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*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets 
direktiv 91/477/EEG om kontroll av förvärv och innehav av vapen
(KOM(2006)0093 – C6-0081/2006 – 2006/0031(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2006)0093)1,

– med beaktande av artikel 251.2 och artikel 95.1 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0081/2006),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 
och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes 
frågor (A6-.../2006).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
SKÄL 3

(3) Gemenskapens anslutning till 
protokollet gör det nödvändigt att ändra
vissa bestämmelser i direktiv 91/477/EEG. 
Det är nämligen viktigt att garantera att de 
internationella åtaganden som har 
betydelse för direktivet fullgörs på ett 
enhetligt, effektivt och snabbt sätt.

(3) Kommissionen undertecknade 
protokollet på gemenskapens vägnar den 
16 januari 2002. Gemenskapens 
anslutning till protokollet gör det 
nödvändigt att ändra vissa bestämmelser i 
direktiv 91/477/EEG. Det är nämligen 
viktigt att garantera att de internationella 
åtaganden som har betydelse för direktivet 
fullgörs på ett enhetligt, effektivt och 
snabbt sätt. Dessutom är det nödvändigt 

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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att i samband med denna översyn införa 
förbättringar av direktivet för att angripa 
problemen i samband med
genomförandet, särskilt de som togs upp i 
kommissionens rapport till 
Europaparlamentet och rådet av den 
15 december 2000 om genomförandet av 
direktiv 91/477/EEG (KOM(2000)0837).

Motivering

I sin rapport av den 15 december 2000 om genomförandet av direktiv 91/477/EEG 
uppmärksammade kommissionen en rad problem som förekommit i samband med 
genomförandet av direktivet. Dessutom föreslog man i rapporten en rad förbättringar av 
direktivet. I enlighet med principen om bättre lagstiftning bör den nuvarande översynen inte 
bara användas för att anpassa direktivet till FN-protokollet utan även för att införa de 
förbättringar av direktivet som behövs. 

Ändringsförslag 2
SKÄL 4

(4) Det är därför lämpligt att precisera 
begreppen olaglig tillverkning och handel 
med skjutvapen, delar till skjutvapen och
ammunition i detta direktiv.

(4) Det är därför lämpligt att precisera 
begreppen olaglig tillverkning och handel 
med skjutvapen, delar till skjutvapen och
ammunition liksom begreppet spårning i 
detta direktiv.

Motivering

Protokollet innehåller också en definition av begreppet ”spårning”. Eftersom spårning av 
skjutvapen, delar till skjutvapen och ammunition är ett centralt inslag i kampen mot olaglig 
tillverkning och handel är det nödvändigt att ta med denna definition i direktivet.

Ändringsförslag 3
SKÄL 5

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

(5) Enligt protokollet skall vapnen märkas 
vid tillverkningen och då de överförs från 
statliga depåer till permanent civilt bruk, 
medan direktiv 91/477/EEG endast indirekt 
hänvisar till skyldigheten att märka vapen.
För att underlätta spårning av vapen är 
det nödvändigt att bara använda 
alfanumeriska symboler och att i
märkningen även ange vapnets 
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tillverkningsår.

Motivering

För att det skall gå att spåra skjutvapnet är det viktigt att tillverkningsåret anges. 
Märkningssystem med geometriska symboler är komplicerade och används främst i Kina och 
i vissa f.d. sovjetiska stater. Det finns en risk för att sådana system bara förstås av 
tillverkningslandet, och de bör inte användas för överföringar inom gemenskapen eftersom de 
gör det mycket svårare att förvalta registren och att genomföra spårningar. I stället bör 
enbart alfanumeriska symboler användas.

Ändringsförslag 4
SKÄL 6

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

(6) Enligt protokollet skall registren över 
vapnen bevaras i minst tio år, men det är 
nödvändigt att förlänga denna period så 
att det blir möjligt att på korrekt sätt spåra 
skjutvapen. Det är också nödvändigt att 
medlemsstaterna upprättar ett datoriserat 
och centralt register där varje skjutvapen 
ges ett unikt identifikationsnummer och 
där varje efterföljande ägares namn och 
adress anges.

Motivering

Enligt protokollet skall uppgifterna bevaras ”i minst tio år”, men denna tidsperiod är 
otillräcklig med tanke på skjutvapnens långa livslängd. Uppgifterna bör därför bevaras för 
alltid, vilket till exempel är fallet i Italien. I protokollet sägs det också att myndigheterna skall 
garantera att uppgifterna bevaras. För att det skall vara möjligt att enkelt spåra skjutvapen
krävs centrala registreringssystem där vapnet snarare än personen övervakas. Datoriserade 
register är nödvändiga på 2000-talet. 

Ändringsförslag 5
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.

