåben, skal senest på 
tidspunktet for den pågældende overførsel 
meddeles destinationsmedlemsstaterne og 
transitmedlemsstaterne, hvor det er 
relevant, senest på tidspunktet for 
overførslen."
b) Stk. 3 affattes således:
"3. Medlemsstaterne udveksler 
regelmæssigt oplysninger om 
mærkningssystemer og -teknikker, antal 
autoriserede våbenhandlere og -mæglere, 
overførsler af skydevåben og dele, 
komponenter og ammunition hertil, 
national lovgivning og praksis, eksisterende 
lagre på deres område, konfiskerede 
skydevåben og inaktiveringsmetoder og -
teknikker. Medlemsstaterne udveksler også 
i overensstemmelse med den europæiske 
konvention vedrørende gensidig retshjælp i 
straffesager af 1959 og alle andre senere 
instrumenter, der helt eller delvist ændrer, 
erstatter eller supplerer denne konvention, 
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oplysninger om personer, der er dømt for 
ulovlig handel med eller ulovlig 
fremstilling som defineret i dette direktiv.
Kommissionen nedsætter senest den […]* 
en kontaktgruppe for udveksling af 
oplysninger med henblik på gennemførelse 
af denne artikel og med henblik på 
samarbejde vedrørende sporing af ulovlige 
skydevåben og dele, komponenter og 
ammunition hertil. Hver medlemsstat 
underretter de øvrige medlemsstater og 
Kommissionen om, hvilke nationale 
myndigheder der har ansvaret for at 
fremsende og modtage oplysninger og for, 
at forpligtelserne i artikel 11, stk. 4, er 
opfyldt. Kommissionen, der handler i 
overensstemmelse med stk. 4, træffer 
passende foranstaltninger med henblik på 
anvendelse af dette stykke."

Or. en

Begrundelse

Første del af dette ændringsforslag er i overensstemmelse med den foreslåede nye 
klassifikation af skydevåben. Anden og tredje del er i overensstemmelse med forslagene i 
Kommissionens rapport fra 2000, hvori der lægges vægt på behovet for øget samarbejde 
mellem medlemsstaterne. Det fremgår af direktiv 91/477/EØF, at der skal oprettes net til 
udveksling af oplysninger, uden at formatet for denne udveksling af oplysninger defineres.
Ifølge rapporten fra 2000 skal der nedsættes en kontaktgruppe med henblik herpå.

Ændringsforslag af Marie-Line Reynaud

Ændringsforslag 44
ARTIKEL 1, STK. 2 B (nyt)

Artikel 13, stk. 3 (direktiv 91/477/EØF)

(2b) Artikel 13, stk. 3, affattes således:
"3. Medlemsstaterne opretter netværk til 
regelmæssig udveksling af alle tilgængelige 
oplysninger.
Kommissionen nedsætter senest et år efter 
dette direktivs ikrafttrædelse en 
kontaktgruppe for udveksling af 
oplysninger med henblik på gennemførelse 
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af denne artikel.
Hver medlemsstat underretter de øvrige 
medlemsstater og Kommissionen om, hvilke 
myndigheder der har ansvaret for at 
fremsende og modtage oplysningerne og 
sørge for, at bestemmelserne i artikel 11, 
stk. 4, er opfyldt.

Or. fr

Ændringsforslag af Roberta Angelilli, Guido Podestà og Stefano Zappalà

Ændringsforslag 45
ARTIKEL 1, STK. 3

Artikel 16, stk. 1, andet afsnit (direktiv 91/477/EØF)

Medlemsstaterne påser i forbindelse med 
dette direktiv, at enhver forsætlig handling i 
følgende øjemed betragtes som strafbar:

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. it

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst).

Ændringsforslag af Roberta Angelilli, Guido Podestà og Stefano Zappalà

Ændringsforslag 46
ARTIKEL 1, STK. 3

Artikel 16, stk. 1 a (direktiv 91/477/EØF)

1a. Overførsel inden for EU af våben, der 
er i strid med bestemmelserne i det 
europæiske våbenpas, udgør ikke en 
strafbar handling.

