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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag af Arlene McCarthy

Ændringsforslag 42
BETRAGTNING 3 A (ny)

3a) Ifølge politiets efterretningsrapporter er 
kriminel aktivitet i Fællesskabet, der 
involverer ombyggede våben, stigende, og 
der noteres ligeledes en stigning i smugleri 
af 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 våben, 
der kan ombygges, bliver omfattet af 
definitionen af skydevåben i dette direktiv. 

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag af Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta Angelilli og 
Michl Ebner

Ændringsforslag 43
BETRAGTNING 7

(7) Det bør endvidere præciseres, at 
våbenmæglere og -mægling som nævnt i 
protokollens artikel 15 falder ind under 
direktivets definition af våbenhandler.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. it

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst). 

Ændringsforslag af Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti og Michl Ebner

Ændringsforslag 44
BETRAGTNING 9 A (ny)

(9a) På grund af den særlige karakter af 
våbenhandleres virksomhed er en streng 
kontrol nødvendig, navnlig for at 
kontrollere de involverede personers faglige 
kvalifikationer.

Or. it

Begrundelse

Aktiviteter forbundet med våbensektoren er underlagt kontrol samt krav om tilladelse, og i 
forbindelse med denne kontrol kan der ikke ses bort fra en efterprøvning af de faglige 
kvalifikationer for personer i branchen. Mæglerrollen findes ikke inden for handel med civile 
våben. Kontrollen af de finansielle aspekter udføres af politiet, og den gælder alle 
erhvervsdrivende, derfor bør der over for våbenfabrikanter af våben til det civile marked ikke 
foretages kontroller, der adskiller sig fra dem, der normalt kræves.
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Ændringsforslag af 

Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta Angelilli og Nicola 
Zingaretti

Ændringsforslag 45
BETRAGTNING 9 B (ny)

(9b) Privatpersoners erhvervelse af 
skydevåben via fjernkommunikation, f.eks. 
via internettet, skal være underlagt de 
bestemmelser, der er anført i dette direktiv. 
Medlemsstaterne udarbejder detaljerede 
bestemmelser om forbud mod, at personer, 
der tidligere har modtaget dom for alvorlige 
voldsforbrydelser mod personer, erhverver 
skydevåben.

Or. it

Begrundelse

Der skal føres nøje kontrol med privatpersoners erhvervelse af skydevåben via 
fjernkommunikation, og enhver anskaffelse skal være underlagt de bestemmelser, der er 
anført i dette direktiv. I forbindelse med den dermed forbundne harmonisering af reglerne for 
erhvervelse og besiddelse i medlemsstaterne skal det forbydes, at personer, der tidligere er 
dømt for en alvorlig strafbar handling mod personer, erhverver våben.

Ændringsforslag af Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti og Michl Ebner

Ændringsforslag 46
BETRAGTNING 9 C (ny)

(9c) Det europæiske våbenpas er det eneste 
dokument, som indehaverne har behov for, 
når de overfører et skydevåben til en anden 
medlemsstat.

Or. it

Begrundelse

Som det fremgår af Kommissionens rapport fra 2000, og for at det indre marked kan fungere 
korrekt, skal medlemsstaterne ikke kunne kræve andre dokumenter eller gebyrer end det 
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europæiske våbenpas i forbindelse med jægeres og konkurrenceskytters rejser. Bedømmelsen 
af, hvorvidt passet fungerer, bør ikke finde sted i en lovgivningsmæssig sammenhæng, men 
skal udelukkende foretages politisk.

Ændringsforslag af Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta Angelilli og 
Michl Ebner

Ændringsforslag 47
BETRAGTNING 9 D (ny)

(9d) Det er nødvendigt at forbedre 
udvekslingen af oplysninger mellem 
medlemsstaterne for at fremme sporing af 
skydevåben og effektivt bekæmpe ulovlig 
handel med og fremstilling af skydevåben 
og væsentlige dele og komplet ammunition 
hertil.

Or. it

Begrundelse

Det er væsentligt, at medlemsstaterne udveksler detaljerede oplysninger, for at bekæmpe 
ulovlig fremstilling af og handel med skydevåben.

Ændringsforslag af Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta Angelilli og 
Michl Ebner

Ændringsforslag 48
BETRAGTNING 9 E (ny)

(9e) Nogle medlemsstater har for nylig 
forenklet klassifikationen af skydevåben og 
er gået fra fire til nu kun to kategorier, 
nemlig forbudte skydevåben og skydevåben, 
hvortil der kræves tilladelse. 
Medlemsstaterne bør tilpasse sig denne 
forenklede klassifikation, selv om de lande, 
der for tiden har en anden inddeling i flere 
kategorier, i kraft af nærhedsprincippet 
godt kan bevare deres nuværende 
klassifikation og de dermed forbundne 
regler for tilladelser.

Or. it
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Begrundelse

De forskellige sædvaner og traditioner i medlemsstaterne skal respekteres i henhold til 
nærhedsprincippet, der altid beskyttes i EU's politikker. 

Ændringsforslag af Michl Ebner og Alexander Radwan

Ændringsforslag 49
BETRAGTNING 9 F (ny)

9f) Betingelserne for erhvervelse af det 
europæiske våbenpas og passets 
gyldighedsperiode skal være de samme i 
alle medlemsstater, og der må ikke påføres 
ansøgere yderligere omkostninger i forhold 
til det nationale våbenpas.

Or. de

Begrundelse

Formålet med det europæiske våbenpas er at bidrage til et velfungerende indre marked og til, 
at de europæiske borgere lettere kan gøre brug af deres rettigheder. Betingelser af især 
finansiel og bureaukratisk natur, der i udtalt grad begrænser erhvervelse eller udøvelsen af 
disse rettigheder og dermed også er begrænsende for det indre marked, bør undgås. Det er på 
grund af princippet om ligebehandling heller ikke passende med en ubegrundet og for stærk 
forskel i disse betingelser mellem medlemsstaterne.

Ændringsforslag af Arlene McCarthy

Ændringsforslag 50
BETRAGTNING 9 G (ny)

9a) Det europæiske skydevåbenpas bør 
betragtes som det primære dokument, som 
jægere eller konkurrenceskytter behøver 
for at kunne overføre et skydevåben til en 
anden medlemsstat. Ethvert andet 
supplerende krav fastsat af en medlemsstat 
vedrørende jægeres eller 
konkurrenceskytters overførsel af et 
skydevåben til den pågældende medlemsstat 
skal begrundes med og stå i et rimeligt 
forhold til legitime politiske målsætninger 
om beskyttelse af den offentlige sikkerhed.
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Or. en

Begrundelse

Med hensyn til jægeres og konkurrenceskytters rejser kan medlemsstaterne kun stille krav om 
andre dokumenter end det europæiske skydevåbenpas, når det er velbegrundet i en 
medlemsstats legitime politiske målsætninger om beskyttelse af den offentlige sikkerhed, og 
hvor kravene står i et rimeligt forhold til sådanne målsætninger.

Ændringsforslag af Michl Ebner, Paul Rübig og Alexander Radwan

Ændringsforslag 51
BETRAGTNING 9 H (ny)

9h) Det europæiske våbenpas fungerer og 
bør betragtes som det eneste dokument, 
som jægere, konkurrenceskytter og 
kulturhistoriske skytteforeninger har behov 
for, når de overfører et tilladt skydevåben 
samt dets ammunition til en anden 
medlemsstat.
Eksisterende bilaterale aftaler om dette 
spørgsmål berøres ikke af disse regler.

