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Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från Arlene McCarthy

Ändringsförslag 42
SKÄL 3A (nytt)

(3a) Uppgifter från polisen tyder på att det i 
gemenskapen finns en ökad brottslig 
verksamhet som har att göra med 
ombyggda vapen, och på att den 
gränsöverskridande smugglingen av 
ombyggbara vapen i syfte att bygga om 
dessa till skjutvapen som avfyrar ett skott, 
en kula eller en projektil med hjälp av ett 
explosivt ämne håller på att öka, varför det 
är nödvändigt att se till att sådana 
ombyggbara vapen tas med i definitionen 
av skjutvapen i detta direktiv.

Or. en

Motivering

Polisen har påtalat det växande problemet med ombyggda vapen, särskilt i samband med att 
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vissa medlemsstater har infört strängare kontroller av traditionella skjutvapen. Detta 
problem är definitivt av transeuropeisk karaktär eftersom det inbegriper verksamhet där man 
smugglar ombyggbara vapen som finns att tillgå lagligt i vissa medlemsstater till andra 
medlemsstater i ombyggnadssyfte.

Ändringsförslag från Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta Angelilli och
Michl Ebner

Ändringsförslag 43
SKÄL 7

(7) Det bör också noteras att 
mäklarverksamheten såsom den beskrivs i 
artikel 15 i protokollet väl stämmer överens 
med definitionen av vapentillverkare i 
direktivet.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. it

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag från Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti och Michl Ebner

Ändringsförslag 44
SKÄL 9A (nytt)

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

Or. it

Motivering

Verksamheten inom vapensektorn omfattas av kontroller och tillstånd. Det är bland annat 
nödvändigt att kontrollera de berörda aktörernas yrkesförmåga. Det finns inte några mäklare 
inom marknaden för civila vapen. Alla företagares ekonomiska verksamhet kontrolleras av de 
relevanta polismyndigheterna, och det finns ingen anledning att låta dem som tillverkar 
vapen för den civila marknaden genomgå andra kontroller än dem som tillämpas generellt.
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Ändringsförslag från Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli och Nicola Zingaretti

Ändringsförslag 45
SKÄL 9A (nytt)

(9a) Privatpersoners förvärv av skjutvapen 
genom tekniker för distanskommunikation, 
till exempel via Internet, bör omfattas av 
bestämmelserna i detta direktiv. 
Medlemsstaterna bör utarbeta detaljerade 
bestämmelser om förbud mot förvärv av 
skjutvapen för personer som enligt 
lagakraftvunnen dom fällts för grova 
våldsbrott riktade mot andra individer.

Or. it

Motivering

Privatpersoners förvärv av skjutvapen genom tekniker för distanskommunikation bör omfattas 
av stränga kontroller, och alla sådana förvärv bör omfattas av bestämmelserna i detta 
direktiv. Inför en harmonisering av medlemsstaternas respektive lagar om förvärv och 
innehav av skjutvapen bör man förbjuda personer som i sista instans fällts för grova 
personbrott att förvärva skjutvapen.

Ändringsförslag från Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti och Michl Ebner

Ändringsförslag 46
SKÄL 9B (nytt)

(9b) Europeiska skjutvapenpasset bör 
hädanefter vara det enda dokument som 
innehavaren behöver för att överföra 
skjutvapen till en annan medlemsstat.

Or. it

Motivering

Som nämns i kommissionens rapport från 2000 och för att skapa förutsättningar för en 
korrekt fungerande inre marknad bör det inte vara möjligt för medlemsstaterna att kräva 
andra handlingar än Europeiska skjutvapenpasset eller betalning av eventuella avgifter för 
att jägare och tävlingsskyttar skall kunna röra sig fritt inom EU. Lagstiftningen bör inte 



PE 388.493v01-00 4/41 AM\664124SV.doc

SV

innehålla någon bedömning av hur skjutvapenpasset har fungerat. Denna fråga bör i stället 
behandlas när politiken bedöms.

Ändringsförslag från Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta Angelilli och
Michl Ebner

Ändringsförslag 47
SKÄL 9A (nytt)

(9a) För att underlätta spårning av 
skjutvapen och effektivt bekämpa olaglig 
tillverkning av och handel med skjutvapen, 
väsentliga delar av skjutvapen och komplett 
ammunition, är det nödvändigt att förbättra 
utbytet av uppgifter mellan 
medlemsstaterna.

Or. it

Motivering

Det är mycket viktigt att medlemsstaterna utbyter detaljerade uppgifter för att bekämpa 
olaglig tillverkning av och handel med skjutvapen.

Ändringsförslag från Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta Angelilli och
Michl Ebner

Ändringsförslag 48
SKÄL 9B (nytt)

(9b) Några medlemsstater förenklade 
nyligen sin klassificering av skjutvapen 
genom att inte längre tillämpa fyra 
kategorier utan endast följande två: 
förbjudna skjutvapen och skjutvapen för 
vilka det krävs tillstånd. Medlemsstaterna 
bör följa denna förenklade klassificering, 
även om länder som för närvarande delar 
in skjutvapen i andra kategorier får behålla 
sina nuvarande klassificerings- och 
tillståndssystem i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen.

Or. it
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Motivering

Medlemsstaternas olika särdrag och traditioner måste respekteras i överensstämmelse med 
subsidiaritetsprincipen, som alltid skall upprätthållas i EU:s politik.

Ändringsförslag från Michl Ebner och Alexander Radwan

Ändringsförslag 49
SKÄL 9A (nytt)

(9a) Villkoren för förvärv av och 
giltighetstid för det europeiska 
skjutvapenpasset bör vara enhetliga i 
medlemsstaterna och inte förorsaka 
kostnader för de sökande i tillägg till det 
nationella vapenpasset.

Or. de

Motivering

Mening och mål med det europeiska skjutvapenpasset är att bidra till att den inre marknaden 
fungerar och att unionsmedborgarna lättare kan utöva sina friheter. Man bör således undvika 
villkor – särskilt av ekonomiskt och byråkratiskt slag – som avsevärt påverkar förvärvet eller 
utövandet av dessa friheter och därmed den inre marknadens funktion. Vidare är det på 
grund av principen om likabehandling inte lämpligt med omotiverade och överdrivna 
skillnader i villkoren mellan medlemsstaterna.

Ändringsförslag från Arlene McCarthy

Ändringsförslag 50
SKÄL 9A (nytt)

(9a) Europeiska skjutvapenpasset bör 
betraktas som den huvudsakliga handling 
som jägare och tävlingsskyttar behöver för 
att överföra ett skjutvapen till en annan 
medlemsstat. Eventuella ytterligare krav 
som en medlemsstat ställer på jägare eller 
tävlingsskyttar som önskar överföra ett 
skjutvapen till den medlemsstaten bör 
motiveras av och stå i proportion till 
berättigade mål avseende allmän ordning 
och skydd av den allmänna säkerheten.

Or. en
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Motivering

När det gäller rörligheten för jägare och tävlingsskyttar får medlemsstaterna kräva andra 
handlingar än Europeiska skjutvapenpasset bara då detta är strikt motiverat av en 
medlemsstats berättigade mål avseende allmän ordning och skydd av den allmänna 
säkerheten, och då kraven står i proportion till dessa mål.

Ändringsförslag från Michl Ebner, Paul Rübig och Alexander Radwan

Ändringsförslag 51
SKÄL 9A (nytt)

(9a) Det europeiska skjutvapenpasset 
fungerar och bör gälla som det enda 
dokument som jägare, tävlingsskyttar och 
kulturhistoriska skytteföreningar behöver 
för att transportera ett registrerat 
skjutvapen med tillhörande ammunition till 
en annan medlemsstat.
Motsvarande befintliga bilaterala avtal bör 
inte påverkas av dessa bestämmelser.

Or. de

Motivering

För att den inre marknaden skall kunna fungera smidigt bör det vara tillåtet för jägare och 
tävlingsskyttar att resa till en annan medlemsstat med enbart det europeiska 
skjutvapenpasset. I Europatankens anda bör också kulturhistoriska skytteföreningar få 
möjlighet att delta i det kulturella utbytet över gränserna.