(7) Det bör också noteras att 
mäklarverksamheten såsom den beskrivs i 
artikel 15 i protokollet bör definieras i
detta direktiv.
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Motivering

I kommissionens förslag, som bygger på protokollet, nämns att mäklarverksamhet bör 
regleras på ett liknande sätt som vapentillverkarnas verksamhet. Denna fråga tas dock inte 
upp i de föreslagna ändringarna av direktivet. Föredraganden delar kommissionens allmänna 
uppfattning men anser att mäklarverksamhet för detta ändamål bör definieras på ett klart och 
tydligt sätt. 

Ändringsförslag 6
SKÄL 9A (nytt)

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

Motivering

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

Ändringsförslag 7
SKÄL 9B (nytt)

(9b) En viktig förklaring till att 
handeldvapen används är att de är 
lättillgängliga; ytterligare åtgärder behövs 
för att minska risken för dödsfall och 
skador som orsakas av dessa vapen. Det 
bör framför allt vara förbjudet att 
förvärva skjutvapen med hjälp av tekniker 
för distanskommunikation, till exempel 
via Internet; det bör också finnas en 
betänketid mellan den tidpunkt då kunden 
beställer skjutvapnet och den tidpunkt då 
skjutvapnet levereras; dessutom bör 
medlemsstaterna fastställa detaljerade 
föreskrifter om förbud mot att förvärva 



PR\638303SV.doc 9/33 PE 380.818v01-00

SV

skjutvapen för personer som av domstol i 
sista instans befunnits skyldiga till ett 
brott. 

Motivering

Om skjutvapen förvärvas med hjälp av tekniker för distanskommunikation går det inte att 
genomföra de kontroller som behövs. Om man däremot, i likhet med vissa amerikanska 
delstater såsom Kalifornien, inför en betänketid bidrar man till att förhindra att brott begås 
av en person som lider av tillfällig sinnesförvirring. Det är farligt att ge personer som av 
domstol i sista instans befunnits skyldiga till ett brott rätt att förvärva vapen. Sådana förvärv 
bör därför regleras. 

Ändringsförslag 8
SKÄL 9C (nytt)

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

Motivering

Som nämns i kommissionens rapport från 2000 bör medlemsstaterna inte ha rätt att begära 
andra handlingar eller avgifter än Europeiska skjutvapenpasset när det gäller rörligheten för 
jägare och tävlingsskyttar. Detta främjar även en välfungerande inre marknad.

Ändringsförslag 9
SKÄL 9D (nytt)

(9d) För att göra det lättare att spåra 
skjutvapen och effektivt bekämpa olaglig 
handel med och tillverkning av 
skjutvapen, delar till skjutvapen och 
ammunition är det nödvändigt att 
förbättra informationsutbytet mellan 
medlemsstaterna.

Motivering

I kommissionens rapport från 2000 betonades behovet av ökat samarbete mellan 
medlemsstaterna. I direktiv 91/477/EEG nämns inrättandet av informationsnätverk. Däremot 
ges inte någon närmare definition av omfattningen av detta informationsutbyte. Enligt 
rapporten från 2000 skall en kontaktgrupp inrättas för detta ändamål. 
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Ändringsförslag 10
SKÄL 9E (nytt)

(9e) Att klassificera skjutvapen i 
fyra kategorier är inte helt
ändamålsenligt. Flera medlemsstater har 
nyligen förenklat denna klassificering och 
tillämpar nu endast två kategorier: 
förbjudna skjutvapen och skjutvapen för 
vilka det krävs tillstånd. För att förhindra
dödsfall och skador som orsakas av 
skjutvapen är det inte ändamålsenligt att 
behålla kategorier av skjutvapen för vilka 
det inte krävs tillstånd. 

Motivering

Utvecklingen sedan 1991 när det gäller skjutvapenrelaterad brottslighet visar att 
klassificeringen med fyra grupper av skjutvapen har överlevt sig själv. I den nyaste 
lagstiftningen, till exempel i Belgien, förenklas detta system samtidigt som det fastställs att 
skjutvapen inte får förvärvas utan tillstånd. Samtliga medlemsstater bör därför införa en ny 
klassificering bestående av två kategorier (A: förbjudna skjutvapen, B: skjutvapen för vilka 
det krävs tillstånd).

Ändringsförslag 11
ARTIKEL 1, LED -1 (nytt)

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

-1) I artikel 1 skall punkt 1 ersättas med 
följande:
”1. I detta direktiv avses med
”skjutvapen” varje bärbart vapen med 
pipa som avfyrar, är avsett att avfyra, eller 
lätt 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 
bilaga I avsnitt III. Skjutvapen 
klassificeras i avsnitt II i bilaga I.”

Motivering

Definitionen av ett skjutvapen grundar sig på protokollet. Definitionen bör dock
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överensstämma med undantaget för skjutvapen som gjorts obrukbara, antika vapen och några 
andra skjutvapen som nämns i bilaga I avsnitt III i direktivet.