Or. de

Begrundelse

For at det indre marked kan fungere korrekt, skal det være tilladt for jægere og 
konkurrenceskytter at rejse til en anden medlemsstat med blot det europæiske våbenpas. 
Desuden bør det i tråd med den europæiske idé også være muligt for kulturhistoriske 
skytteforeninger at deltage i kulturudveksling på tværs af grænserne.

Ændringsforslag af Michl Ebner, Paul Rübig og Alexander Radwan

Ændringsforslag 52
BETRAGTNING 9 I (ny)

(9i) I forbindelse med kulturhistoriske 
institutioners og foreningers aktiviteter, der 
indebærer omgang med og anvendelse af 
"historiske våben" bør der med henblik på 
medtagelse på tværs af grænserne og 
anvendelse af denne slags våben og 
ammunition tilstræbes en gensidig 
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anerkendelse af nationale dokumenter, som 
det f.eks. er fastsat i den bilaterale aftale 
mellem Tyskland og Østrig af 28. juni 
20021. 
1 Aftale mellem Republikken Østrig og 
Forbundsrepublikken Tyskland om 
gensidig anerkendelse af dokumenter med 
henblik på traditionelle skytteforeningers 
medlemmers og konkurrenceskytters 
medtagelse af skydevåben og ammunition, 
indgået i Berlin den 28. juni 2002 (den 
østrigske lovtidende (del III) af 13. maj 
2004). 

Or. de

Begrundelse

Kulturhistoriske organer og foreningers omgang med og brug af "historiske våben" bør så 
vidt muligt lettes som led i bevarelse og pleje af den kulturelle mangfoldighed og historiske 
sæder og skikke i EU. Denne løsning er allerede blevet omsat i praksis med succes i 
forbindelse med den nævnte aftale mellem Republikken Østrig og Forbundsrepublikken 
Tyskland om gensidig anerkendelse af dokumenter med henblik på traditionelle 
skytteforeningers medlemmers og konkurrenceskytters medtagelse af skydevåben og 
ammunition, som ikke har ført den til ukontrollerede eller farlige omgang med "historiske 
våben", som mange frygtede.

Ændringsforslag af Arlene McCarthy

Ændringsforslag 53
ARTIKEL 1, NR. -1 (nyt)

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

-1) Artikel 1, stk. 1, affattes således:
"1. I dette direktiv forstås ved 
"skydevåben" ethvert bærbart våben med 
løb, der udsender, er konstrueret til at 
udsende eller 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, del III, anførte grunde. 
Skydevåben klassificeres i bilag I, del II."

Or. en
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Begrundelse

Definitionen af et skydevåben er i overensstemmelse med protokollen, men skal tage højde for 
stigningen i anvendelsen af ombyggede våben til kriminelle aktiviteter i Europa og den 
stigning, der har været i smugleri over grænserne af ombyggede våben, også siden 
protokollen blev undertegnet. Definitionen "let at ombygge", der anvendes i protokollen, 
risikerer at føre til forskellige fortolkninger i forskellige medlemsstater, og den udgør derfor 
et potentielt smuthul, der kan udnyttes af kriminelle. De stadig mere avancerede teknikker, 
der anvendes af kriminelle til at ombygge våben, omfatter også våben, der ikke betragtes som 
"lette at ombygge".

Ændringsforslag af Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli og Michl Ebner

Ændringsforslag 54
ARTIKEL 1, NR. -1 A (nyt)

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

-1a) Artikel 1, stk. 1, affattes således:
"1. I dette direktiv forstås ved 
"skydevåben" ethvert bærbart våben med 
løb, som udsender eller er konstrueret til at 
udsende 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 er klassificeret i bilag I, afsnit 
II ."

Or. it

Begrundelse

Definitionen af et skydevåben er baseret på protokollen. Bekymringen med hensyn til om 
definitionen er forenelig med udelukkelsen af inaktiverede skydevåben, antikke våben og 
nogle andre skydevåben nævnt i direktivets bilag I, afsnit III, forekommer overflødig. Den 
overordnede definition er naturligvis principielt altomfattende og omfatter selvfølgelig alle de 
undertyper, der efterfølgende eksplicit udelukkes af den.

Ændringsforslag af Lasse Lehtinen

Ændringsforslag 55
ARTIKEL 1, NR. -1 B (nyt)

Artikel 1, stk. 1 a (nyt) (direktiv 91/477/EØF)
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-1b) I artikel 1 indsættes følgende stykke 
1a:
"1a. I dette direktiv forstås ved "sporing" 
systematisk sporing af skydevåben og, hvor 
det er muligt, af deres dele og komponenter 
og ammunition fra fabrikant til køber med 
henblik på at hjælpe de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne med at 
afsløre, undersøge og analysere ulovlig
fremstilling og ulovlig handel."

Or. en

Begrundelse

Denne definition af sporing nævnes i protokollen og bør af hensyn til retssikkerheden 
medtages i direktivet.

Ændringsforslag af Lasse Lehtinen

Ændringsforslag 56
ARTIKEL 1, NR. -1 C (nyt)

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

-1c) I artikel 1 indsættes følgende stykke 
1b:
1b. I dette direktiv forstås ved 
"ammunition" patronen eller dens 
komponenter, herunder patronhylstre, 
tændladning, drivladning, krudt, kugler 
eller projektiler, der anvendes i et 
skydevåben, forudsat at disse komponenter 
selv er tilladte i den respektive 
medlemsstat."

Or. en

Begrundelse

Denne definition af ammunition nævnes i protokollen og bør af hensyn til retssikkerheden 
medtages i direktivet.



PE 388.493v01-00 10/41 AM\664124DA.doc

DA

Ændringsforslag af Gisela Kallenbach

Ændringsforslag 57
ARTIKEL 1, NR. -1 D (nyt)

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

-1d) I artikel 1 indsættes følgende stykke 
1c:
"1c. I dette direktiv forstås ved "antikke 
våben" enten et våben fremstillet før 1900 
eller ethvert nyere våben, der defineres som
et antikt våben i en medlemsstat i henhold 
til tekniske kriterier. De relevante tekniske 
kriterier skal mindst opfylde de standarder, 
der er fastlagt i henhold til artikel 13, stk. 
4."

Or. en

Begrundelse

Der er af hensyn til retssikkerheden behov for en definition af "antikt våben", eftersom disse 
våben ikke er omfattet af dette direktiv.

Ændringsforslag af Michl Ebner og Alexander Radwan

Ændringsforslag 58
ARTIKEL 1, NR. -1 E (nyt)

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

- 1e) I artikel 1 indsættes følgende stk. 1d: 

"1d. I dette direktiv forstås ved "historisk 
våben" ethvert våben produceret inden 
1899 og dele hertil og ethvert våben, der på 
grund af national lovgivning betegnes som 
"historisk".
Endvidere falder alle våben - samt dele og 
løs ammunition hertil - der ikke er yngre 
end modeller fra den anden verdenskrig, og 
som er blevet gjort uanvendelige til skarp 
ammunition, ind under denne definition."

Or. de
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Begrundelse

På baggrund af eksisterende aftaler (Schengen-aftalen og FN-protokollen) bliver "historiske" 
våben dateret til før 1899. Der findes dog i Europa kulturhistoriske organer, der under 
udøvelsen af deres aktiviteter og dermed som led i bevarelsen af den kulturelle mangfoldighed 
i Europa anvender inaktiverede våben, der også er blevet benyttet efter 1899. Eftersom disse 
våben kun egner sig til kulturhistoriske formål, bør der tages hensyn til disse i definitionen af 
"historiske våben" gennem en udvidelse af perioden. 