Ändringsförslag från Michl Ebner, Paul Rübig och Alexander Radwan

Ändringsförslag 52
SKÄL 9B (nytt)

(9b) När det gäller sådan verksamhet hos 
kulturhistoriska inrättningar och 
föreningar som innebär hantering och 
användning av ”historiska vapen” bör man 
i samband med gränsöverskridande 
transport och användning av detta slags 
vapen och ammunition sträva efter att 
ömsesidigt erkänna nationella handlingar, 
såsom det exempelvis föreskrivs i det 
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bilaterala avtalet mellan Tyskland och 
Österrike av den 28 juni 20021.
_________________
1 Avtal mellan Republiken Österrike och 
Förbundsrepubliken Tyskland om 
ömsesidigt erkännande av handlingar vid 
transport av skjutvapen och ammunition 
genom medlemmar i traditionella 
skytteföreningar och tävlingsskyttar, slutet i 
Berlin den 28 juni 2002 
(Republiken Österrikes officiella tidning 
Bundesgesetzblatt (del III) av den 
13 maj 2004).

Or. de

Motivering

Zur Erhaltung und Pflege der kulturellen Vielfalt und der historischen Brauchtumserhaltung 
in der Europäischen Union soll kultur-historischen Einrichtungen und Verbände zu diesem 
Zwecke der Umgang und Gebrauch von ”historischen Waffen” so weit wie möglich 
erleichtert werden. Diese Lösung konnte bereits im Falle des zitierten ”Abkommens zwischen 
der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland über die gegenseitige 
Anerkennung von Dokumenten für die Mitnahme von Schusswaffen und Munition” mit Erfolg 
in die Praxis umgesetzt werden und resultierte entgegen mancher Befürchtungen nicht in 
einen unkontrollierten oder gar gefährlichen Umgang mit ”historischen Waffen”.

Ändringsförslag från Arlene McCarthy

Ändringsförslag 53
ARTIKEL 1, LED -1 (nytt)

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

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

Motivering

Definitionen av ett skjutvapen överensstämmer med protokollet men måste ta hänsyn till den 
ökade användningen av ombyggda vapen i kriminell verksamhet i Europa och den ökade 
smugglingen över gränserna av ombyggbara vapen även efter undertecknandet av 
protokollet. Den definition av ”lätt ombyggbara” vapen som används i protokollet riskerar 
att ge upphov till skiljaktiga tolkningar i olika medlemsstater och därmed potentiella kryphål 
som kan utnyttjas av kriminella. Den alltmer avancerade teknik som används av kriminella 
för att bygga om vapen kan även tillämpas på vapen som inte betraktas som ”lätt 
ombyggbara”.

Ändringsförslag från Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli och Michl Ebner

Ändringsförslag 54
ARTIKEL 1, LED -1 (nytt)

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

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

Or. it

Motivering

Definitionen av skjutvapen bygger på protokollet. Det tycks vara onödigt att bemöda sig om 
att definitionen skall vara förenlig med undantaget för skjutvapen som gjorts obrukbara, 
antika vapen och andra skjutvapen som nämns i avsnitt III i bilaga I till direktivet.

Ändringsförslag från Lasse Lehtinen

Ändringsförslag 55
ARTIKEL 1, LED -1 (nytt)

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

-1) I artikel 1 skall följande punkt läggas 
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till:
”1a. I detta direktiv avses med ”spårning”
ett systematiskt sökande efter skjutvapen 
och i förekommande fall delar till 
skjutvapen och ammunition från tillverkare 
till köpare i syfte att hjälpa 
medlemsstaternas behöriga myndigheter att 
upptäcka, utreda och analysera olaglig 
tillverkning och olaglig handel.”

Or. en

Motivering

Denna definition av spårning nämns i protokollet och bör införas i direktivet för att skapa 
klarhet angående rättsläget.

Ändringsförslag från Lasse Lehtinen

Ändringsförslag 56
ARTIKEL 1, LED -1A (nytt)

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

-1a) I artikel 1 skall följande punkt läggas 
till:
”1b. I detta direktiv avses med 
”ammunition” alla patroner eller deras 
komponenter, inklusive patronhylsor, 
tändladdningar, drivladdningar, kulor och 
projektiler som används i ett skjutvapen, 
förutsatt att dessa komponenter själva 
omfattas av tillstånd i den respektive 
medlemsstaten.”

Or. en

Motivering

Denna definition av ammunition nämns i protokollet och bör införas i direktivet för att skapa 
klarhet angående rättsläget.

Ändringsförslag från Gisela Kallenbach

Ändringsförslag 57
ARTIKEL 1, LED -1 (nytt)
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Artikel 1, punkt 1a (ny) (direktiv 91/477/EEG)

-1) I artikel 1 skall följande punkt läggas 
till:
”1a. I detta direktiv avses med ”antika 
vapen” antingen vapen som tillverkats 
före 1900 eller vapen som tillverkats efter 
detta och som definieras som antika vapen 
av en medlemsstat i enlighet med tekniska 
kriterier. De relevanta tekniska kriterierna 
skall åtminstone uppfylla de normer som 
fastställts i enlighet med artikel 13.4.”

Or. en

Motivering

En definition av ”antika vapen” behövs för att förtydliga rättsläget eftersom dessa vapen inte 
omfattas av direktivet.

Ändringsförslag från Michl Ebner och Alexander Radwan

Ändringsförslag 58
ARTIKEL 1, LED -1 (nytt)

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

-1) I artikel 1 skall följande punkt läggas 
till:
”1a. Enligt detta direktiv är ett historiskt 
vapen varje vapen som tillverkades före 
1899, inklusive alla beståndsdelar, och 
varje vapen som betecknas som historiskt 
vapen i enlighet med nationell lagstiftning.
Vidare omfattar denna definition alla 
vapen, inklusive deras delar och tillhörande 
lös ammunition, som inte är yngre än 
modeller från andra världskriget och som 
gjorts obrukbara för skarp ammunition.”

Or. de

Motivering

På grundval av befintliga avtal (Schengenavtalet och FN-protokollet) definieras historiska 
vapen vara äldre än från 1899. Ändå finns det i Europa kulturhistoriska inrättningar som vid 
utövandet av sin verksamhet, och därmed i syfte att upprätthålla den kulturella mångfalden i 
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Europa, använder sig av obrukbara vapen som emellertid använts även efter 1899. Eftersom 
dessa vapen numera endast lämpar sig för sådana kulturhistoriska syften, bör de beaktas i 
definitionen av historiska vapen genom att datumet ändras.

Ändringsförslag från Michl Ebner, Paul Rübig och Alexander Radwan

Ändringsförslag 59
ARTIKEL 1, LED -1 (nytt)

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

-1) I artikel 1 skall följande punkt läggas 
till:
”1a. Enligt detta direktiv är historiska 
vapen sådana modeller som inte är yngre 
än modeller från andra världskriget. Hit 
räknas bland annat modeller från följande 
kategorier:
– Repeterande långa skjutvapen med lopp 
som inte överstiger 60 cm i längd,
– övriga repeterande långa skjutvapen,
– långa skjutvapen med räfflade lopp för 
enkelskott,
– långa skjutvapen med slätborrade lopp 
för enkelskott.”

Or. de

Motivering

Ämnet historiska vapen är särskilt relevant för historiska skytteföreningar i Tyskland, 
Österrike och norra Italien. De historiska skytteföreningarna utgör en landsövergripande 
tradition som speglar den europeiska andan. Därför bör historiska vapen under alla 
omständigheter tas med i detta direktiv.

Ändringsförslag från Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti och Michl Ebner

Ändringsförslag 60
ARTIKEL 1, LED -1 (nytt)

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

-1) I artikel 1 skall följande punkt läggas 
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till:
”1a. I detta direktiv avses med 
”ammunition” alla patroner eller deras 
komponenter, inklusive patronhylsor, 
tändladdningar, drivladdningar, kulor och 
projektiler som används i skjutvapen, 
förutsatt att dessa komponenter själva 
omfattas av tillstånd i medlemsstaterna.”

Or. it

Motivering

Den föreslagna definitionen är helt förenlig med den som anges i protokollet. 
Ammunitionskomponenter, som oftast är ofarliga, bör behandlas likadant som komplett 
ammunition endast om detta föreskrivs i nationell lagstiftning.

Ändringsförslag från Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti och Michl Ebner

Ändringsförslag 61
ARTIKEL 1, LED -1A (nytt)

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

-1a) I artikel 1 skall följande punkt läggas 
till:
”1b. I detta direktiv avses med ”del till 
skjutvapen” varje väsentlig del som särskilt 
utformats för ett skjutvapen och som är 
nödvändig för dess funktion och har en 
speciell konstruktion. Särskilt gäller detta 
pipan, stommen, patronmagasinet eller 
glidskenan eller någon anordning som 
utformats eller anpassats för att dämpa 
ljudet av ett skjutvapen.”