Or. it

Begrundelse

Formålet hermed er at sikre, at legitime indehavere af skydevåben ikke behandles som 
kriminelle, hvis de ved indrejse i en anden medlemsstat ikke er i stand til at fremvise det 
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europæiske våbenpas, men er i besiddelse af alle de øvrige nødvendige dokumenter.

Ændringsforslag af Véronique Mathieu

Ændringsforslag 47
ARTIKEL 1, STK. 3

Artikel 16, stk. 1, andet afsnit (direktiv 91/477/EØF)

Medlemsstaterne påser i forbindelse med 
dette direktiv, at enhver forsætlig handling i 
følgende øjemed betragtes som strafbar:

Medlemsstaterne påser i forbindelse med 
dette direktiv, at enhver forsætlig handling i 
følgende øjemed betragtes som strafbar, når 
den begås i samarbejde med en 
international organisation for organiseret 
kriminalitet:

- ulovlig fremstilling af skydevåben og dele, 
komponenter og ammunition hertil

- ulovlig fremstilling af skydevåben og dele, 
komponenter og ammunition hertil

- ulovlig handel med skydevåben og dele, 
komponenter og ammunition hertil

- ulovlig handel med skydevåben og dele, 
komponenter og ammunition hertil

- forfalskning eller ulovlig sletning, fjernelse 
eller ændring af den mærkning, der er fastsat 
i artikel 4, stk. 1.

- forfalskning eller ulovlig sletning, fjernelse 
eller ændring af den mærkning, der er fastsat 
i artikel 4, stk. 1.

Hvis denne adfærd skal anses for at udgøre 
en strafbar handling i henhold til dette 
direktiv, skal den være af betydning uden 
for Fællesskabet.

Or. fr

Ændringsforslag af Ewa Klamt

Ændringsforslag 48
ARTIKEL 1, STK. 3, tredje afsnit

Artikel 16, stk. 1, tredje afsnit (direktiv 91/477/EØF)

Forsøg på, medvirken ved og tilskyndelse til 
sådanne overtrædelser skal også betragtes 
som strafbare handlinger, når de begås 
forsætligt.

Tilrettelæggelse, ledelse, bistand, 
tilskyndelse, fremme eller rådgivning ved 
en overtrædelse, som er defineret i 
nærværende artikel, skal også betragtes som 
en strafbar handling, når den begås 
forsætligt, og en organiseret kriminel 
gruppe er involveret.
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Or. en

Begrundelse

Denne affattelse er overtaget fra den FN-protokol, der ligger til grund for direktivet, og tjener 
til præcisering af bestemmelsen. I FN-protokollen, der supplerer FN-konventionen om 
grænseoverskridende organiseret kriminalitet, og som skal fortolkes sammen med 
konventionen (protokollens artikel 1), kræves det, at ulovlig fremstilling af og handel med 
skydevåben karakteriseres som en strafbar handling, men kun hvis disse strafbare handlinger 
er grænseoverskridende og involverer en organiseret kriminel gruppe (artikel 4, stk. 1, i 
protokollen).

Ændringsforslag af Alexander Alvaro

Ændringsforslag 49
ARTIKEL 1, STK. 3, AFSNIT 3 A (nyt) 

Artikel 16, stk. 1, afsnit 3 a (nyt) (direktiv 91/477/EØF)

Personer, der ikke bærer et europæisk 
våbenpas, idømmes ikke frihedsstraf.

Or. en

Begrundelse

Formålet med denne tilføjelse er at hindre, at legitime ejere af våben risikerer fængselsstraf, 
hvis de rejser til en anden medlemsstat og ikke er i stand til at fremvise det europæiske 
våbenpas, men er i besiddelse af alle de øvrige nødvendige dokumenter.