Ændringsforslag af Michl Ebner, Paul Rübig og Alexander Radwan

Ændringsforslag 59
ARTIKEL 1, NR. -1 F (nyt)

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

- 1f) I artikel 1 indsættes følgende stk. 1e:
"1e. I dette direktiv forstås ved "historiske 
våben" modeller, der ikke er yngre end 
modeller fra anden verdenskrig. Hertil 
hører blandt andet modeller af følgende 
kategorier:
- lange repeterskydevåben, hvis løb højst 
måler 60 centimeter,
- andre lange repeterskydevåben, 
- lange enkeltladerskydevåben med 
riflet/riflede løb,
- lange glatløbede enkeltladerskydevåben." 

Or. de

Begrundelse

Emnet "historiske våben" er især af stor betydning for skytteforeninger i Tyskland, Østrig og 
Norditalien. De historiske skytteselskaber udgør en grænseoverskridende tradition, hvilket 
også afspejler den europæiske ånd. "Historiske våben" bør af denne årsag ubetinget omfattes 
af direktivet.

Ændringsforslag af Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti og Michl Ebner

Ændringsforslag 60
ARTIKEL 1, NR. -1 G (nyt)

Artikel 1, stk. 1 f (nyt) (direktiv 91/477/EØF)
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-1 g) I artikel 1 tilføjes følgende stykke:
"1f. I dette direktiv forstås ved 
"ammunition" patronen eller dens 
komponenter, herunder patronhylstre, 
tændladning, drivladning, kugler eller 
projektiler, der anvendes i skydevåben, for 
så vidt at disse dele selv er underlagt krav 
om tilladelse i de pågældende 
medlemsstater."

Or. it

Begrundelse

Den foreslåede definition er fuldstændig lig den, der kan findes i protokollen. Ammunitionens 
komponenter, der for størstedelens vedkommende er inerte, skal kun betragtes på samme 
måde som komplet ammunition, hvis det er fastsat i den nationale lovgivning på området.

Ændringsforslag af Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti og Michl Ebner

Ændringsforslag 61
ARTIKEL 1, NR. -1 H (nyt)

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

-1h) I artikel 1 indsættes følgende afsnit:
"1e. I dette direktiv forstås ved "dele og 
komponenter til skydevåben" ethvert 
væsentligt element, der er specifikt beregnet 
til et skydevåben, som er uundværligt for 
anvendelsen af det, og som er særligt for 
skydevåbnets konstruktion, herunder løb, 
skæfte, kammer, slæde, cylinder, 
bundstykke og baskyle samt enhver 
anordning, der er beregnet eller tilpasset til 
at dæmpe lyden ved affyring af et 
skydevåben."

Or. it

Begrundelse

For at den kan betragtes som en del af et våben, skal en komponent ikke alene være væsentlig 
for anvendelsen, men den skal også være særlig, dvs. den skal være udformet på en sådan 
måde, at den ikke kan anvendes på andre måder eller forveksles med en komponent til en 
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anden mekanisk konstruktion. Den skal være særlig.

Ændringsforslag af Charlotte Cederschiöld

Ændringsforslag 62
ARTIKEL 1, NR. -1 I (nyt)

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

-1i) I dette direktiv forstås ved 
"ammunition" en enhed bestående af 
hylster, tændladning, kugle og krudt.

Or. sv

Begrundelse

Det vil være rimeligt også at have en definition af ammunition i et våbendirektiv. 
Ammunitionens bestanddele har hver for sig ingen værdi og udgør ingen risiko, og således er 
det ammunitionen i sin helhed, der er interessant i denne sammenhæng.

Ændringsforslag af Charlotte Cederschiöld

Ændringsforslag 63
ARTIKEL 1, NR. -1 J (nyt)

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

-1j) I artikel 1 indsættes følgende stk. 1g:
"I dette direktiv forstås ved 
"våbenmægler" enhver fysisk eller juridisk 
person, der inden for rammerne af sin 
erhvervsmæssige aktivitet mod eller uden 
betaling skaber de betingelser, der er 
nødvendige for at indgå en kontrakt om 
fremstilling, handel, ombytning, udlejning, 
reparation eller ombygning af skydevåben 
eller dele, komponenter og ammunition 
hertil.”

Or. sv

Begrundelse

For at sikre konsekvens i forhold til direktivets artikel 1, stk. 2, og for at undgå situationer, 
hvor personer, som f.eks. bytter våben i hobbyøjemed, skal omfattes, bør der også være 
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indeholdt en henvisning til erhvervsmæssig aktivitet i stykket om våbenmæglere.

Ændringsforslag af Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti og Michl Ebner

Ændringsforslag 64
ARTIKEL 1, NR. -1 K (nyt)

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

-1k) Artikel 1, stk. 2, affattes således:
"2. I dette direktiv forstås ved 
"våbenhandler" enhver fysisk eller juridisk 
person, hvis handel eller erhverv helt eller 
delvist bestå i fremstilling, handel, 
ombytning, udlejning, reparation eller 
ombygning af skydevåben eller væsentlige 
dele eller komplet ammunition hertil." 

Or. it

Begrundelse

På italiensk foreslås ordet "armiere" som oversættelse af det engelske "dealer", fordi det er 
mere præcist og nyere end "armaiolo". Til direktivets definition er tilføjet våbnets dele 
(hvilket også omfatter "komponenter", som det kræves i protokollen) og komplet ammunition.

Ændringsforslag af Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli og Michl Ebner

Ændringsforslag 65
ARTIKEL 1, NR. 1

Artikel 1, stk. 3 (direktiv 91/477/EØF)

1) I artikel 1 indsættes efter stk. 2 følgende 
stykker:

1) I artikel 1 indsættes efter stk. 2 følgende 
stykke:

"3. I dette direktiv forstås ved "ulovlig 
fremstilling" fremstilling eller samling af 
skydevåben og dele, komponenter og 
ammunition hertil:

"3. I dette direktiv forstås ved "ulovlig 
fremstilling" fremstilling eller samling i strid 
med dette direktiv af skydevåben, deres 
væsentlige dele og komplet ammunition, 
herunder også dele og komponenter 
importeret fra tredjelande:
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Or. it

Begrundelse

Direktiv 91/477/EØF skal udgøre den eneste standard for lovlig fremstilling af våben, 
væsentlige dele hertil og komplet ammunition i EU. 

Ændringsforslag af Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti og Michl Ebner

Ændringsforslag 66
ARTIKEL 1, NR. 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."

4. I dette direktiv forstås ved "ulovlig 
handel" erhvervelse, salg, levering, transport 
eller overførsel af skydevåben og essentielle 
dele og ammunition hertil fra eller gennem 
en hvilken som helst medlemsstats område 
til en medlemsstats område, hvis en af de 
berørte medlemsstater ikke har tilladt det i 
overensstemmelse med dette direktiv, dvs.
hvis skydevåbnene ikke er mærket i 
overensstemmelse med artikel 4, stk. 1. 
Erhvervelse, salg, levering, flytning eller 
overførsel af skydevåben, der overføres fra 
regeringslagre til permanent civil brug er 
ikke ulovlig handel, forudsat at disse våben 
bærer den mærkning, der er omhandlet i 
artikel 4, stk. 1, om kontrolstempling af 
håndskydevåben.

Or. it

Begrundelse

Efter dette direktivs ikrafttræden vil ethvert våben, der fremstilles eller kommer i handel i 
medlemsstaterne, obligatorisk få et mærke, som fastsat i direktivet.