Or. it

Motivering

För att betraktas som en vapendel bör en komponent inte bara vara avgörande för vapnets 
funktion utan också ha en speciell konstruktion. Det bör med andra ord inte vara möjligt för 
komponenten att användas i andra syften eller att förväxlas med en komponent i en annan 
mekanisk anordning: komponenten måste vara unik och speciellt utformad.
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Ändringsförslag från Charlotte Cederschiöld

Ändringsförslag 62
ARTIKEL 1, LED -1 (nytt)

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

-1) I artikel 1 skall följande punkt läggas 
till:
”1a. I detta direktiv avses med 
”ammunition” en enhet av hylsa, tändhatt, 
kula och krut.”

Or. sv

Motivering

Det är rimligt att i ett vapendirektiv även ha en definition av ammunition. Ammunitionens 
beståndsdelar har dock var för sig inget värde och utgör ingen risk, och således är det 
ammunitionen såsom en helhet som är intressant i sammanhanget.

Ändringsförslag från Charlotte Cederschiöld

Ändringsförslag 63
ARTIKEL 1, LED -1A (nytt)

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

-1a) I artikel 1 skall följande punkt läggas 
till:
”1b. I detta direktiv avses med 
”vapenmäklare” varje fysisk eller juridisk 
person som, inom ramen för sin 
näringsverksamhet, skapar nödvändiga 
förutsättningar för ett ingående av kontrakt 
om tillverkning, handel, byteshandel, 
uthyrning, reparation eller ombyggnad av 
skjutvapen, delar till skjutvapen och 
ammunition.”

Or. sv

Motivering

För att behålla konsekvensen med direktivets artikel 1.2, och för att undvika situationer där 
privatpersoner som t.ex. byter vapen i hobbysyfte skall omfattas, bör även en paragraf om 
vapenmäklare innefatta en hänvisning till näringsverksamhet.
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Ändringsförslag från Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti och Michl Ebner

Ändringsförslag 64
ARTIKEL 1, LED -1B (nytt)

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

-1b) Artikel 1.2 skall ersättas med följande:
”2. I detta direktiv avses med 
”vapentillverkare” varje fysisk eller juridisk 
person vars näringsverksamhet helt eller 
delvis utgörs av tillverkning, handel, 
byteshandel, uthyrning, reparation eller 
ombyggnad av skjutvapen, väsentliga delar 
av skjutvapen och komplett ammunition.”

Or. it

Motivering

Direktivets definition utvidgas till att omfatta delar till skjutvapen (ett begrepp som även 
inbegriper ”komponenter” i överensstämmelse med protokollet) och komplett ammunition.

Ändringsförslag från Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli och Michl Ebner

Ändringsförslag 65
ARTIKEL 1, LED 1

Artikel 1, punkt 3, inledningen (direktiv 91/477/EEG)

1) Efter artikel 1.2 skall följande två punkter
läggas till:

1) Efter artikel 1.2 skall följande punkt
läggas till:

”3. I detta direktiv avses med ”olaglig 
tillverkning” tillverkning eller 
sammansättning av skjutvapen, delar till 
skjutvapen eller ammunition.

”3. I detta direktiv avses med ”olaglig 
tillverkning” tillverkning eller 
sammansättning, i strid med detta direktiv,
av skjutvapen, väsentliga delar av 
skjutvapen och komplett ammunition, även 
med delar och komponenter som 
importerats från tredjeländer.”

Or. it
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Motivering

Direktiv 91/477/EEG bör vara det enda dokument där laglig tillverkning av vapen, väsentliga 
delar av skjutvapen och komplett ammunition fastställs inom unionen.

Ändringsförslag från Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti och Michl Ebner

Ändringsförslag 66
ARTIKEL 1, LED 1

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

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

4. I detta direktiv avses med ”olaglig 
handel” förvärv, försäljning, leverans, 
transport och överföring av skjutvapen, 
väsentliga delar av skjutvapen och komplett 
ammunition från ett land, vilket som helst,
eller via detta land till en medlemsstat i strid 
med detta direktiv, om en av de berörda 
medlemsstaterna inte har tillåtit det i 
enlighet med bestämmelserna i detta direktiv 
eller om eldvapnen inte är märkta i enlighet 
med artikel 4.1. Förvärv, försäljning, 
leverans, transport och överföring av 
skjutvapen skall dock inte anses utgöra 
olaglig handel om skjutvapnen överfördes 
från statliga depåer till permanent civilt 
bruk, förutsatt att skjutvapnen är märkta i 
enlighet med artikel 4.1 när det gäller 
kontrollmärkning av handeldvapen.”

Or. it

Motivering

Efter detta direktivs ikraftträdande måste alla skjutvapen som tillverkas eller släpps ut på 
marknaden i medlemsstaten märkas i enlighet med bestämmelserna i direktivet.

Ändringsförslag från Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti och Michl Ebner

Ändringsförslag 67
ARTIKEL 1, LED 1

Artikel 1, punkt 4a (ny) (direktiv 91/477/EEG)
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”4a. I detta direktiv avses med ”spårning”
ett systematiskt sökande efter skjutvapen 
och i möjligaste mån väsentliga delar av 
skjutvapen och komplett ammunition från 
tillverkare till köpare i syfte att upptäcka 
och analysera olaglig tillverkning och 
olaglig handel och eventuellt genomföra 
effektivare undersökningar.”

Or. it

Motivering

Det måste vara möjligt att regelbundet spåra skjutvapen. Väsentliga delar av skjutvapen och 
komplett ammunition bör enligt protokollet ”i möjligaste mån” kunna spåras. Det är inte 
möjligt att spåra icke väsentliga delar av skjutvapen och icke komplett ammunition (eller 
snarare ammunitionskomponenter) utom vid farliga komponenter (drivladdningar) som i sin 
egenskap av sprängämnen redan omfattas av tillstånd.

Ändringsförslag från Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli och Nicola Zingaretti

Ändringsförslag 68
ARTIKEL 1, LED 1

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

”4a. I detta direktiv avses med ”antika 
vapen” alla vapen som tillverkats före 1899 
och deras replikvapen samt alla nyare 
vapen som definierats som antika enligt 
berörd nationell lagstiftning.”

Or. it

Motivering

Artikel 3.1 a i protokollet gör det möjligt att definiera antika skjutvapen och deras 
replikvapen i enlighet med nationell lag eftersom de faller utanför fördragets 
tillämpningsområde. Om man tar fram tekniska regler för att kunna identifiera dessa vapen 
underminerar man förmodligen de befogenheter som tilldelats medlemsstaterna. I det 
protokoll som förslaget försöker sätta i kraft fastställs en tidsgräns till 1899. I förslaget 
angavs ett annat årtal, 1870, som skulle leda till att många vapen av rent historiskt intresse 
klassas som moderna skjutvapen.
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Ändringsförslag från Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti och Michl Ebner

Ändringsförslag 69
ARTIKEL 1, LED 1

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

”4b. En fysisk eller juridisk person som 
genomför mäklarverksamhet i samband 
med överföring av vapen, väsentliga delar 
av skjutvapen eller komplett ammunition 
skall omfattas av samma tillståndssystem 
som vapentillverkarna. Agenter och 
representanter som agerar i en 
auktoriserad vapentillverkares namn eller 
på dennes vägnar utifrån standardiserade 
fullmaktsavtal får inte betraktas som 
”vapenmäklare” när det gäller 
genomförandet av detta direktiv.”

Or. it

Motivering

Begreppet ”vapenmäklare” används inte på marknaden för civila vapen utan rör i stället 
vapenhandel som faller utanför detta direktivs tillämpningsområde. Agenter eller 
representanter som företräder vapentillverkare eller importörer av civila vapen bedriver sin 
verksamhet utifrån standardavtal och bör inte anses uppfylla definitionen av en 
vapenmäklare.

Ändringsförslag från Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti och Michl Ebner

Ändringsförslag 70
ARTIKEL 1, LED 1

Artikel 2, punkt 2a (ny) (direktiv 91/477/EEG)

”2a. Detta direktiv skall också tillämpas på 
väsentliga delar av skjutvapen och på 
komplett ammunition, inklusive sådana 
delar och sådan ammunition som 
importerats från tredjeland.”