Ändringsförslag 12
ARTIKEL 1, LED -1A (nytt)

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

-1a) I artikel 1 skall följande punkt 1a 
läggas till:
”1a. I detta direktiv avses med ”delar till 
skjutvapen” varje komponent eller 
ersättningskomponent som särskilt 
formgivits för ett skjutvapen och som är 
nödvändig för dess funktion, bland annat 
en pipa, stomme eller låda, glidskena eller 
cylinder och ett slutstycke samt varje 
anordning som formgivits eller anpassats 
för att dämpa det ljud som uppkommer då 
ett skjutvapen avfyras.”

Motivering

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

Ändringsförslag 13
ARTIKEL 1, LED -1B (nytt)

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

-1b) I artikel 1 skall följande punkt 1b 
läggas till:
”1b. I detta direktiv avses med
”ammunition” alla patroner eller deras
komponenter, inklusive patronhylsor, 
tändladdningar, drivladdningar, kulor 
och projektiler.”

Motivering

Denna definition av ammunition nämns i protokollet och bör införas i direktivet för att skapa 
klarhet angående rättsläget.
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Ändringsförslag 14
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) I artikel 1 skall följande två punkter 
läggas till:

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

”1c. I detta direktiv avses med ”olaglig 
tillverkning” tillverkning eller 
sammansättning, i strid med detta direktiv,
av skjutvapen och ammunition, inklusive 
delar till skjutvapen och komponenter 
som importerats från tredjeländer.

Motivering

Om man infogar texten ”i strid med detta direktiv” och ”inklusive (...) som importerats från 
tredjeländer” kan man förtydliga rättsläget genom att definiera olaglig tillverkning som all 
tillverkning som inte är förenlig med direktivets bestämmelser. På detta sätt skapas även 
garantier för likabehandling.

Ändringsförslag 15
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.”

1d. I detta direktiv avses med ”olaglig 
handel” förvärv, försäljning, leverans, 
transport och överföring av skjutvapen, 
delar till skjutvapen och ammunition, i 
strid med detta direktiv, från en stat eller 
via denna stat till en medlemsstat, om en 
av de berörda medlemsstaterna inte tillåter 
det i enlighet med bestämmelserna i detta 
direktiv eller om skjutvapnen, delarna till 
skjutvapnen och ammunitionen inte
registrerats i enlighet med artikel 4.3 eller
märkts i enlighet med artikel 4.1. Förvärv, 
försäljning, leverans, transport och
överföring av skjutvapen skall dock inte 
anses utgöra olaglig handel bara för att 
skjutvapnen inte är märkta i enlighet med 
artikel 4.1 om de tillverkades eller 
överfördes från statliga depåer till 
permanent civilt bruk före den …*, 
förutsatt att märkningen uppfyller de
relevanta krav som varit tillämpliga före 
det datumet. ”
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* [tidsfrist för införlivande]

Motivering

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

Ändringsförslag 16
ARTIKEL 1, LED 1A (nytt)

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

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

Motivering

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

Ändringsförslag 17
ARTIKEL 1, LED 1B (nytt)

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

1b) I artikel 1 skall följande punkt 1f 
läggas till:
”1f. I detta direktiv avses med ”antika 
vapen” antingen vapen som tillverkats 
före 1870 eller ett nyare vapen som 
definieras som ett antikt vapen av en 
medlemsstat i enlighet med tekniska 
kriterier. De relevanta tekniska 
kriterierna skall minst uppfylla de 
standarder som fastställts i enlighet med 
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artikel 13.4.”

Motivering

En definition av ”antika vapen” behövs för att förtydliga rättsläget eftersom dessa vapen inte 
omfattas av direktivet. Denna definition stämmer väl överens med kommissionens rapport 
från 2000: år 1870 nämns i artikel 82 i Schengenavtalet och bör därför tjäna som 
utgångspunkt. Å andra sidan bör andra definitioner av medlemsstaterna tillåtas, under 
förutsättning att de grundas på tekniska kriterier.

Ändringsförslag 18
ARTIKEL 1, LED 1C (nytt)

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

1c) I artikel 1 skall följande punkt 1g 
läggas till:
”1g. I detta direktiv avses med 
”vapenmäklare” varje fysisk eller juridisk 
person som med eller utan ersättning 
skapar nödvändiga förutsättningar för ett 
ingående av kontrakt om tillverkning, 
handel, byteshandel, uthyrning, 
reparation eller ombyggnad av 
skjutvapen, delar till skjutvapen och 
ammunition.”

Motivering

I kommissionens förslag nämns att mäklarverksamhet bör regleras på ett liknande sätt som 
vapentillverkarnas verksamhet. All denna verksamhet bör därför klart och tydligt definieras. 
Den föreslagna definitionen är inspirerad av den nystiftade belgiska lagen av den 
8 juni 2006.

Ändringsförslag 19
ARTIKEL 1, LED 1D (nytt)

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

1c) I artikel 1 skall punkt 2 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, 
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reparation eller ombyggnad av 
skjutvapen, delar till skjutvapen och 
ammunition. ”

Motivering

Definitionen av vapentillverkare bör omfatta verksamhet när det gäller skjutvapen, delar till 
skjutvapen och ammunition. 