Ændringsforslag af Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti og Michl Ebner

Ændringsforslag 67
ARTIKEL 1, NR. 1

Artikel 1, stk. 4 a (nyt) (direktiv 91/477/EØF)
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"4a. I dette direktiv forstås ved "sporing" 
systematisk kontrol af skydevåbnets vej fra 
fabrikant til køber, og hvor det er muligt af 
deres væsentlige dele hertil og komplet 
ammunition, med henblik på at afdække og 
analysere ulovlig fremstilling og ulovlig 
handel, og eventuelt med henblik på at 
forbedre efterforskningen."

Or. it

Begrundelse

Der bør regelmæssigt foretages sporing i forbindelse med våben. Sporing af våbnets 
væsentlige dele og af komplet ammunition skal udføres så vidt muligt, som det står i 
protokollen. Sporing af ikke-væsentlige dele af våbnet og af ammunition, der ikke er komplet 
(eller rettere komponenter til ammunition), er ikke muligt for andre komponenter end de ikke-
inerte (drivmidler), som allerede er underlagt krav om tilladelse, idet de er eksplosiver.

Ændringsforslag af Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli og Nicola Zingaretti

Ændringsforslag 68
ARTIKEL 1, NR. 1

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

"4b. I dette direktiv forstås ved "antikke 
våben" ethvert våben fremstillet før 1899 
og replikaer af samme samt ethvert nyere 
våben, der defineres som antikt af den 
nationale lovgivning."

Or.  it

Begrundelse

Protokollens artikel 3, stk. 1, litra a), overlader det til de nationale lovgivninger at definere 
antikke våben og replikaer heraf, og traktaten finder således ikke anvendelse på dem. 
Fastlæggelsen af tekniske regler til identifikation af denne slags våben synes dermed at skade 
de beføjelser, der er blevet de enkelte stater overdraget. Grænsen, der går ved 1899, er 
udtrykkeligt fastsat i protokollen, der her anvendes, mens 1870, der oprindelig var blevet 
foreslået, ligger så langt tilbage, at en række våben af ren historisk betydning ville blive 
betragtet som moderne.

Ændringsforslag af Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
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Angelilli, Nicola Zingaretti og Michl Ebner

Ændringsforslag 69
ARTIKEL 1, NR. 1

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

"4c. Den fysiske eller juridiske person, der 
udfører mæglervirksomhed i forbindelse 
med overførsel af våben, væsentlige dele 
eller komplet ammunition hertil, er 
underlagt samme krav om tilladelser som 
våbenhandlere. Agenter og repræsentanter, 
der opererer i autoriserede våbenhandleres 
navn og sted og med regulære 
bemyndigelser til at udføre transaktioner, 
kan ikke betragtes som "mæglere" i 
henhold til anvendelsen af dette direktiv."

Or. it

Begrundelse

Ordet "broker" eller "mægler" er ukendt på markedet for civile våben, men det bruges inden 
for rustningsindustrien, der ikke er omfattet af direktivets anvendelsesområde. Agenter og 
forretningsrepræsentanter, der agerer i importører af civile våben eller fabrikanters navn og 
sted, og som har en regulær kontrakt, bør ikke være omfattet af definitionen af mægler. 

Ændringsforslag af Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti og Michl Ebner

Ændringsforslag 70
ARTIKEL 1, NR. 1

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

"2a. Dette direktiv finder ligeledes 
anvendelse på væsentlige dele til 
skydevåben og komplet ammunition, 
herunder de, der importeres fra 
tredjelande."

Or. it

Begrundelse

Reglerne om tilladelser til våben bør udvides til også at omfatte væsentlige og særlige dele 
hertil samt til komplet ammunition, der er beregnet til dem. Begrebet "komponent" slettes, 
eftersom der er et fuldstændigt sammenfald med definitionen af våbendel.
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Ændringsforslag af Gisela Kallenbach

Ændringsforslag 71
ARTIKEL 1, NR. 1

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

"2b. Dette direktiv gælder også fjernsalg."

Or. en

Begrundelse

Erhvervelse af skydevåben gennem fjernsalg, særligt over internettet, bør omfattes af samme 
regler som direkte erhvervelse.

Ændringsforslag af Gisela Kallenbach

Ændringsforslag 72
ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 4, stk. 1, afsnit 1 (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 
skydevåben samt dele og komponenter
kræver medlemsstaterne, at der ved 
fremstillingen af et skydevåben samt dets 
dele og komponenter påsættes dette et unikt 
mærke, der angiver fabrikantens navn, 
fremstillingsland eller -sted og serienummer, 
for eksempel som fastsat 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. Mærket påsættes en 
væsentlig eller strukturel del af 
skydevåbenet, hvis ødelæggelse vil gøre 
skydevåbnet ubrugeligt.

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag er i overensstemmelse med den eksplicitte medtagelse af dele og 
komponenter i direktivet. Serienummeret omfatter fremstillingsåret. Det mærkningssystem, 
der blev fastsat ved konventionen fra 1969 om kontrolstempling, bør nævnes som en reference 
for alle medlemsstater. Det er yderst vigtigt, at mærket er anbragt på en væsentlig eller 
strukturel del af skydevåbnet, såsom kammeret og/eller baskylen/låsestolen, idet ødelæggelse 
af komponenten ville gøre våbenet definitivt ubrugeligt og umuligt at reaktivere. Denne 
bestemmelse vil gøre det vanskeligere at fjerne mærkningen, hvilket ville forbedre sporingen.

Ændringsforslag af Lasse Lehtinen

Ændringsforslag 73
ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 4, stk. 1, afsnit 1 (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 
samlede skydevåben kræver 
medlemsstaterne, at der ved fremstillingen af 
et skydevåben påsættes dette et unikt mærke, 
der angiver fabrikantens navn, våbenets 
serienummer, fremstillingsland- eller sted 
(hvis dette ikke er en del af serienummeret) 
i overensstemmelse med standarderne og 
kriterierne i konventionen af 1. juli 1969 
om gensidig anerkendelse af 
kontrolstempling af håndskydevåben, eller 
at enhver form for brugervenligt mærke 
bevares kombineret med et nummer, hvilket 
gør det muligt for alle medlemsstater at 
identificere fremstillingslandet. Mærket 
påsættes en væsentlig eller strukturel del af 
skydevåbenet, hvis ødelæggelse vil gøre 
skydevåbenet ubrugeligt. 

Or. en

Begrundelse

Mærkning af den mindste enhed i en ammunitionspakke med fabrikantens navn, 
identifikationsnummer, kaliber, ammunitionstype og mængden af ammunition i pakken er 
påkrævet ifølge reglerne i konventionen af 1. juli 1969 om gensidig anerkendelse af 
kontrolstempling af håndskydevåben (afgørelse 15 - 7, artikel 49), der følges af alle 
europæiske ammunitionsfabrikanter.
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Ændringsforslag af Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti og Michl Ebner

Ændringsforslag 74
ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 4, stk. 1, afsnit 1 (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.

Medlemsstaterne påser desuden, at der ved 
overførsel af et skydevåben fra deres 
statslige lagre med henblik på permanent 
civil brug påsættes våbnet et passende unikt 
mærke, der gør det nemt for andre stater at 
identificere det land, hvor overførslen er 
foretaget.

1. For at kunne identificere og spore alle 
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, serienummer og 
fremstillingsår (hvis dette ikke er en del af 
serienummeret), 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. Mærket skal 
påføres en væsentlig eller strukturel del af 
skydevåbenet, således at fjernelse af 
mærket gør skydevåbenet ubrugeligt.