Ændringsforslag af Michael Cashman

Ændringsforslag 50
ARTIKEL 1, STK. 3 A (nyt) 

Artikel 17 (direktiv 91/477/EØF)

(3a). Artikel 17 affattes som følger:
"Kommissionen aflægger inden fem år fra 
datoen for gennemførelsen af dette direktiv 
i national lovgivning og derefter hvert 
femte år rapport til Europa-Parlamentet og 
Rådet om situationen som følge af 
direktivets anvendelse, eventuelt ledsaget af 
forslag.
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Kommissionen skal gennemføre en 
undersøgelse af markedsføringen af 
våbenkopier i Det Europæiske Fællesskab 
og aflægge rapport herom til Europa-
Parlamentet og Rådet senest den [...]*.
____________
* Et år efter dette direktivs 
ikrafttrædelsesdato.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med princippet om bedre lovgivning bør kravet om indberetning i henhold 
til direktiv 91/477/EØF ajourføres, og indberetningen bør foregå regelmæssigt. Desuden bør 
Kommissionen gennemføre en undersøgelse af det komplicerede problem med våbenkopier og 
markedsføringen heraf, herunder salg heraf på internettet, i Det Europæiske Fællesskab.

Ændringsforslag af Roberta Angelilli, Guido Podestà og Stefano Zappalà

Ændringsforslag 51
ARTIKEL 1, STK. 4, LITRA A (nyt) 

Bilag I, punkt II, litra a (direktiv 91/477/EØF)

(-a) Punkt II, litra A, affattes således:
"Genstande, som falder ind under en af de 
følgende kategorier, med undtagelse af 
genstande, som ganske vist svarer til 
definitionen, men som er undtaget af de 
årsager, som er nævnt i afsnit III:
Kategori A – forbudte skydevåben
1. 1. Militære kampvåben og granatkastere 
med eksplosionseffekt;
2. 2. fuldautomatiske skydevåben;
3. 3. skydevåben, der er camoufleret som en 
anden genstand;
4. panserbrydende ammunition, brisant-
eller brandammunition samt projektiler til 
disse typer ammunition;
5. ammunition til pistoler og revolvere med 
ekspanderende projektiler samt disse 
projektiler, med undtagelse af jagtvåben og 
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konkurrenceskydevåben for personer med 
særlig tilladelse til at bruge disse våben.
Kategori B – skydevåben, for hvilke der 
kræves tilladelse
1. Korte skydevåben, halvautomatiske eller 
med repetermekanisme;
2. korte enkeltladerskydevåben med 
centralantændelse ved fænghætte;
3. korte enkeltladerskydevåben med 
randantændelse ved fænghætte med en 
samlet længde på under 28 cm;
4. lange halvautomatiske skydevåben, hvis 
magasin og kammer kan indeholde over tre 
patroner;
5. lange halvautomatiske skydevåben, hvis 
magasin og kammer kan indeholde over tre 
patroner, uden indbygget ladeskinne, eller 
våben, for hvilke der ikke er sikkerhed for, 
at de ikke ved hjælp af almindeligt værktøj 
kan ændres til våben, hvis magasin og 
kammer kan indeholde over tre patroner;
6. lange skydevåben med repetermekanisme 
og halvautomatiske skydevåben med glat 
løb, hvis løb højst måler 60 cm;
7. halvautomatiske civile skydevåben, som 
ligner automatiske skydevåben;
8. andre lange skydevåben med 
repetermekanisme end dem, der er anført i 
kategori B, pkt. 6;
9. lange enkeltladerskydevåben med riflet 
løb;
10. andre lange halvautomatiske 
skydevåben end dem, der er anført i 
kategori B, pkt. 4-7;
11. korte enkeltladerskydevåben med 
randantændelse ved fænghætte og med en 
samlet længde på mindst 28 cm;
12. lange glatløbede 
enkeltladerskydevåben.
Medlemsstater, der for øjeblikket har en 
anden kategoriinddeling, kan bevare dette 



(Ekstern oversættelse)

AM\660564DA.doc 31/33 PE 386.662v01-00

DA

klassifikationssystem.