Or. it
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Motivering

Reglerna för vapnen bör även tillämpas på vapnens väsentliga och utmärkande delar och på 
den kompletta ammunition som tagits fram för dem. Termen ”komponenter” stryks eftersom 
den omfattas av termen ”delar”.

Ändringsförslag från Gisela Kallenbach

Ändringsförslag 71
ARTIKEL 1, LED 1

Artikel 2, punkt 2a (ny) (direktiv 91/477/EEG)

”2a. Detta direktiv skall tillämpas på 
distansförsäljning.”

Or. en

Motivering

Förvärv av skjutvapen via distansförsäljning, särskilt på nätet, bör omfattas av samma 
bestämmelser som direktförsäljning.

Ändringsförslag från Gisela Kallenbach

Ändringsförslag 72
ARTIKEL 1, LED 2

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

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

”1. För att kunna identifiera och spåra alla 
skjutvapen och delar till skjutvapen skall 
medlemsstaterna i samband med 
tillverkningen av varje skjutvapen och av 
delarna till skjutvapen antingen kräva att 
vapnen märks med tillverkarens namn, 
landet eller platsen för tillverkningen, 
serienumret, till exempel enligt 
bestämmelserna i den internationella 
konventionen av den 1 juli 1969 om 
ömsesidigt erkännande av 
kontrollmärkning av handeldvapen, eller 
bevara alla andra former av unik och 
lätthanterlig märkning som består av en 
numerisk eller alfanumerisk kod, varigenom 
alla medlemsstaterna lätt kan identifiera 
tillverkningslandet. Märkningen skall vara 
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anbringad på en väsentlig del av 
skjutvapnet, och denna del måste vara 
intakt för att skjutvapnet skall kunna 
användas.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ligger i linje med det uttryckliga införlivandet i direktivet av delar till 
skjutvapen. I serienumret anges tillverkningsåret. Det märkningssystem som fastställdes i 
1969 års konvention om kontrollmärkning bör nämnas som en referens för samtliga 
medlemsstater. Det är av största vikt att märkningen är anbringad på en väsentlig del av 
skjutvapnet, till exempel stommen och/eller lådan, som inte kan förstöras eftersom skjutvapnet 
då blir definitivt obrukbart och omöjligt att använda på nytt. Denna bestämmelse skulle göra 
det svårare att ta bort märkningen och lättare att spåra skjutvapnet.

Ändringsförslag från Lasse Lehtinen

Ändringsförslag 73
ARTIKEL 1, LED 2

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

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

”1. För att kunna identifiera och spåra alla 
monterade skjutvapen skall 
medlemsstaterna i samband med 
tillverkningen av varje skjutvapen antingen 
kräva att vapnen märks med tillverkarens 
namn, vapnets serienummer, landet eller 
platsen för tillverkningen och
tillverkningsåret (om detta inte framgår av 
serienumret), i enlighet med normerna och 
kriterierna i den internationella 
konventionen av den 1 juli 1969 om 
ömsesidigt erkännande av 
kontrollmärkning av handeldvapen, eller
bevara alla andra former av unik och 
lätthanterlig märkning i kombination med ett 
nummer, varigenom alla medlemsstaterna 
lätt kan identifiera tillverkningslandet. 
Märkningen skall vara anbringad på en 
väsentlig del av skjutvapnet, och denna del 
måste vara intakt för att skjutvapnet skall 
kunna användas.

Or. en
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Motivering

Varje enskild enhet i ammunitionsförpackningen skall vara märkt med tillverkarens namn, 
identifikationsnumret, kalibern, ammunitionstypen och mängden ammunition i paketet i 
enlighet med bestämmelserna i konventionen om ömsesidigt erkännande av kontrollmärkning 
av handeldvapen (beslut 15–7, artikel 49), som iakttas av samtliga europeiska 
ammunitionstillverkare.

Ändringsförslag från Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti och Michl Ebner

Ändringsförslag 74
ARTIKEL 1, LED 2

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

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

”1. För att kunna identifiera och spåra alla 
monterade skjutvapen skall 
medlemsstaterna i samband med 
tillverkningen av varje skjutvapen antingen 
kräva att vapnen märks med producentens
namn eller märke, landet eller platsen för 
tillverkningen, serienumret och 
tillverkningsåret (om detta inte framgår av 
serienumret), till exempel enligt 
bestämmelserna i den internationella 
konventionen om ömsesidigt erkännande 
av kontrollmärkning av handeldvapen, 
vilken antogs den 1 juli 1969, eller bevara
alla andra former av unik och lätthanterlig 
märkning som består av enkla geometriska 
symboler i kombination med en numerisk 
eller alfanumerisk kod, varigenom alla 
medlemsstaterna lätt kan identifiera 
tillverkningslandet. Märkningen skall vara 
anbringad på en väsentlig del av 
skjutvapnet, och denna del måste vara 
intakt för att skjutvapnet skall kunna 
användas.

Dessutom skall medlemsstaterna se till att 
om ett skjutvapen överförs från en statlig 
depå till permanent civilt bruk de förses 
med en lämplig unik märkning, varigenom 
medlemsstaterna lätt kan identifiera det 
land från vilket överföringen har skett.

Or. it



AM\664124SV.doc 21/41 PE 388.493v01-00

SV

Motivering

Regeringarna i de främsta europeiska länder som tillverkar vapen för civilt bruk har nu 
undertecknat konventionen om ömsesidigt erkännande av kontrollmärkning av handeldvapen 
och tillämpar ett enhetligt märkningssystem för nästan alla vapen för civilt bruk som finns på 
EU:s territorium, vilket gör det möjligt att spåra och identifiera vapen. Konventionen 
inbegriper de punkter som fanns med i protokollet. Det är bättre att använda det mer precisa 
uttrycket ”producent” än ”tillverkare” när man hänvisar till den person som först släpper ut 
produkten på marknaden eftersom detta begrepp även kan innefatta slutimportören.

Ändringsförslag från Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta Angelilli och
Michl Ebner

Ändringsförslag 75
ARTIKEL 1, LED 2

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

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

3. Varje medlemsstat skall se till att i minst 
20 år föra ett datoriserat och centralt arkiv 
där varje skjutvapen som omfattas av detta 
direktiv skall registreras tillsammans med 
sin unika märkning. Vapentillverkarna skall
under hela sin yrkesverksamma period vara 
skyldiga att i minst 20 år föra ett register 
över alla skjutvapen som omfattas av 
direktivet och som vapentillverkarna tagit 
emot eller lämnat ut; registret skall 
innehålla uppgifter om typ, märke, modell, 
kaliber och serienummer samt leverantörens 
och köparens namn och adress, varigenom 
det blir möjligt att identifiera och spåra 
vapnet. När vapentillverkarens 
yrkesverksamhet upphör skall han eller 
hon överlämna registret till den nationella 
myndighet som är ansvarig för märkningen 
i enlighet med punkt 1 första stycket.”

Or. it

Motivering

Syftet är att se till att de register som medlemsstaterna för är lagliga, transparenta och 
öppna, och att de som är verksamma inom sektorn för noggranna och ändamålsenliga 
register, så att alla vapen kan spåras.
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Ändringsförslag från Lasse Lehtinen

Ändringsförslag 76
ARTIKEL 1, LED 2

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

För att kunna spåra ammunition skall 
medlemsstaterna kräva att varje enskild 
förpackning med komplett ammunition 
märks med tillverkarens namn, varupartiets 
identifikationsnummer, kalibern och 
ammunitionstypen, i enlighet med 
konventionen av den 1 juli 1969 om 
ömsesidigt erkännande av 
kontrollmärkning av handeldvapen.

Or. en

Motivering

Varje enskild enhet i ammunitionsförpackningen skall vara märkt med tillverkarens namn, 
identifikationsnumret, kalibern, ammunitionstypen och mängden ammunition i paketet i 
enlighet med bestämmelserna i konventionen om ömsesidigt erkännande av kontrollmärkning 
av handeldvapen (beslut 15–7, artikel 49), som iakttas av samtliga europeiska 
ammunitionstillverkare.