Or. it

Begrundelse

Alle de største våbenproducerende europæiske lande har i vore dage undertegnet CIP-
konventionen og mærker dermed ved hjælp af et fælles system næsten alle de civile våben, der 
findes inden for EU, hvilket gør identifikation og sporing af våben mulig. CIP's kontrolsystem 
omfatter alle elementer foreskrevet af protokollen. Den mere præcise ordlyd "producent" er 
at foretrække frem for "fabrikant" til beskrivelse af den, der først markedsfører produktet, og 
den er også egnet til definitivt at omfatte importøren.

Ændringsforslag af Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta Angelilli og 
Michl Ebner

Ændringsforslag 75
ARTIKEL 1, NR. 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 

3. Hver medlemsstat sikrer, at der i mindst 
tyve år føres et centralt elektronisk 
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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.

dataregister, hvori hvert enkelt skydevåben, 
der er omfattet af dette direktiv, tildeles et 
unikt identifikationsnummer. 
Våbenhandlere skal i hele deres 
erhvervsaktive periode i mindst tyve år føre 
et register over til- og afgang af de i dette 
direktiv omhandlede skydevåben 
indeholdende de nødvendige oplysninger til 
identifikation og sporing af det pågældende 
våben, dvs. type, mærke, model, kaliber og 
serienummer samt navn og adresse på 
leverandør og erhverver. Ved indstilling af 
sin virksomhed overdrager våbenhandleren 
registeret til den nationale myndighed med 
ansvar for den i stk. 1, afsnit 1, 
omhandlede registrering

Or. it

Begrundelse

Her omhandles lovligheden, gennemsigtigheden og fuldstændigheden af medlemsstaternes 
registrering og den korrekte og rettidige opbevarelse af de erhvervsdrivendes oplysninger, 
hvilket sikrer, at alle våben, der fremstilles, kan spores.

Ændringsforslag af Lasse Lehtinen

Ændringsforslag 76
ARTIKEL 1, NR. 2

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

For at kunne spore ammunition kræver 
medlemsstaterne, at hver enkelt pakke 
komplet ammunition påsættes et mærke, 
der angiver fabrikantens navn, partiets 
identifikationsnummer, kaliber og 
ammunitionstype i overensstemmelse med 
konventionen af 1. juli 1969 om gensidig 
anerkendelse af kontrolstempling af 
håndskydevåben.

Or. en

Begrundelse

Mærkningen af den mindste enhed i en ammunitionspakke med fabrikantens navn, 
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identifikationsnummer, kaliber, ammunitionstype og mængden af ammunition i pakken er 
påkrævet ifølge reglerne i konventionen af 1. juli 1969 om gensidig anerkendelse af 
kontrolstempling af håndskydevåben (afgørelse 15 - 7, artikel 49), der følges af alle 
europæiske ammunitionsfabrikanter.

Ændringsforslag af Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti og Michl Ebner

Ændringsforslag 77
ARTIKEL 1, NR. 2

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

1b. Med henblik på mærkning af 
ammunition kræver medlemsstaterne, at 
hver enkelt pakke komplet ammunition 
mærkes med fabrikantens navn, partiets 
identifikationsnummer, kaliber og 
ammunitionstype, som det f.eks. fastsættes i 
konventionen af 1. juli 1969 om gensidig 
anerkendelse af kontrolstempling af 
håndskydevåben.

Or. it

Begrundelse

Mærkning af den mindste enhed i en ammunitionspakke med fabrikantens navn eller 
varemærke, ammunitionstype, kaliber, partiets fortløbende identifikationsnummer og 
mængden af patroner indeholdt i pakken er påkrævet ifølge CIP's regler (afgørelse 15-7, 
artikel 4), der følges af alle europæiske ammunitionsfabrikanter. 

Ændringsforslag af Othmar Karas

Ændringsforslag 78
ARTIKEL 1, NR. 2

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

2a) Undtagen når der er tale om 
våbenhandlere og -mæglere, indfører 
medlemsstaterne en afkølingsperiode i 
forbindelse med erhvervelse af skydevåben 
i kategori C og D på mindst 3 arbejdsdage 
mellem datoen for køb af skydevåbenet og 
leveringen. Det er ikke nødvendigt med en 
afkølingsperiode, når erhververen er 
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indehaver af et dokument, der i henhold til 
våbenlovgivningen giver ret til at besidde et 
skydevåben i kategori B, eller er indehaver 
af en jagttilladelse, eller hvis det kan 
bevises, at skydevåbnet straks eksporteres.

Or. de

Begrundelse

Gennem overholdelse af den foreskrevne afkølingsperiode skal det forhindres, at der tages en 
spontan beslutning om at begå en strafbar handling med et skydevåben. Det forekommer 
tilstrækkeligt med en afkølingsfase på tre dage til opfyldelse af formålet. Endvidere 
forekommer en afkølingsperiode kun nødvendig for kategori C og D, eftersom personer, der 
ønsker at erhverve et skydevåben i kategori A og B, allerede har fået deres pålidelighed 
prøvet af myndighederne. I de tilfælde, hvor det ikke er nødvendigt med en afkølingsperiode, 
kan det antages, at det drejer sig om personer, der har fået prøvet deres pålidelighed.

Ændringsforslag af Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti, Lasse Lehtinen og Michl Ebner

Ændringsforslag 79
ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 4, stk. 3, afsnit 1 a (nyt) (direktiv 91/477/EØF)

Medlemsstaterne sikrer, at alle skydevåben, 
der findes på deres område, er mærket og 
registreret i overensstemmelse med dette 
direktiv eller inaktiveret. Import af 
skydevåben fra tredjelande gøres betinget 
af mærkning i overensstemmelse med dette 
direktiv. 

Or. it

Begrundelse

Alle skydevåben, der findes på EU's område, skal være korrekt mærket i overensstemmelse 
med dette direktiv, herunder importerede skydevåben, hvis disse ikke er blevet mærket på 
oprindelsesstedet. Mærkningen skal påføres en væsentlig eller strukturel del af skydevåbenet, 
således at fjernelse af mærket gør skydevåbenet ubrugeligt.

Ændringsforslag af 

Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta Angelilli, Nicola 
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Zingaretti og Michl Ebner

Ændringsforslag 80
ARTIKEL 1, NR. 2 A (nyt)

Artikel 5 (direktiv 91/477/EØF)

2a) Artikel 5 affattes således:
a) I stk. 1 indsættes følgende litra efter litra 
b):
"ba) ikke har modtaget en endelig dom for 
en alvorlig, forsætlig strafbar handling 
mod personer, og medlemsstaterne 
fastsætter detaljerede regler for 
anvendelsen af dette krav, herunder især de 
relevante typer forbrydelse, den relevante 
minimumsstraf og den minimumsperiode, 
der skal gå, førend der igen kan opnås 
tilladelse til erhvervelse eller besiddelse af 
håndskydevåben."
b) Stk. 3 affattes således:
"Medlemsstaterne kan inddrage tilladelsen 
til at besidde skydevåben, hvis en af de 
betingelser, der førte til udstedelsen, ikke 
længere er opfyldt."

Or. it

(Ordlyd ligner direktivets)

Begrundelse

Undtagelsen fra aldersgrænsen for erhvervelse og besiddelse af skydevåben til jagt eller 
konkurrenceskydningsaktiviteter forekommer væsentlig og skal bevares, især for at få gjort 
unge mennesker interesserede i udøvelsen af skydesport. Det forhold, at en person har begået 
en alvorlig, forsætlig strafbar handling mod personer, er det eneste kriterium, der kan føre til, 
at det fastslås, at en person ville udgøre en fare for samfundet, hvis vedkommende fik 
tilladelse til at besidde skydevåben.