Ändringsförslag 20
ARTIKEL 1, LED 1E (nytt)

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

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

Motivering

En smärre modifiering görs av definitionen av Europeiska skjutvapenpasset med hänsyn till 
den nya föreslagna klassificeringen av skjutvapen. 

Ändringsförslag 21
ARTIKEL 1, LED 1F (nytt)

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

1f) I artikel 2 skall punkt 2 ersättas med 
följande:
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”2. Detta direktiv skall inte tillämpas på 
förvärv och innehav av vapen och 
ammunition av de väpnade styrkorna, 
polisen eller offentliga myndigheter i 
enlighet med den nationella 
lagstiftningen. Det gäller inte heller för 
kommersiell överlåtelse av krigsvapen och 
ammunition till sådana vapen.”

Motivering

Definitionen ligger i linje med förslaget om att utvidga direktivets tillämpningsområde till att 
även omfatta samlare och institutioner som anlägger kulturella och historiska aspekter på 
vapen.

Ändringsförslag 22
ARTIKEL 1, LED 1G (nytt)

Artikel 2, punkt 3 (direktiv 91/477(EEG))

1g) I artikel 2 skall följande punkt läggas 
till efter punkt 2:
”3. Detta direktiv skall även tillämpas på 
delar till skjutvapen och ammunition, 
inklusive sådana delar och sådan 
ammunition som importeras från 
tredjeländer.”

Motivering

I enlighet med FN-protokollet bör även delar till skjutvapen och ammunition kunna spåras. 
Därför bör det uttryckligen anges att detta direktiv omfattar dessa element.

Ändringsförslag 23
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, 

”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 
vapnens märks med tillverkarens namn, 
landet eller platsen för tillverkningen, 
serienumret och tillverkningsåret (om 
detta inte framgår av serienumret) eller 
bevarar alla andra former av unik och 
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varigenom alla medlemsstaterna lätt kan 
identifiera tillverkningslandet.

lätthanterlig märkning som består av 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.

Motivering

Detta ändringsförslag ligger i linje med det uttryckliga införlivandet i direktivet av delar till 
skjutvapen. Dessutom är tillverkningsåret en viktig uppgift som gör det möjligt att spåra
skjutvapnet. Det är viktigt att märkningen är anbringad på en väsentlig del, 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 24
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 
enhet i ammunitionsförpackningen märks 
med tillverkarens namn, 
identifikationsnumret, kalibern och 
ammunitionstypen.

Motivering

I princip registreras ammunitionen bara i vapentillverkarnas register och inte av staten. Att 
ammunitionen märks och registreras är nödvändigt för att den skall kunna spåras. Vissa 
länder, till exempel Tyskland, har redan lagar om märkning av ammunition.

Ändringsförslag 25
ARTIKEL 1, LED 2

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

2. Åtminstone för kategorierna A och B 
skall vapentillverkaren ha medlemsstatens
tillstånd för att få bedriva sin verksamhet, 
något som grundas på en prövning av 
tillverkarens personliga och yrkesmässiga 
tillförlitlighet. Ifråga om juridiska personer 

2. Vapentillverkaren och vapenmäklaren
skall ha varje medlemsstats tillstånd för att 
få bedriva sin verksamhet, något som 
grundas på en prövning av tillverkarens
och mäklarens personliga och 
yrkesmässiga tillförlitlighet, hans eller 
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gäller prövningen den person som leder 
företaget. För kategorierna C och D skall 
de medlemsstater som inte kräver att 
tillstånd utfärdas kräva en försäkran för 
utövandet av verksamheten.

hennes yrkesförmåga och ursprunget för 
hans eller hennes ekonomiska resurser. 
Ifråga om juridiska personer gäller 
prövningen den person som leder företaget. 

Motivering

I kommissionens förslag nämns att mäklarverksamhet bör regleras på ett liknande sätt som 
vapentillverkarnas verksamhet. Hittills har vapentillverkarnas verksamhet varit mycket 
mindre reglerad än den verksamhet som utförs av andra yrkeskategorier. Vapentillverkarnas 
verksamhet är dock mycket speciell och kräver stränga kontroller. Därför är det önskvärt att 
vapentillverkare och vapenmäklare styrker sin yrkeskompetens och motiverar ursprunget för 
sina ekonomiska resurser.

Ändringsförslag 26
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 föra ett 
datoriserat och centralt register där varje 
skjutvapen som omfattas av detta direktiv 
skall ges ett unikt identifikationsnummer. 
Registret skall omfatta och i minst 20 år 
bevara uppgifter om skjutvapnets typ, 
märke, modell, kaliber, tillverkningsår och 
serienummer, vapentillverkarens namn 
och adress liksom den förra och 
nuvarande ägarens namn och adress, 
eventuell handel eller överföring, 
byteshandel, uthyrning, reparation eller 
ombyggnad av skjutvapnet, och all annan 
sådan information som är nödvändig för 
att göra det möjligt att spåra skjutvapnet. 
Registret skall även innehålla uppgifter
som gör det möjligt att spåra delar till
skjutvapen och ammunition. 
Varje vapentillverkare och vapenmäklare 
skall vara skyldig att under sin 
yrkesverksamma tid föra ett register över 
alla händelser som skall föras in i det 
centrala register som avses i stycke 1 och 
som vapentillverkaren eller 
vapenmäklaren har deltagit i. Efter det att 
verksamheten upphört skall 
vapentillverkaren eller vapenmäklaren 
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överlämna registret till den nationella 
myndighet som är ansvarig för den 
registrering som avses i stycke 1.