Ändringsförslag från Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti och Michl Ebner

Ändringsförslag 77
ARTIKEL 1, LED 2

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

För att kunna spåra ammunition skall 
medlemsstaterna kräva att varje enskild 
förpackning med komplett ammunition 
märks med tillverkarens namn, varupartiets 
identifikationsnummer, kalibern och 
ammunitionstypen, till exempel i enlighet 
med konventionen av den 1 juli 1969 om 
ömsesidigt erkännande av 
kontrollmärkning av handeldvapen.

Or. it
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Motivering

Varje enskild enhet i ammunitionsförpackningen skall vara märkt med tillverkarens namn, 
identifikationsnumret, kalibern, ammunitionstypen och mängden ammunition i paketet i 
enlighet med bestämmelserna i konventionen om ömsesidigt erkännande av kontrollmärkning 
av handeldvapen (beslut 15–7, artikel 4), som iakttas av samtliga europeiska 
ammunitionstillverkare.

Ändringsförslag från Othmar Karas

Ändringsförslag 78
ARTIKEL 1, LED 2

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

2a. Med undantag av vapentillverkare och 
vapenmäklare skall medlemsstaterna låta 
förvärv av skjutvapen i kategorierna C och 
D omfattas av en betänketid som skall 
uppgå till minst 3 arbetsdagar mellan 
dagen för förvärvet av skjutvapnet och 
dagen för dess leverans. Någon betänketid 
skall inte krävas om förvärvaren innehar 
ett vapenrättsligt dokument för innehav av 
ett skjutvapen i kategori B eller tillstånd för 
att bedriva jakt, eller om omedelbar export 
av skjutvapnet kan styrkas.

Or. de

Motivering

Durch die Einhaltung der vorgesehenen ”Abkühlphase” soll ein spontan gefasster 
Entschluss, eine Straftat unter Verwendung einer Schusswaffe zu begehen, verhindert werden. 
Eine Abkühlphase von 3 Werktagen erscheint im Hinblick auf die Zielrichtung, ausreichend 
zu sein. Weiter erscheint eine Abkühlphase nur für Kat. C und D Feuerwaffen erforderlich, da 
Personen, die eine Feuerwaffe der Kat. A und B erwerben möchten, bereits von der Behörde 
auf ihre Verlässlichkeit überprüft wurden. In den Fällen, in denen eine Abkühlphase nicht 
erforderlich ist, ist davon auszugehen, dass es sich um Menschen handelt, deren 
Verlässlichkeit geprüft wurde.

Ändringsförslag från Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti, Lasse Lehtinen och Michl Ebner

Ändringsförslag 79
ARTIKEL 1, LED 2
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Artikel 4, punkt 3, stycke 1a (nytt) (direktiv 91/477/EEG)

Medlemsstaterna skall se till att alla 
skjutvapen som påträffas på deras 
territorium märks och registreras i enlighet 
med detta direktiv eller görs obrukbara. 
Alla skjutvapen som importeras från 
tredjeland skall märkas i enlighet med detta 
direktiv.

Or. it

Motivering

Alla skjutvapen som påträffas på EU:s territorium måste vara korrekt märkta. Detta gäller 
även importerade skjutvapen, förutsatt att dessa inte är märkta på ursprungsplatsen. 
Märkningen måste göras på vapnets väsentliga delar så att vapnet blir oanvändbart om den 
förstörs.

Ändringsförslag från Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti och Michl Ebner

Ändringsförslag 80
ARTIKEL 1, LED 2A (nytt)

Artikel 5 (direktiv 91/477/EEG)

2a) Artikel 5 skall ändras på följande sätt:
a) I första stycket, efter led b, skall följande 
led läggas till:
”ba) inte har befunnits skyldig av en 
domstol i sista instans till att uppsåtligen ha 
begått ett allvarligt brott; medlemsstaterna 
skall fastställa detaljerade bestämmelser 
om tillämpningen av detta krav och bland 
annat ta med de aktuella brottstyperna, 
minimistraffen och den minsta 
återanpassningsperiod som måste förflyta 
innan den berörda personen återigen kan 
ges rätt att förvärva eller inneha 
handeldvapen.”
b) Det tredje stycket skall ersättas med 
följande:
”Medlemsstaterna får återkalla tillståndet 
att inneha skjutvapen om något av 
villkoren för tillståndet inte längre är 
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uppfyllt.”

Or. it

(Liknande ordalydelse som i direktivet.)

Motivering

Undantaget från åldersgränsen för förvärv och innehav av skjutvapen för jakt och 
tävlingsskytte är mycket viktigt och bör behållas så att man uppmuntrar unga människor att 
delta i tävlingsskytte och liknande idrotter. Kriteriet att ett uppsåtligt personbrott har begåtts 
är det enda som skall tillämpas när man slår fast om en person kan vara samhällsfarlig och 
därmed bör förbjudas att inneha skjutvapen.

Ändringsförslag från Véronique Mathieu

Ändringsförslag 81
ARTIKEL 1, LED 2A (nytt)

Artikel 5 (direktiv 91/477/EEG)

2a) Artikel 5 skall ändras på följande sätt:
”Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 3 skall medlemsstaterna bara tillåta 
förvärv och innehav av skjutvapen för 
personer som har giltiga skäl och som
a) fyllt 18 år, utom i fall av jakt eller 
tävlingsskytte,
b) inte kan antas utgöra en fara för sig 
själva eller för allmän ordning och 
säkerhet; när det gäller vapen i 
kategorierna C och D kan detta villkor 
uppfyllas vid köpet genom uppvisande av 
en jaktlicens, licens för tävlingsskytte, 
utdrag ur kriminalregistret eller en annan 
officiell handling utfärdad av de behöriga 
myndigheterna.
Medlemsstaterna får återkalla tillståndet att 
inneha skjutvapen om något av villkoren i 
första stycket b inte längre är uppfyllt.
Medlemsstaterna får inte förbjuda personer 
bosatta inom deras territorier att inneha 
vapen som förvärvats i en annan 
medlemsstat, om de inte förbjuder förvärv 
av samma vapen inom sitt eget 
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territorium.”

Or. fr

Liknande ordalydelse som i direktivet.)

Motivering

Registrerade jägare och tävlingsskyttar har redan genomgått alla förfaranden och kontroller 
(undersökningar, tester, kriminalregister osv.) för att se till att de inte utgör en fara för 
allmän ordning eller säkerhet. Det officiella tillstånd eller den officiella licens som utfärdas 
till dem av de behöriga myndigheterna måste normalt förnyas varje år och kan därför 
likställas med ett enskilt tillstånd. Den tidsperiod som krävs för att få ett tillstånd eller en 
licens skulle också vara en garanti mot impulsköp av skjutvapen.

Ändringsförslag från André Brie och Marco Rizzo

Ändringsförslag 82
ARTIKEL 1, LED 2A (nytt)

Artikel 5 (direktiv 91/477/EEG)

2a) Artikel 5 skall ersättas med följande:
”Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 3 skall medlemsstaterna bara tillåta 
förvärv och innehav av skjutvapen 
tillhörande kategori B för personer som har 
giltiga skäl och som
a) fyllt 18 år, utom i fall av tävlingsskytte, 
men som under inga omständigheter är 
under 16 år, och som använder skjutvapnet 
inom ett licensierat träningscenter under 
uppsikt och ledning av en kvalificerad 
tränare för tävlings- eller träningsändamål,
b) inte kan antas utgöra en fara för sig 
själva eller för allmän ordning och
säkerhet.”

Or. en

(Liknande ordalydelse som i direktivet.)
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Ändringsförslag från Gisela Kallenbach

Ändringsförslag 83
ARTIKEL 1, LED 2A (nytt)

Artikel 5, punkt 1, led a (direktiv 91/477/EEG)

2a) Artikel 5.1 a skall ersättas med 
följande:
”a) fyllt 18 år, utom i fall av jakt eller 
tävlingsskytte, förutsatt att personer under 
18 år står under uppsikt och ledning av en 
kvalificerad tränare eller befinner sig på ett 
licensierat träningscenter,”

Or. en

(Liknande ordalydelse som i direktivet.)

Motivering

Av säkerhetsskäl bör undantag från åldersgränsen för jakt eller tävlingsskytte vara beroende 
av om de aktuella personerna står under uppsikt av kvalificerade tränare.