Ændringsforslag af Véronique Mathieu

Ændringsforslag 81
ARTIKEL 1, NR. 2 B (nyt)

Artikel 5 (direktiv 91/477/EØF)

2b) Artikel 5 affattes således:
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"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,
b) ikke formodes at være til fare for sig 
selv, den offentlige orden eller den 
offentlige sikkerhed; for våben i kategori C 
og D kan denne betingelse opfyldes ved 
erhvervelsen ved forelæggelse af et 
jagtbevis, en licens til 
konkurrenceskydning, en straffeattest eller 
et andet officielt dokument udstedt af de 
kompetente myndigheder.
Medlemsstaterne kan inddrage tilladelsen 
til at besidde våben, hvis en af 
betingelserne i stk. 1, litra b), ikke længere 
er opfyldt.
En medlemsstat kan kun forbyde personer, 
der er bosiddende på dens område, at 
besidde et våben, der er erhvervet i en 
anden medlemsstat, hvis erhvervelse af 
samme våben er forbudt på dens eget 
område.”

Or. fr

(Ordlyden ligner direktivets)

Begrundelse

Registrerede jægere og sportsskytter underkastes i forvejen alle tænkelige formaliteter og 
kontrol (prøver, test, straffeattest osv.), der skal garantere, at de ikke er til fare for den 
offentlige orden og sikkerhed. Det officielle bevis - eller den officielle licens, som udstedes til 
dem af de kompetente myndigheder (og som sædvanligvis skal fornys hvert år), kan derfor 
betragtes som svarende til en individuel tilladelse. Den periode, der kræves, før et sådant
bevis – eller en sådan licens – kan opnås, er desuden en garanti for, at impulskøb af 
skydevåben kan udelukkes.
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Ændringsforslag af André Brie og Marco Rizzo

Ændringsforslag 82
ARTIKEL 1, NR. 2 C (nyt)

Artikel 5 (direktiv 91/477/EØF)

2c) 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 konkurrenceskydning, men 
som under ingen omstændigheder er under 
16 år, og som befinder sig på et autoriseret 
træningsanlæg under en kvalificeret 
træners opsyn og vejledning med 
konkurrence eller træning for øje 
b) ikke formodes at være til fare for sig 
selv, den offentlige orden eller den 
offentlige sikkerhed.

Or. en

(Ordlyden ligner direktivets)

Ændringsforslag af Gisela Kallenbach

Ændringsforslag 83
ARTIKEL 1, NR. 2 E (nyt)

Artikel 5, stk. 2, litra a (direktiv 91/477/EØF)

2e) Artikel 5, stk. 1, litra a), affattes 
således:
"a) er fyldt 18 år, medmindre der gøres 
undtagelse for jagt og 
konkurrenceskydning, forudsat at personer 
under 18 år er under en kvalificeret 
træners opsyn og vejledning eller befinder 
sig på et autoriseret træningsanlæg "

Or. en
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(Ordlyden ligner direktivets)

Begrundelse

Af sikkerhedshensyn bør undtagelser fra aldersgrænsen for jagt eller konkurrenceskydning 
afhænge af, om de pågældende personer er under opsyn og vejledning af kvalificerede 
trænere.

Ændringsforslag af Lasse Lehtinen

Ændringsforslag 84
ARTIKEL 1, NR. 2 F (nyt)

Artikel 6, stk. 1 a (nyt) (direktiv 91/477/EØF)

2f) I artikel 6 tilføjes følgende stykke 1a 
(nyt):
"1a. Undtagen når der er tale om 
våbenhandlere og -mæglere kontrollerer 
medlemsstaterne nøje erhvervelse af 
skydevåben og dele, komponenter og 
ammunition hertil via fjernkommunikation, 
som defineret i artikel 2 i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF af 
20. maj 1997 om forbrugerbeskyttelse i 
forbindelse med aftaler vedrørende 
fjernsalg1."
1 EFT L 144 af 4.6.1997, s. 19.

Or. en

Begrundelse

Erhvervelse af skydevåben via fjernkommunikation skal kontrolleres nøje af medlemsstaterne. 

Ændringsforslag af Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta Angelilli og 
Michl Ebner

Ændringsforslag 85
ARTIKEL 1, NR. 2 G (nyt)

Artikel 6, stk. 1 b (nyt) (direktiv 91/477/EØF)

2g) I artikel 6 tilføjes følgende stykke:
"Medlemsstaterne kontrollerer nøje 
erhvervelse af skydevåben, deres væsentlige 
dele og komplet ammunition via 
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fjernkommunikation. Våbenhandlere- og 
mæglere følger de regler, der gælder for 
deres normale aktiviteter."

Or. it

Begrundelse

Erhvervelse af skydevåben via fjernkommunikation skal underkastes passende kontrol, 
således at overførsler kontrolleres ordentligt. Den såkaldte afkølingsperiode i forbindelse 
med erhvervelse forekommer overflødig, eftersom erhvervelse af skydevåben er underlagt 
kontrol.

Ændringsforslag af Gisela Kallenbach

Ændringsforslag 86
ARTIKEL 1, NR. 2 H (nyt)

Artikel 7 (direktiv 91/477/EØF)

2h) Stk. 7 affattes således:
"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. Enhver sælger, våbenhandler og 
privatperson anmelder ethvert salg eller 
enhver udlevering af et skydevåben i 
kategori B til myndighederne i den 
pågældende medlemsstat 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. Hvis en medlemsstat forbyder 
erhvervelse og besiddelse af skydevåben i 
kategori B inden for sit område, skal den 
informere de andre medlemsstater, der 
udtrykkeligt skal tilføje en erklæring herom 
på ethvert europæisk våbenpas, de udsteder 
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på et sådant skydevåben i henhold til 
artikel 12, 2.
4. Еt 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.
6. Medlemsstaterne kan udstede en flerårig 
licens til personer, for hvem det er 
konstateret, at de stadig opfylder 
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.
7. Medlemsstaterne vedtager bestemmelser 
til sikring af, at personer, der i henhold til 
national lovgivning er anerkendt som 
jægere, konkurrenceskytter eller samlere, 
og som er i besiddelse af tilladelser i 
henhold til national lovgivning for 
skydevåben i de tidligere kategorier C eller 
D, ikke behøver genansøge om tilladelse for 
de pågældende skydevåben, eftersom disse 
kategorier er blevet afskaffet. Jægere, 
konkurrenceskytter eller samlere, der alene 
på grundlag af en anmeldelse besidder 
skydevåben i den tidligere kategori C, eller 
som uden nogen form for tilladelse eller 
anmeldelse besidder skydevåben i den 
tidligere kategori D, behøver ikke ansøge 
om tilladelse på grund af afskaffelsen af 
disse kategorier, men i forbindelse med 
enhver senere overførsel af sådanne våben 
er den person, der overfører, underlagt 
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krav om enten at opnå eller besidde en 
tilladelse. Disse undtagelser gælder i ti år 
efter dette direktivs ikrafttrædelsesdato."

Or. en

(Ordlyden ligner direktivets)

Begrundelse

Der bør udstedes en flerårig licens til personer, der opfylder betingelserne for en 
skydevåbentilladelse, således at overflødige tilladelsesprocedurer undgås. Endvidere bør det 
ikke kræves af jægere, konkurrenceskytter eller samlere, der besidder skydevåben i de 
tidligere kategorier C eller D, at de ansøger om tilladelse, eftersom disse kategorier foreslås 
afskaffet. 