Motivering

Enligt protokollet skall de offentliga myndigheterna ansvara för att bevara uppgifter. För att 
det skall vara möjligt att enkelt spåra skjutvapen krävs centrala registreringssystem.
Spårningen underlättas också om man känner till tillverkningsåret. Datoriserade register är 
nödvändiga på 2000-talet. Den tioårsperiod som nämns som ett minimum i FN-protokollet är 
för snålt tilltagen med tanke på skjutvapnens långa livslängd. Dessa uppgifter bör därför 
bevaras i minst 20 år.  

Ändringsförslag 27
ARTIKEL 1, LED 2

Artikel 4, punkt 3, stycke 1a (nytt) (direktiv 91/477(EEG))

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

Motivering

Det bör klargöras att alla skjutvapen som påträffas på EU:s territorium skall märkas på rätt 
sätt. Detta bör även gälla importerade skjutvapen om dessa inte märkts vid ursprungsplatsen 
i enlighet med detta direktiv. Det är viktigt att kräva att importerade skjutvapen märks på 
detta sätt för att förhindra otillbörlig konkurrens från tillverkare i tredjeländer.

Ändringsförslag 28
ARTIKEL 1, LED 2A (nytt)

Artikel 5 (direktiv 91/477(EEG))

2a) Artikel 5 skall ändras på följande sätt:
a) Led a i punkt 1 ersätts med följande:
”(a) fyllt 18 år,”
b) I punkt 1 skall följande led läggas till 
efter led b:
”(c) inte har befunnits skyldiga till ett 
brott av domstol i sista instans; 
medlemsstaten skall fastställa detaljerade 
föreskrifter som rör tillämpningen av 
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detta krav, bland annat när det gäller 
vilken typ av brottslig verksamhet som 
skall anses vara relevant, vilken eventuell 
minimigräns som skall finnas för straffet 
eller vilken minimiperiod som bör ha 
förflutit mellan datumet för domslutet och 
ansökan om tillstånd.”
c) Punkt 2 utgår.
d) Punkt 3 skall ersättas med följande:
”Medlemsstaterna får dra tillbaka 
tillstånd för innehav av skjutvapen om 
något av villkoren i punkt 1 b eller 1 c inte 
längre är uppfyllt.”

Motivering

Det är omotiverat med ett undantag från åldersgränsen för förvärv och innehav av skjutvapen 
för jakt eller tävlingsskytte. Att låta tidigare dömda personer förvärva vapen är farligt. 
Sådana förvärv bör regleras, vilket är fallet i Tyskland, men medlemsstaterna bör själva få 
bestämma de närmare villkoren i detta avseende.  

Ändringsförslag 29
ARTIKEL 1, LED 2B (nytt)

Artikel 6 (direktiv 91/477(EEG))

2b) I artikel 6 skall följande två stycken
läggas till:
”Medlemsstaterna skall förbjuda förvärv 
av skjutvapen, delar till skjutvapen och 
ammunition med hjälp av tekniker för 
distanskommunikation, som definieras i 
artikel 2 i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 97/7/EG av den 20 maj 1997 om 
konsumentskydd vid distansavtal1; detta 
förbud skall dock inte gälla för 
vapentillverkare och vapenmäklare.
Medlemsstaterna skall se till att förvärv av 
skjutvapen omfattas av en betänketid på 
minst 15 arbetsdagar mellan dagen för 
köpet av skjutvapnet och 
leveransdatumet; denna betänketid skall 
dock inte gälla för vapentillverkare och 
vapenmäklare.” 
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1 EGT L 144, 4.6.1997, s. 19.

Motivering

Om skjutvapen förvärvas med hjälp av tekniker för distanskommunikation går det inte att 
genomföra de kontroller som behövs. Om man däremot, i likhet med vissa amerikanska 
delstater såsom Kalifornien, inför en betänketid bidrar man till att förhindra att brott begås 
av en person som lider av tillfällig sinnesförvirring. 

Ändringsförslag 30
ARTIKEL 1, LED 2C (nytt)

Artikel 8 (direktiv 91/477(EEG))

2c) Artikel 8 ändras enligt följande:
a) Punkt 1 utgår.
b) Punkt 2 utgår.
c) Punkt 3 skall ersättas med följande:
”Om en medlemsstat förbjuder eller 
kräver tillstånd för 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.”

Motivering

Ändringsförslaget ligger i linje med den nya föreslagna klassificeringen av skjutvapen.