Ändringsförslag från Lasse Lehtinen

Ändringsförslag 84
ARTIKEL 1, LED 2A (nytt)

Artikel 6, stycke 1a (nytt) (direktiv 91/477/EEG)

2a) I artikel 6 skall följande stycke läggas 
till:
”Medlemsstaterna skall noggrant 
kontrollera förvärv av skjutvapen, delar till 
skjutvapen och ammunition med hjälp av 
de tekniker för distanskommunikation som 
definieras i artikel 2 i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 97/7/EG av den 
20 maj 1997 om konsumentskydd vid 
distansavtal1; detta förbud skall dock inte 
gälla för vapentillverkare och 
vapenmäklare.”
__________
1 EGT L 144, 4.6.1997, s. 19.

Or. en
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Motivering

Förvärv av skjutvapen med hjälp av tekniker för distanskommunikation skall noggrant 
kontrolleras av medlemsstaterna.

Ändringsförslag från Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta Angelilli och
Michl Ebner

Ändringsförslag 85
ARTIKEL 1, LED 2A (nytt)

Artikel 6, stycke 1a (nytt) (direktiv 91/477/EEG)

2a) I artikel 6 skall följande stycke läggas 
till:
”Medlemsstaterna skall noggrant 
kontrollera förvärv av skjutvapen, 
väsentliga delar av skjutvapen och komplett 
ammunition med hjälp av tekniker för 
distanskommunikation. De personer som 
agerar som vapentillverkare eller 
vapenmäklare skall följa de regler som 
reglerar deras normala verksamhet.”

Or. it

Motivering

Förvärv av skjutvapen genom tekniker för distanskommunikation bör underställas 
ändamålsenliga kontroller, så att överföringar av vapen kan övervakas på rätt sätt. Eftersom 
förvärv av skjutvapen omfattas av ett regelsystem förefaller den s.k. ”betänketiden” helt 
onödig.

Ändringsförslag från Gisela Kallenbach

Ändringsförslag 86
ARTIKEL 1, LED 2B (nytt)

Artikel 7 (direktiv 91/477/EEG)

2b) Artikel 7 skall ersättas med följande:
”1. Ett skjutvapen i kategori B får inte 
förvärvas inom en medlemsstats territorium 
utan den medlemsstatens tillstånd.
Ett sådant tillstånd får inte ges till en 
person som är bosatt i en annan 
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medlemsstat utan den senare statens 
föregående samtycke.
2. Varje säljare, vapentillverkare och 
privatperson skall informera 
myndigheterna i den medlemsstat där 
transaktionen äger rum om överlåtelse eller 
utlämnande av ett skjutvapen i kategori B 
med angivande av de uppgifter som krävs 
för att vapnet och förvärvaren skall kunna 
identifieras. Om den som förvärvar ett 
sådant skjutvapen är bosatt i en annan 
medlemsstat skall denna informeras om 
förvärvet av såväl medlemsstaten där 
transaktionen ägde rum som av 
förvärvaren.
3. Om en medlemsstat förbjuder förvärv 
och innehav av ett skjutvapen i kategori B 
inom sitt territorium, skall den underrätta 
de andra medlemsstaterna om detta; dessa 
stater skall enligt artikel 12.2 föra in en 
uttrycklig anmärkning om detta 
förhållande i varje europeiskt 
skjutvapenpass som de utfärdar för ett 
sådant skjutvapen.
4. Ett skjutvapen i kategori B får inte 
innehas inom en medlemsstats territorium 
utan den medlemsstatens tillstånd. Om 
innehavaren av vapnet är bosatt i en annan 
medlemsstat skall denna informeras.
5. Tillstånd att förvärva och tillstånd att 
inneha ett skjutvapen i kategori B får ges i 
ett gemensamt förvaltningsbeslut.
6. Medlemsstaterna kan till personer som 
befunnits uppfylla kraven för ett 
skjutvapenintyg utfärda en flerårig licens 
för förvärv och innehav av alla skjutvapen 
som omfattas av tillstånd, utan att det 
påverkar skyldigheten att underrätta de 
behöriga myndigheterna om 
överföringarna, den fortlöpande kontrollen 
av efterlevnaden av villkoren och de tak för 
innehav som läggs fast i respektive 
nationell lagstiftning.
7. Medlemsstaterna skall anta 
bestämmelser för att se till att de personer 
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som enligt nationell lag erkänns som 
jägare, tävlingsskyttar eller samlare och 
enligt nationell lag innehar tillstånd för 
skjutvapen i de tidigare kategorierna C och 
D inte behöver lämna in en ny ansökan om 
tillstånd för de aktuella skjutvapnen som en 
följd av att dessa kategorier slopats. Dessa 
jägare, tävlingsskyttar eller samlare som 
enbart på grundval av en anmälan äger 
skjutvapen i den tidigare kategorin C, eller 
som innehar skjutvapen i den tidigare 
kategorin D utan någon form av tillstånd 
eller anmälan, behöver inte ansöka om 
tillstånd som en följd av att dessa 
kategorier slopats, men vid varje senare 
överföring av dessa vapen skall mottagaren 
införskaffa eller inneha ett tillstånd. Dessa 
undantag skall gälla i tio år efter detta 
direktivs ikraftträdande.”

Or. en

(Liknande ordalydelse som i direktivet.)

Motivering

De personer som uppfyller villkoren för skjutvapenintyg bör beviljas en flerårig licens så att 
de slipper genomgå meningslösa tillståndsförfaranden. Under en övergångsperiod bör 
jägare, tävlingsskyttar eller samlare som äger skjutvapen i de tidigare kategorierna C eller D 
dessutom undantas från skyldigheten att ansöka om tillstånd som en följd av förslaget om att 
slopa dessa kategorier.

Ändringsförslag från Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti och Michl Ebner

Ändringsförslag 87
ARTIKEL 1, LED 2B (nytt)

Artikel 7, punkt 3 (direktiv 91/477/EEG)

2b) Artikel 7.1 skall ersättas med följande:
”3. Tillstånd att förvärva och tillstånd att 
inneha ett skjutvapen skall i princip ges i 
ett gemensamt förvaltningsbeslut.”

Or. it
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Motivering

Att slå ihop förfarandena för förvärv och innehav av skjutvapen är logiskt eftersom man 
vanligen förvärvar ett vapen för att inneha det.

Ändringsförslag från Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti och Michl Ebner

Ändringsförslag 88
ARTIKEL 1, LED 2C (nytt)

Artikel 10 (direktiv 91/477/EEG)

2c) Artikel 10 skall ersättas med följande:
”Bestämmelserna för förvärv och innehav 
av komplett ammunition som är lämplig för 
användning skall vara identiska med de 
bestämmelser som omfattar innehav av de 
skjutvapen för vilka ammunitionen är 
avsedd.”

Or. it

(Liknande ordalydelse som i direktivet.)

Motivering

Komplett ammunition är den enda typ som kan användas och bör omfattas av samma 
bestämmelser som de vapen för vilka ammunitionen är avsedd. Ofarliga komponenter såsom 
exempelvis ammunition eller replikvapen som saknar aktiva komponenter och är 
oanvändbara bör inte likställas med komplett ammunition. När det gäller drivladdningar kan 
sägas att de i sin egenskap av sprängämnen omfattas av ett tydligt tillståndssystem i samtliga 
EU-länder.

Ändringsförslag från Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta Angelilli och
Michl Ebner

Ändringsförslag 89
ARTIKEL 1, LED 2B (nytt)

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

2b) I artikel 12.2 skall första stycket 
ersättas med följande:
”Utan hinder av punkt 1 får jägare i fråga 
om vapen i kategori C och D, samt 
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tävlingsskyttar i fråga om vapen i kategori 
B, C och D, utan föregående tillstånd 
inneha ett eller flera skjutvapen under en 
resa genom två eller flera medlemsstater i 
syfte att utöva sina aktiviteter, förutsatt att 
de har ett europeiskt skjutvapenpass där 
vapnet eller vapnen är införda och förutsatt 
att de kan styrka skälet för resan, särskilt 
genom uppvisande av en inbjudan. Inga 
andra handlingar än Europeiska 
skjutvapenpasset skall krävas av 
medlemsstaterna för detta ändamål. 
Medlemsstaterna får inte göra godtagandet 
av Europeiska skjutvapenpasset beroende 
av några ytterligare registreringskrav eller 
betalning av avgifter.”

Or. it

(Liknande ordalydelse som i direktivet.)

Motivering

Syftet med direktivet är att göra det möjligt för jägare och tävlingsskyttar att röra sig så fritt 
som möjligt inom EU. Om man inför ytterligare administrativa krav eller avgifter utöver 
Europeiska skjutvapenpasset urholkar man denna princip genom att i strid med fördragen 
skapa nya hinder mellan områden inom gemenskapen.