Ændringsforslag af 

Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta Angelilli, Nicola 
Zingaretti og Michl Ebner

Ændringsforslag 87
ARTIKEL 1, NR. 2 I (nyt)

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

2i) Artikel 7, stk. 3, affattes således:
"3. Tilladelsen til at erhverve og tilladelsen 
til at besidde et skydevåben har 
almindeligvis form af en enkelt 
administrativ afgørelse."

Or. it

Begrundelse

Det er logisk at samle bestemmelserne om tilladelse til erhvervelse og besiddelse , fordi 
erhvervelse normalt foretages med henblik på besiddelse.

Ændringsforslag af Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti og Michl Ebner

Ændringsforslag 88
ARTIKEL 1, NR. 2 J (nyt)

Artikel 10 (direktiv 91/477/EØF)
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2j) Artikel 10 affattes således:
"Reglerne for erhvervelse og besiddelse af 
komplet ammunition, der er klar til brug, er 
de samme som dem, der gælder for de 
skydevåben, som patronerne er beregnet 
til."

Or. it

(Ordlyd ligner direktivets)

Begrundelse

Komplet ammunition, som er det eneste, der kan anvendes, skal underlægges samme regler 
som de våben, som ammunitionen skal anvendes i. Inerte komponenter såsom inaktiveret 
ammunition eller efterligninger uden aktive komponenter kan i denne forbindelse ikke 
sammenlignes med hele patroner. Hvad drivmidlerne angår, så er de, i og med de er 
eksplosive, underlagt et særligt regelsæt i alle EU's medlemsstater.

Ændringsforslag af Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta Angelilli og 
Michl Ebner

Ændringsforslag 89
ARTIKEL 1, NR. 2 K (nyt)

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

2k) Artikel 12, stk. 2, afsnit 1, affattes 
således:
"Uanset stk. 1 kan jægere og 
konkurrenceskytter uden forudgående 
tilladelse besidde et eller flere skydevåben 
af kategori C og D for jægernes 
vedkommende og kategori B, C og D for 
konkurrenceskytternes vedkommende 
under en rejse gennem to eller flere 
medlemsstater med henblik på at udøve 
deres aktiviteter, når de er i besiddelse af et 
europæisk skydevåbenpas, hvorpå dette 
eller disse våben er angivet, og de kan 
dokumentere grunden til rejsen, blandt 
andet ved forelæggelse af en indbydelse. 
Medlemsstaterne kan ikke kræve nogen 
anden dokumentation end det europæiske 
våbenpas i denne forbindelse. 
Medlemsstaterne kan ikke gøre 
godkendelse af det europæiske våbenpas 



PE 388.493v01-00 32/41 AM\664124DA.doc

DA

betinget af andre supplerende krav om 
registrering eller betaling af et gebyr eller 
en afgift."

Or. it

(Ordlyd ligner direktivets)

Begrundelse

Direktivets formål er at gøre jægeres og konkurrenceskytters bevægelighed så fri som mulig 
inden for EU. Yderligere økonomiske og administrative krav i forhold til det europæiske 
våbenpas ville være et brud på dette princip, og der ville således opstå opsplittede områder 
inden for EU's territorium, hvilket ville være et brud på Rom-traktaten.

Ændringsforslag af Arlene McCarthy

Ændringsforslag 90
ARTIKEL 1, NR. 2 L (nyt)

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

2l) Artikel 12, stk. 2, affattes således:
a) Første afsnit affattes således:
"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 skydevåbenpas 
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."
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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."

Or. en

(Ordlyden ligner direktivets)

Begrundelse

Med hensyn til jægere og konkurrenceskytters rejser kan medlemsstaterne kun stille krav om 
andre dokumenter end det europæiske skydevåbenpas, når det er velbegrundet i en 
medlemsstats legitime politiske målsætninger om beskyttelse af den offentlige sikkerhed, og 
såfremt kravene står i et rimeligt forhold til sådanne målsætninger.

Ændringsforslag af Othmar Karas

Ændringsforslag 91
ARTIKEL 1, NR. 2 M (nyt)

Artikel 13 (direktiv 91/477/EØF)

2m) Artikel 13 affattes således:
a) 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 og 
inaktiveringsmetoder og -teknikker. 
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 
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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."
b) Følgende stykke tilføjes efter stk. 3:
"4. Kommissionen, der handler i 
overensstemmelse med 
forskriftsproceduren med kontrol, der er 
fastlagt i artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7, og 
som henviser til bestemmelserne i artikel 8 i 
afgørelse 1999/468/EF som ændret ved 
afgørelse 2006/512/EF, træffer passende 
foranstaltninger i medfør af artikel 1, stk. 
7.
Kommissionen, der handler i 
overensstemmelse med den procedure, der 
er fastlagt i artikel 3 og 7, og som henviser 
til bestemmelserne i artikel 8 i afgørelse 
1999/468/EF som ændret ved afgørelse 
2006/512/EF, træffer passende 
foranstaltninger i medfør af denne artikels 
stk. 3."
* To år efter dette direktivs 
ikrafttrædelsesdato.

Or.  de

(Ordlyden ligner direktivets)

Begrundelse

I sin rapport fra 2000 om anvendelsen af direktiv 91/477/EØF stiller Kommissionen i udsigt, 
at der vil blive nedsat en kontaktgruppe. Denne gruppe udgør også en egnet platform for 
overvejelser om fastsættelse af fælles retningslinjer med henblik på inaktivering af 
skydevåben. Det må forventes, at der i forhold til komitologiproceduren kan opnås hurtigere 
og mere målrettede fælles aftaler mellem medlemsstaterne om inaktivering af skydevåben.

Ændringsforslag af Arlene McCarthy

Ændringsforslag 92
ARTIKEL 1, NR. 3 A (nyt)

Artikel 17 (direktiv 91/477/EØF)
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3a) Artikel 17 affattes således:
"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.
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

(Ordlyden ligner direktivets)

Begrundelse

I overensstemmelse med princippet om bedre lovgivning bør kravet om rapportering i 
henhold til direktiv 91/477/EØF ajourføres, og rapporteringen 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 Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti og Michl Ebner

Ændringsforslag 93
ARTIKEL 1, NR. 4, PUNKT - A (nyt)

Bilag I, del II, punkt A, nr. 5 (direktiv 91/447/EØF)

-a) Bilag I, del II, punkt A, nr. 5, affattes 
således:
“5. Ammunition til pistoler og revolvere 
med ekspanderende projektiler og 
projektiler til sådan ammunition, dog ikke i 
forbindelse med våben til jagt eller 
sportsskydning for personer, der har 
tilladelse til at anvende dem."
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Or. it

(Ordlyd ligner direktivets)

Begrundelse

Udtrykket "sportsskydning" forekommer mere dækkende og korrekt i forhold til 
"målskydning", idet den omfatter alle sporstarter med våben, også når disse ikke forudsætter 
et mål.