Ändringsförslag 31
ARTIKEL 1, LED 2D (nytt)

Artikel 9, punkt 1, inledningen (direktiv 91/477(EEG))

2d) I artikel 9.1 skall inledningen ersättas 
med följande:
”1. Överlämnande av ett skjutvapen till en 
person som inte är bosatt i den aktuella 
medlemsstaten skall tillåtas under 
förutsättning att bestämmelserna i 
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artiklarna 5, 6 och 7 iakttas, om”

Motivering

Ändringsförslaget ligger i linje med den nya föreslagna klassificeringen av skjutvapen.

Ändringsförslag 32
ARTIKEL 1, LED 2E (nytt)

Artikel 11, punkt 3, led 2 (direktiv 91/477(EEG))

2e) I artikel 11.3 skall andra stycket
ersättas med följande:
”Minst fem arbetsdagar före datumet för 
överföringen skall vapentillverkaren
lämna alla uppgifter som nämns i punkt 2 
första stycket till myndigheterna i den 
medlemsstat från vilken överföringen 
skall äga rum. Den berörda 
medlemsstatens offentliga myndigheter 
skall genomföra stickprovskontroller på 
plats för att kontrollera 
överensstämmelsen mellan de uppgifter 
som lämnats av vapentillverkaren och de 
faktiska kännetecknen för överföringen.”

Motivering

Som nämns i protokollet måste överföringar underkastas fysiska kontroller, åtminstone 
genom stickprov, som skall utföras av myndigheterna i samband med utsändningen eller vid 
ankomsten tillsammans med mottagaren. Syftet bör vara att se till att uppgifterna stämmer 
överens med det faktiska varupartiet. För att möjliggöra kontroller av detta slag bör 
myndigheterna underrättas minst fem arbetsdagar före överföringen.

Ändringsförslag 33
ARTIKEL 1, LED 2F (nytt)

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

2f) Artikel 12.2 skall ändras på följande 
sätt:
a) Det 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 



PR\638303SV.doc 23/33 PE 380.818v01-00

SV

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. 
Inga andra handlingar än Europeiska 
skjutvapenpasset skall krävas av 
medlemsstaterna för detta ändamål. 
Medlemsstaterna får inte göra 
godtagandet av Europeiska 
skjutvapenpasset beroende av några 
ytterligare registreringskrav eller 
betalning av avgifter.”
b) Det andra stycket skall ersättas med 
följande:
”Detta undantag skall dock inte gälla för 
resor till en medlemsstat som förbjuder 
förvärv och innehav av skjutvapnet i 
fråga; detta förhållande skall i så fall 
uttryckligen införas i Europeiska 
skjutvapenpasset.”

Motivering

Som nämns i kommissionens rapport från 2000 bör medlemsstaterna inte få begära andra 
handlingar eller avgifter än Europeiska skjutvapenpasset när det gäller rörligheten för jägare 
och tävlingsskyttar. Detta främjar även en välfungerande inre marknad. 

Ändringsförslag 34
ARTIKEL 1, LED 2G (nytt)

Artikel 13 (direktiv 91/477(EEG))

2g) Artikel 13 skall ändras enligt 
följande:
a) Punkt 2 skall ersättas med följande:
”2. De upplysningar som medlemsstaterna 
får genom förfarandena enligt artikel 11 
om överföring av skjutvapen och enligt 
artikel 7.2 om utlandsbosattas förvärv och 
innehav av skjutvapen, skall senast vid 
tidpunkten för den aktuella överföringen 
meddelas den medlemsstat som är 
destinationsland och, i förekommande 
fall, de medlemsstater som är 
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transiteringsländer.”
b) 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, befintliga förråd på deras 
territorier, konfiskerade skjutvapen samt 
metoder och teknik för att göra vapnen 
obrukbara. Medlemsstaterna skall också, i 
enlighet med 1959 års europeiska 
konvention om inbördes rättshjälp i 
brottmål och eventuella senare instrument 
som helt eller delvis ändrar, ersätter eller 
kompletterar den konventionen, utbyta 
upplysningar om personer som av domstol 
i sista instans befunnits skyldiga till ett 
brott enligt detta direktiv. 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 
överföra och motta information och för 
att uppfylla skyldigheterna i artikel 11.4. 
Kommissionen skall, i enlighet med 
punkt 4, vidta de åtgärder som krävs för 
att denna punkt skall tillämpas.”
c) 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 
och med beaktande av bestämmelserna i 
artikel 8 i beslut 1999/468/EG, ändrat 
genom beslut 2006/512/EG, vidta 
lämpliga åtgärder i enlighet med
– artikel 1.7 och
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– bilaga I, punkt III a, andra stycket.
Kommissionen skall, i enlighet med det 
förfarande som fastställs i artikel 3 och 
artikel 7 och med beaktande av 
bestämmelserna i artikel 8 i
beslut 1999/468/EG, ändrat genom
beslut 2006/512/EG, vidta lämpliga 
åtgärder i enlighet med punkt 3 i denna 
artikel. ”
* Ett år efter detta direktivs 
ikraftträdande.