Ändringsförslag från Arlene McCarthy

Ändringsförslag 90
ARTIKEL 1, LED 2A (nytt)

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

2a) Artikel 12.2 skall ändras på följande 
sätt:
a) Första stycket skall ersättas med 
följande:
”Utan hinder av punkt 1 får jägare och 
tävlingsskyttar utan föregående tillstånd 
inneha ett eller flera skjutvapen under en 
resa genom två eller flera medlemsstater i 
syfte att utöva sin verksamhet förutsatt att 
de har ett europeiskt skjutvapenpass där 
vapnet eller vapnen är införda och förutsatt 
att de kan styrka skälet för resan. 
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Medlemsstaterna får kräva andra 
handlingar än Europeiska 
skjutvapenpasset bara då sådana krav 
motiveras av och står i proportion till 
berättigade mål avseende allmän ordning 
och skydd av den allmänna säkerheten. Om 
en medlemsstat har infört ytterligare krav 
skall den upplysa de andra 
medlemsstaterna om detta och 
informationen skall noteras i Europeiska 
skjutvapenpasset.”
b) Andra stycket skall ersättas med 
följande:
”Detta undantag skall dock inte gälla för 
resor till en medlemsstat som förbjuder 
förvärv och innehav av skjutvapnet i fråga; 
detta förhållande skall i så fall uttryckligen 
anmärkas i Europeiska skjutvapenpasset.”

Or. en

(Liknande ordalydelse som i direktivet.)

Motivering

När det gäller rörligheten för jägare och tävlingsskyttar får medlemsstaterna kräva andra 
handlingar än Europeiska skjutvapenpasset bara då detta är strikt motiverat av en 
medlemsstats berättigade mål avseende allmän ordning och skydd av den allmänna 
säkerheten, och då kraven står i proportion till dessa mål.

Ändringsförslag från Othmar Karas

Ändringsförslag 91
ARTIKEL 1, LED 2A (nytt)

Artikel 13 (direktiv 91/477/EEG)

2a) Artikel 13 skall ändras på följande sätt:
a) Punkt 3 skall ersättas med följande:
”3. Medlemsstaterna skall regelbundet 
utbyta upplysningar om märkningssystem 
och märkningsteknik, antalet auktoriserade 
vapentillverkare och vapenmäklare, 
överföringar av skjutvapen, delar till 
skjutvapen och ammunition, nationell 
lagstiftning och praxis samt metoder och 
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teknik för att göra vapnen obrukbara. 

Kommissionen skall senast den […]* 
inrätta en kontaktgrupp för utbyte av 
upplysningar med hänsyn till denna artikel 
och för samarbete när det gäller spårning 
av olagliga skjutvapen, delar till skjutvapen 
och ammunition. Varje medlemsstat skall 
underrätta de övriga medlemsstaterna och 
kommissionen om vilka nationella 
myndigheter som är ansvariga för att samla 
in och ta emot information och för att 
uppfylla skyldigheterna enligt artikel 11.4. 
Kommissionen skall i enlighet med punkt 4 
vidta de åtgärder som krävs för att denna 
punkt skall tillämpas.”
b) Efter punkt 3 skall följande punkt läggas 
till:
”4. Kommissionen skall, i enlighet med det 
föreskrivande förfarande med kontroll som 
avses i artikel 5a.1-5a.4 och artikel 7 i 
beslut 1999/468/EG, ändrat genom 
beslut 2006/512/EG, och med beaktande av 
bestämmelserna i artikel 8 i beslut 
1999/468/EG vidta lämpliga åtgärder i 
enlighet med artikel 1.7.
Kommissionen skall, i enlighet med det 
förfarande som fastställs i artikel 3 och 
artikel 7 i beslut 1999/468/EG, ändrat 
genom beslut 2006/512/EG, och med 
beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i 
beslut 1999/468/EG vidta lämpliga åtgärder 
i enlighet med punkt 3 i denna artikel.”
_____________

* Två år efter detta direktivs ikraftträdande.

Or. de

(Liknande ordalydelse som i direktivet.)

Motivering

I kommissionens meddelande från 2000 om tillämpning av direktiv 91/477/EEG aviserades en 
kontaktgrupp. En sådan grupp utgör även en lämplig plattform för idéer om gemensamma 
riktlinjer för att göra skjutvapen obrukbara. Jämfört med kommittéförfarandet kan man vänta 
sig att det går snabbare och blir mer målinriktat att nå en gemensam uppfattning bland 
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medlemsstaterna när det gäller att göra skjutvapen obrukbara.

Ändringsförslag från Arlene McCarthy

Ändringsförslag 92
ARTIKEL 1, LED 3A (nytt)

Artikel 17 (direktiv 91/477/EEG)

3a) Artikel 17 skall ersättas med följande:
”Inom fem år efter direktivets införlivande 
med nationell lagstiftning, och därefter vart 
femte år, skall kommissionen för 
Europaparlamentet och rådet lägga fram 
en rapport om läget efter direktivets 
tillämpning, vid behov åtföljd av förslag.
Kommissionen skall göra en undersökning 
om saluföringen av replikvapen inom 
Europeiska gemenskapen och rapportera 
om detta till Europaparlamentet och rådet 
senast [...]*.
__________
* Ett år efter detta direktivs 
ikraftträdande.”

Or. en

(Liknande ordalydelse som i direktivet.)

Motivering

I överensstämmelse med målsättningen att förbättra lagstiftningen bör det rapporteringskrav 
som ingår i direktiv 91/477/EEG uppdateras och det bör fastställas att rapporter skall 
avläggas regelbundet. Dessutom bör kommissionen genomföra en studie om den 
komplicerade frågan med replikvapen och marknadsföringen av dessa vapen i 
Europeiska gemenskapen, bl.a. försäljningen på Internet.

Ändringsförslag från Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti och Michl Ebner

Ändringsförslag 93
ARTIKEL 1, LED 4, LED -A (nytt)

Bilaga I, avsnitt II, led A, led 5 (direktiv 91/477/EEG)
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-a) I bilaga I, avsnitt II, led A, skall led 5 
ersättas med följande:
”5. Pistol- och revolverammunition med 
utvidgande projektiler och projektiler för 
sådan ammunition, med undantag för de 
fall då de skall användas till sådana vapen 
avsedda för jakt eller tävlingsskytte som 
innehas av personer med rätt att bruka 
dem.”

Or. it

(Liknande ordalydelse som i direktivet.)

Motivering

Termen ”tävlingsskytte” är korrektare och lämpligare än ”målskjutning”.

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

Ändringsförslag 94
ARTIKEL 1, LED 4, LED B

Bilaga I, avsnitt III, stycke 1a (nytt) (direktiv 91/477/EEG)

b) Följande stycke skall läggas till efter det 
första stycket:

b) I del III skall följande stycke läggas till 
efter det första stycket:

”Medlemsstaterna skall låta en behörig 
myndighet kontrollera de åtgärder som avses 
i a) för att göra skjutvapen obrukbara för att 
på detta sätt garantera att de ingrepp som 
görs i ett skjutvapen gör det definitivt 
obrukbart. Medlemsstaterna skall föreskriva 
att det i samband med denna kontroll 
utfärdas ett intyg eller en annan handling av 
vilken det framgår att skjutvapnet är 
obrukbart eller att vapnet förses med en väl 
synlig märkning i detta syfte.”

”Medlemsstaterna skall låta en behörig 
myndighet kontrollera de åtgärder som avses 
i a) för att göra skjutvapen obrukbara för att 
på detta sätt garantera att de ingrepp som 
görs i ett skjutvapen gör det definitivt 
obrukbart. Medlemsstaterna skall föreskriva 
att det i samband med denna kontroll 
utfärdas ett intyg eller en annan handling av 
vilken det framgår att skjutvapnet är 
obrukbart eller att vapnet förses med en väl 
synlig märkning i detta syfte. Kommissionen 
skall utfärda gemensamma riktlinjer i 
enlighet med det reguljära 
tillsynsförfarandet för normer och teknik 
för att se till att de skjutvapen som gjorts 
obrukbara aldrig kan användas på nytt.”

Or. it



AM\664124SV.doc 37/41 PE 388.493v01-00

SV

Motivering

(Översättarens anmärkning: den första delen av ändringsförslaget berör inte den svenska 
versionen.)