Ændringsforslag af Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti og Michl Ebner

Ændringsforslag 94
ARTIKEL 1, NR. 4, LITRA B

Bilag I, afsnit III, punkt 1 a (nyt) (direktiv 91/477/EØF)

b) Efter første afsnit indsættes følgende 
afsnit:

b) I afsnit III indsættes følgende som andet
afsnit:

"Medlemsstaterne træffer bestemmelser med 
henblik på at lade de i litra a) omhandlede 
inaktiveringsforanstaltninger kontrollere ved 
en kompetent myndighed for at sikre, at de 
ændringer, der er tilført et skydevåben, gør 
det definitivt ubrugeligt. Medlemsstaterne 
sørger for, at der i forbindelse med 
kontrollen udstedes en attest eller et 
dokument, der bekræfter skydevåbnets 
inaktivering, eller at der i dette øjemed 
påsættes skydevåbnet et klart synligt 
mærke."

"Medlemsstaterne træffer bestemmelser med 
henblik på at lade de i litra a) omhandlede 
inaktiveringsforanstaltninger kontrollere ved 
en kompetent myndighed for at sikre, at de 
ændringer, der er tilført et skydevåben, gør 
det definitivt ubrugeligt. Medlemsstaterne 
sørger for, at der i forbindelse med 
kontrollen udstedes en attest eller et 
dokument, der bekræfter skydevåbnets 
inaktivering, eller at der i dette øjemed 
påsættes skydevåbnet et klart synligt mærke. 
Kommissionen udsteder fælles 
retningslinjer i henhold til 
forskriftsproceduren med kontrol om 
inaktiveringsstandarder og -teknikker for at 
sikre, at inaktiverede skydevåben er 
definitivt ubrugelige."

Or. it

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst).
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Ændringsforslag af Othmar Karas

Ændringsforslag 95
ARTIKEL 1, NR. 4, LITRA B

Bilag I, del III, punkt 1 b (nyt) (direktiv 91/477/EØF)

"Medlemsstaterne træffer bestemmelser med 
henblik på at lade de i litra a) omhandlede
inaktiveringsforanstaltninger kontrollere ved 
en kompetent myndighed for at sikre, at de 
ændringer, der er tilført et skydevåben, gør 
det definitivt ubrugeligt. Medlemsstaterne 
sørger for, at der i forbindelse med 
kontrollen udstedes en attest eller et 
dokument, der bekræfter skydevåbnets 
inaktivering, eller at der i dette øjemed 
påsættes skydevåbnet et klart synligt 
mærke."

"Medlemsstaterne træffer bestemmelser med 
henblik på at lade de i litra a) omhandlede 
inaktiveringsforanstaltninger kontrollere ved 
en kompetent myndighed for at sikre, at de 
ændringer, der er tilført et skydevåben, gør 
det definitivt ubrugeligt. Medlemsstaterne 
sørger for, at der i forbindelse med 
kontrollen udstedes en attest eller et 
dokument, der bekræfter skydevåbnets 
inaktivering, eller at der i dette øjemed 
påsættes skydevåbnet et klart synligt mærke. 
Kommissionen nedsætter en 
kontaktgruppe, der udarbejder fælles 
retningslinjer for inaktiveringsstandarder 
og -teknikker, der skal sikre, at inaktiverede 
skydevåben er definitivt ubrugelige.

Or. de

Begrundelse

I sin rapport fra 2000 om anvendelsen af direktiv 91/477/EØF stiller Kommissionen i udsigt, 
at der vil blive nedsat en kontaktgruppe. Denne gruppe udgør også en egnet platform for 
overvejelser om fastsættelse af fælles retningslinjer med henblik på inaktivering af 
skydevåben. Det må forventes, at der i forhold til komitologiproceduren kan opnås hurtigere 
og mere målrettede fælles aftaler mellem medlemsstaterne om inaktivering af skydevåben.

Ændringsforslag af Arlene McCarthy

Ændringsforslag 96
ARTIKEL 4, NR. 4, LITRA B A (nyt)

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

ba) Bilag I, del III, litra 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, 
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geværer, pistoler, revolvere eller andre 
traditionelle skydevåben;"

Or. en

(Ordlyden ligner direktivets)

Begrundelse

Selv om definitionen af skydevåben ændres, således at ombyggelige våben medtages, vil nogle 
skydevåben af denne art kunne undtages fra formuleringen i bilag III, litra 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, eftersom de 
anvendes til kriminelle aktiviteter.

Ændringsforslag af Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti og Michl Ebner

Ændringsforslag 97
ARTIKEL 1, NR.4, LITRA B B (nyt)

Bilag I, afsnit IV, litra b (direktiv 91/477/EØF)

bb) Afsnit IV, litra b) affattes således:
b) »lange skydevåben« et skydevåben, hvis 
løb måler mindst 30 centimeter, eller hvis 
samlede længde er mindst 60 centimeter

Or. it

(Ordlyd ligner direktivets)

Begrundelse

Hvad litra b) i bilag I, afsnit IV, angår, har den manglende definition af lange skydevåben 
skabt nogle fortolkningsvanskeligheder, selv om ordlyden i litra b) forekommer temmelig klar. 
Særligt i nogle medlemsstater har en fejlagtig praksis vundet indpas, hvor rifler med et løb på 
mindst 30 centimeter, men med en samlet længde på højst 60 centimeter, anses for korte 
skydevåben. Den foreslåede ordlyd er derfor mere klar, og forskellige fortolkninger kan 
således undgås.

Ændringsforslag af Arlene McCarthy

Ændringsforslag 98
ARTIKEL 1, NR. 4, LITRA B C (nyt)
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Bilag II, litra f (direktiv 91/477/EØF)

bc) I bilag II affattes litra f) således:
a) Stk. 1 affattes således:
"Dette pas giver kun ret til at foretage 
rejser til en anden medlemsstat med et eller 
flere af de skydevåben, der nævnes i passet, 
når denne medlemsstat har givet en eller 
flere forudgående tilladelser hertil. Denne 
eller disse tilladelser skal anføres 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:"
d) Stk. 5 udgår.
e) 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, 
anføres disse krav på våbenpasset."

Or. en

(Ordlyden ligner direktivets)

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.

Ændringsforslag af Charlotte Cederschiöld

Ændringsforslag 99
ARTIKEL 1, NR. 4, LITRA B D (nyt)
Bilag II, punkt f (direktiv 91/477/EØF)

4a) I bilag II affattes punkt (f) således:
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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 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. sv

Begrundelse

Svarer til ordførerens formulering, men uden ordene ”i princippet” i stk. 1. Våbenpasset bør 
være det eneste nødvendige dokument ved rejser over grænserne, mens ordene ”i princippet” 
vil åbne op for en vilkårlig tolkning af lovgivningen.

Ændringsforslag af

Michl Ebner, Paul Rübig og Alexander Radwan

Ændringsforslag 100
ARTIKEL 1, NR.3, LITRA B E (nyt)

Bilag II, punkt f a (nyt) (direktiv 91/477/EØF)

be) I bilag II indsættes følgende litra:
"fa. Dette pas giver medlemmer af 
kulturhistoriske skytteforeninger ret til at 
foretage rejser til en anden medlemsstat 
med et i passet nævnt skydevåben samt 
ammunition hertil. Disse personer skal 
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være medlem i en lokal eller national 
forening i deres hjemland."

Or. de

Begrundelse

Emnet "historiske våben" behandles kun i aftalen mellem Republikken Østrig og 
Forbundsrepublikken Tyskland om gensidig anerkendelse af dokumenter med henblik på 
traditionelle skytteforeningers medlemmers og konkurrenceskytters medtagelse af skydevåben 
og ammunition fra 2002, hvori overførsel af historiske våben mellem de to stater gøres mulig. 
I Italien findes der ikke en sådan aftale, og det er således ikke muligt at afholde fælles 
arrangementer mellem tyske, østrigske og norditalienske historiske skytteforeninger i Italien.