Motivering

Den första delen av detta ändringsförslag ligger i linje med den nya föreslagna 
klassificeringen av skjutvapen. Den andra och tredje delen överensstämmer med förslagen i 
kommissionens rapport från 2000, där behovet av ökat samarbete mellan medlemsstaterna 
underströks. I direktiv 91/477/EEG nämns inrättandet av informationsnätverk. Däremot ges 
inte någon närmare definition av omfattningen av detta informationsutbyte. Enligt rapporten 
från 2000 skall en kontaktgrupp inrättas för detta ändamål. Dessutom bör samarbetet mellan 
medlemsstaterna vara förenligt med kommittéförfarandet, och det nya föreskrivande 
förfarandet med kontroll tycks ändamålsenligt i några fall.

Ändringsförslag 35
ARTIKEL 1, LED 2H (nytt)

Artikel 17 (direktiv 91/477(EEG))

2h) Artikel 17 skall ersättas med följande:
”Inom en tid av fem år från dagen för 
införlivandet av detta direktiv med den 
nationella lagstiftningen, och därefter 
vart femte år, skall kommissionen till 
Europaparlamentet och rådet överlämna 
en rapport om den situation som 
tillämpningen av direktivet har resulterat 
i, vid behov åtföljd av förslag till 
åtgärder.”

Motivering

Den kommissionsrapport som nämns i artikel 17 i direktiv 91/477/EEG bör tillhandahållas 
regelbundet. 
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Ändringsförslag 36
ARTIKEL 1, LED 4, LED (-A) (nytt)

Bilaga I, punkt I, strecksats 1 (direktiv 91/477(EEG))

-a) I punkt I skall första strecksatsen
ersättas med följande:
”– alla skjutvapen som definieras i 
artikel 1,”

Motivering

Detta ändringsförslag ligger i linje med införlivandet av definitionen av skjutvapen i artikel 1 
i direktivet.

Ändringsförslag 37
ARTIKEL 1, LED 4, LED AA (nytt)

Bilaga I, del II (direktiv 91/477(EEG))

aa) Del II skall ersättas med följande:
”I detta direktiv klassificeras skjutvapen i 
följande kategorier:
Kategori A - Förbjudna skjutvapen och 
förbjuden ammunition
1. Explosiva militära missiler och 
startlavetter.
2. Automatiska skjutvapen.
3. Skjutvapen maskerade som andra 
föremål.
4. Ammunition med 
kroppsskyddspenetrerande projektiler, 
explosions- eller brandprojektiler och 
projektiler för sådan ammunition.
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 målskjutning som 
innehas av personer med rätt att bruka 
dem.
Kategori B - Skjutvapen för vilka det 
krävs tillstånd
Alla andra skjutvapen än de som omfattas 
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av kategori A. 
Delar till skjutvapen tillhör samma 
kategori som det skjutvapen de är eller är 
tänkta att vara monterade på.”

Motivering

Utvecklingen sedan 1991 när det gäller skjutvapenrelaterad brottslighet visar att 
klassificeringen med fyra grupper av skjutvapen har överlevt sig själv. I den nyaste 
lagstiftningen, till exempel i Belgien, förenklas detta system samtidigt som det fastställs att 
skjutvapen inte får förvärvas utan tillstånd. Samtliga medlemsstater bör därför införa en ny 
klassificering bestående av två kategorier (A: förbjudna skjutvapen, B: skjutvapen för vilka 
det krävs tillstånd). 

Ändringsförslag 38
ARTIKEL 1, LED 4, LED B (nytt)

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

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

b) I punkt 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, utifrån 
förfarandet i artikel 13.4, utfärda 
gemensamma riktlinjer om standarder 
och teknik för att se till att de skjutvapen 
som gjorts obrukbara aldrig kan 
användas på nytt.”

Motivering

Bestämmelser om att göra skjutvapen obrukbara omnämns i FN-protokollet. När det gäller 
situationen i EU bör det fastställas riktlinjer för standarder och tekniker. Syftet bör vara att 
se till att de skjutvapen som gjorts obrukbara aldrig kan användas på nytt.
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Ändringsförslag 39
ARTIKEL 1, LED 4, LED BA (nytt)

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

ba) I punkt IV skall punkterna a, b, d, e 
och f utgå.

Motivering

Ändringsförslaget ligger i linje med den nya föreslagna klassificeringen av skjutvapen.

Ändringsförslag 40
ARTIKEL 1, LED 4A (nytt)

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

4a) I bilaga II skall punkt f ändras enligt 
följande:
a) Punkterna 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 i princip 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) Punkt 3 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) Punkt 5 utgår.

Motivering

Ändringsförslaget ligger i linje med den nya föreslagna klassificeringen av skjutvapen.
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Ändringsförslag 41
ARTIKEL 2, LED 1, STYCKE 1

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de 
lagar och andra författningar som är 
nödvändiga för att följa detta direktiv 
senast den […]. De skall genast överlämna 
texterna till dessa bestämmelser till 
kommissionen tillsammans med en 
jämförelsetabell för dessa bestämmelser 
och bestämmelserna i detta direktiv.