Kravet på att skjutvapen som gjorts obrukbara aldrig får användas på nytt förutsätter 
överensstämmelse med enhetliga tekniska standarder.

Ändringsförslag från Othmar Karas

Ändringsförslag 95
ARTIKEL 1, LED 4, LED B

Bilaga I, avsnitt III, stycke 1a (nytt) (direktiv 91/477/EEG)

”Medlemsstaterna skall låta en behörig 
myndighet kontrollera de åtgärder som avses 
i a) för att göra skjutvapen obrukbara för att 
på detta sätt garantera att de ingrepp som 
görs i ett skjutvapen gör det definitivt 
obrukbart. Medlemsstaterna skall föreskriva 
att det i samband med denna kontroll 
utfärdas ett intyg eller en annan handling av 
vilken det framgår att skjutvapnet är 
obrukbart eller att vapnet förses med en väl 
synlig märkning i detta syfte.”

”Medlemsstaterna skall låta en behörig 
myndighet kontrollera de åtgärder som avses 
i a) för att göra skjutvapen obrukbara för att 
på detta sätt garantera att de ingrepp som 
görs i ett skjutvapen gör det definitivt 
obrukbart. Medlemsstaterna skall föreskriva 
att det i samband med denna kontroll 
utfärdas ett intyg eller en annan handling av 
vilken det framgår att skjutvapnet är
obrukbart eller att vapnet förses med en väl 
synlig märkning i detta syfte. Kommissionen 
skall inrätta en kontaktgrupp som skall ta 
fram gemensamma riktlinjer om standarder 
och teknik för att se till att de skjutvapen 
som gjorts obrukbara aldrig kan användas 
på nytt.”

Or. de

Motivering

I kommissionens meddelande från 2000 om tillämpning av direktiv 91/477/EEG aviserades en 
kontaktgrupp. En sådan grupp utgör även en lämplig plattform för idéer om gemensamma 
riktlinjer för att göra skjutvapen obrukbara. Jämfört med kommittéförfarandet kan man vänta 
sig att det går snabbare och blir mer målinriktat att nå en gemensam uppfattning bland 
medlemsstaterna när det gäller att göra skjutvapen obrukbara.

Ändringsförslag från Arlene McCarthy

Ändringsförslag 96
ARTIKEL 1, LED 4, LED BA (nytt)
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Bilaga I, avsnitt III, led b (direktiv 91/477/EEG)

ba) Bilaga I, avsnitt III, led b skall ersättas 
med följande:
”b) är gjorda för larm, signalering, 
livräddning, djurslakt eller harpunfiske 
eller för industriellt eller tekniskt bruk, 
förutsatt att de bara kan användas i ett 
sådant syfte och inte liknar ett gevär, en 
pistol, en revolver eller något annat 
traditionellt skjutvapen,”

Or. en

(Liknande ordalydelse som i direktivet.)

Motivering

Definitionen av skjutvapen kan ändras så att den inbegriper ombyggbara vapen, men vissa 
sådana skjutvapen skulle kunna uteslutas enligt bilaga III b i direktiv 91/477/EEG. Vapen 
som är replikvapen eller som liknar ”traditionella” skjutvapen bör inte uteslutas från 
definitionen av skjutvapen med tanke på att de kan användas som ombyggda vapen i brottslig 
verksamhet.

Ändringsförslag från Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti och Michl Ebner

Ändringsförslag 97
ARTIKEL 1, LED 4, LED BA (nytt)

Bilaga I, avsnitt IV, led b (direktiv 91/477/EEG)

ba) Avsnitt IV led b skall ersättas med 
följande:
b) långa vapen: alla skjutvapen med en 
pipa som överstiger 30 cm eller vars totala 
längd överstiger 60 cm,”

Or. it

(Liknande ordalydelse som i direktivet.)

Motivering

Ordalydelsen i led a i bilaga I punkt IV tycks ganska klar. Det faktum att man i led b inte har 
definierat långa skjutvapen har skapat vissa tolkningssvårigheter. Felaktig praxis har 
uppkommit genom att man betraktar alla skjutvapen som ”korta vapen” om deras pipa 
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överstiger 30 cm men deras totala längd är kortare än 60 cm. Den föreslagna ordalydelsen är 
tydligare och skulle därför motverka motstridiga tolkningar.

Ändringsförslag från Arlene McCarthy

Ändringsförslag 98
ARTIKEL 1, LED 4, LED BB (nytt)
Bilaga II, led f (direktiv 91/477/EEG)

bb) Bilaga II f skall ändras på följande 
sätt:
a) Första stycket skall ersättas med 
följande:
”Rätten att resa till en annan medlemsstat 
med ett eller flera skjutvapen som nämns i 
passet förutsätter ett eller flera föregående 
tillstånd från det besökta medlemslandet. 
Detta eller dessa tillstånd skall noteras i 
passet.”
b) Andra stycket utgår.
c) Tredje stycket skall ersättas med 
följande:
”Om en medlemsstat har informerat de 
andra medlemsstaterna om att innehav av 
vissa skjutvapen i kategori B är förbjudet 
skall följande anmärkning läggas till:”
d) Femte stycket utgår.
e) Efter sista stycket skall följande stycke 
läggas till:
”Om en medlemsstat har informerat de 
andra medlemsstaterna om att den ställer 
ytterligare krav utöver Europeiska 
skjutvapenpasset av hänsyn till berättigade 
mål avseende den allmänna säkerheten 
skall dessa krav noteras i 
skjutvapenpasset.”

Or. en
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(Liknande ordalydelse som i direktivet.)

Motivering

Ändringsförslaget ligger i linje med den nya föreslagna klassificeringen av skjutvapen och 
stärker säkerheten för jägare och tävlingsskyttar som använder sig av 
Europeiska skjutvapenpasset.

Ändringsförslag från Charlotte Cederschiöld

Ändringsförslag 99
ARTIKEL 1, LED 4, LED BA (nytt)
Bilaga II, led f (direktiv 91/477/EEG)

ba) I bilaga II skall led f ändras på följande 
sätt:
a) Styckena 1 och 2 skall ersättas med 
följande:
”Rätten att resa till en annan medlemsstat 
med ett eller flera i passet angivna 
skjutvapen förutsätter ett eller flera 
föregående tillstånd från den besökta 
medlemsstaten. Detta eller dessa tillstånd 
skall noteras i passet.
Ett sådant föregående tillstånd som avses 
ovan är inte nödvändigt för att resa med ett 
skjutvapen i syfte att delta i jakt eller med 
ett skjutvapen för att delta i målskjutning, 
förutsatt att resenären har ett 
skjutvapenpass och kan styrka skälet för 
resan.”
b) Tredje stycket skall ersättas med 
följande:
”Om en medlemsstat har informerat de 
andra medlemsstaterna om att innehav av 
vissa skjutvapen i kategori B är förbjudet 
skall följande anmärkning läggas till:”
c) Femte stycket utgår.

Or. sv

Motivering

Motsvarar föredragandens formulering, men utan orden ”i princip” i led a. Skjutvapenpasset 
skall vara det enda nödvändiga dokumentet vid resor över gränserna, och orden ”i princip”
öppnar för godtycklig tolkning av lagstiftningen.
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Ändringsförslag från Michl Ebner, Paul Rübig och Alexander Radwan

Ändringsförslag 100
ARTIKEL 1, LED 4, LED BA (nytt)

Bilaga II, led fa (nytt) (direktiv 91/477/EEG)

ba) I bilaga II skall följande led läggas till:
”fa. Detta pass gör det möjligt för 
medlemmar av kulturhistoriska 
skytteföreningar att resa till en annan 
medlemsstat med ett vapen som nämns i 
passet och motsvarande ammunition. Dessa 
personer måste vara medlemmar i ett 
delstats- eller landsomfattande förbund i 
sitt hemland.”

Or. de

Motivering

När det gäller ämnet historiska vapen finns enbart det tysk-österrikiska avtalet om ömsesidigt 
erkännande av handlingar vid transport av skjutvapen och ammunition genom medlemmar i 
traditionella skytteföreningar och tävlingsskyttar från 2002, som möjliggör transport av 
historiska vapen mellan dessa båda stater. Något liknande saknas i Italien, varför 
gemensamma arrangemang med tyska, österrikiska och norditalienska historiska 
skytteföreningar inte vore möjliga att genomföra på Republiken Italiens territorium.