Or. it

Begrundelse

I henhold til subsidiaritetsprincippet og i lyset af tilstedeværelsen af forskellige sædvaner og 
traditioner i de forskellige medlemsstater anmodes medlemsstaterne om at vælge at 
klassificere lovlige våben i to kategorier, og de har, hvis der allerede findes forskellige 
kategorier, tilladelse til at bevare disse. 

Ændringsforslag af Michael Cashman

Ændringsforslag 52
ARTIKEL 1, STK. 4, LITRA B (nyt) 

Bilag I, punkt III b (direktiv 91/477/EØF)

4b) Bilag I, punkt III (b), affattes således:
(b) er bygget med henblik på alarmanlæg, 
signalering, redningsaktioner, slagtning, 
harpunfiskeri, eller som er beregnet til 
industrielle eller tekniske formål, under 
forudsætning af at de kun kan anvendes til 
dette præcise formål og ikke ligner rifler, 
geværer, pistoler, revolvere eller andre 
traditionelle skydevåben.

Or. en

Begrundelse

Selv om definitionen af skydevåben kan ændres, således at ombyggelige våben medtages, kan 
nogle skydevåben af denne art undlades i affattelsen i bilag III (b) i direktiv 91/477/EØF.
Våben, der er kopier af skydevåben, eller som er fremstillet, så de ligner "traditionelle" 
skydevåben, bør ikke undtages fra definitionen af skydevåben i lyset anvendelsen heraf til 
kriminelle aktiviteter.

Ændringsforslag af Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg og Gisela Kallenbach

Ændringsforslag 53
ARTIKEL 1, STK. 4 A (nyt) 

Bilag I, punkt f (direktiv 91/477/EØF)
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4a) I bilag II affattes punkt (f) således:
a) Stk. 1 og 2 affattes således:
"Dette pas giver kun ret til at foretage 
rejser til en anden medlemsstat med et eller 
flere skydevåben, når denne medlemsstat 
har givet forudgående tilladelse hertil.
Denne eller disse tilladelser skal angives på 
dette pas.
Ovennævnte forudgående tilladelse er i 
princippet ikke nødvendig for at foretage en 
rejse med et skydevåben med henblik på 
jagt eller med et skydevåben med henblik 
på deltagelse i konkurrenceskydning, 
forudsat at den rejsende er i besiddelse af 
våbenpasset og kan godtgøre rejsens
formål."
b) Stk. 3 affattes således:
"Hvis en medlemsstat har underrettet de 
øvrige medlemsstater om, at besiddelse af 
visse skydevåben i kategori B er forbudt på 
dens område, tilføjes følgende påtegning:"
c) Stk. 5 udgår.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er i overensstemmelse med den foreslåede nye klassifikation af 
skydevåben.

Ændringsforslag af Michael Cashman

Ændringsforslag 54
ARTIKEL 1, STK. 4 A (nyt) 

Bilag I, punkt f (direktiv 91/477/EØF)

4a) I bilag II affattes punkt (f) således:
a) Stk. 1 affattes således:
"Dette pas giver kun ret til at foretage 
rejser til en anden medlemsstat med et eller 
flere skydevåben, når denne medlemsstat 
har givet forudgående tilladelse hertil.
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Denne eller disse tilladelser skal angives på 
dette pas.
b) Stk. 2 udgår.
c) Stk. 3 affattes således:
Hvis en medlemsstat har underrettet de 
øvrige medlemsstater om, at besiddelse af 
visse skydevåben i kategori B er forbudt på 
dens område, tilføjes følgende påtegning:"
c) Stk. 5 udgår.
d) Efter det sidste stykke tilføjes følgende:
"Hvis en medlemsstat har underrettet de 
øvrige medlemsstater om, at den 
opretholder krav ud over det europæiske 
våbenpas under henvisning til legitime 
målsætninger for den offentlige sikkerhed, 
angives disse krav på våbenpasset."

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er i overensstemmelse med den foreslåede nye klassifikation af 
skydevåben og giver sikkerhed for jægere og konkurrenceskytter, der anvender det 
europæiske våbenpas.
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