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de 
lagar och andra författningar som är
nödvändiga för att följa detta direktiv 
senast den […]. De skall genast överlämna 
texterna till dessa bestämmelser till
Europaparlamentet och kommissionen 
tillsammans med en jämförelsetabell för 
dessa bestämmelser och bestämmelserna i 
detta direktiv.

Motivering

För att kunna övervaka genomförandet av detta direktiv tillsammans med de övriga 
EU-institutionerna bör parlamentet ges samma information som kommissionen om de 
nationella genomförandeåtgärderna. 
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MOTIVERING

Bakgrund

Direktiv 91/477/EEG om kontroll och förvärv av innehav av vapen utarbetades som en följd 
av avskaffandet av gemenskapens inre gränser den 1 januari 1993. Direktivet innehåller
gemensamma regler som gör det möjligt att inom medlemsstaterna kontrollera förvärv och 
innehav av vapen och deras överföring till en annan medlemsstat. I direktivet fastställs bland 
annat att det skall finnas fyra kategorier med skjutvapen (förbjudna skjutvapen, skjutvapen för 
vilka det krävs tillstånd, skjutvapen som skall anmälas och skjutvapen för vilka det inte krävs
vare sig tillstånd eller anmälan). Direktivet föreskriver också att register över överföringar av 
skjutvapen skall bevaras i 5 år, och att det skall skapas ett europeiskt skjutvapenpass för 
förflyttning av vapen inom gemenskapen. Dessutom har direktivet som mål att främja ett 
informationsutbyte mellan medlemsstaterna. 

I december 2000 släppte kommissionen en rapport om genomförandet av direktivet. Enligt 
rapporten fanns det inte något behov av att införa väsentliga förändringar av direktivet från 
1991, men den tog ändå upp en rad problem och möjliga lösningar, bland annat när det gäller 
informationsutbyte mellan medlemsstaterna (till exempel genom inrättandet av en 
kontaktgrupp), förenkling av vapenkategorierna, Europeiska skjutvapenpasset (förenkling av 
undantaget för jägare; ömsesidiga avtal mellan medlemsstaterna; harmoniserade villkor för 
utfärdande av passet; bestämmelser om tillfälliga överföringar av vapen), fastställande av 
gemensamma tekniska beskrivningar när det gäller vapens försättande ur brukbart skick och 
en gemensam definition av antika vapen.

I december 2001 undertecknade kommissionen, på gemenskapens vägnar, FN-protokollet mot 
olaglig tillverkning av och handel med skjutvapen.

I mars 2006 offentliggjorde kommissionen ett förslag om att ändra direktivet från 1991 för att 
anpassa det till kraven i FN-protokollet från 2001. Förslaget omfattar sex aspekter: definition 
av olaglig tillverkning och handel i överensstämmelse med FN-protokollet; uttryckligt 
märkningskrav för skjutvapen; utvidgning av den period under vilken information om 
skjutvapen måste bevaras i register (10 år); mäklarverksamhet; skyldighet att betrakta olaglig 
tillverkning eller handel som internationella brott samt åtgärder för att försätta skjutvapen ur 
brukbart skick. Kommissionen beslutade att bara ta med de frågor som behandlats i 
FN-protokollet. Därför saknade förslaget en rad av de punkter som i rapporten från 2000 
nämndes som lämpliga förbättringar av direktivet från 1991.  

Den 13 september 2006 offentliggjorde Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 
(EESK) sitt yttrande om kommissionens förslag, där man betonade att gränsöverskridande 
brottslighet utgör ett av de främsta hoten mot staternas territoriella integritet. EESK föreslog
att en harmoniserad förebyggande och repressiv lagstiftning och en integrerad gemensam 
politik skulle antas och att en definition av antika vapen skulle införas. EESK ansåg också att 
medlemsstaterna måste kräva att vapenägare anmäler ägandet, innehar ett tillstånd eller rättar 
sig efter andra administrativa förfaranden för utfärdande av tillstånd för bruk och bärande av 
vapen.
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Centrumet för europeiska politiska studier ombads av utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd att utarbeta ett informationsmeddelande om hur direktivet har genomförts i 
tio EU-medlemsstater. Studien visar att de flesta medlemsstaterna har infört ett system som 
kännetecknas av följande: vapentillverkare är redan skyldiga att bevara register i minst tio år; 
det finns ett enhetligt märkningssystem; ytterligare krav när det gäller förvärv av skjutvapen 
har införts; innehavare av Europeiska skjutvapenpasset måste uppvisa en inbjudan när de 
reser in i de flesta medlemsstaterna; vapenmäklare omfattas av den nationella lagstiftningen 
om skjutvapen; vapentillverkarna måste ha ett tillstånd för att bedriva vapenhandel oavsett 
vapnets kategori, och försättandet av vapen i obrukbart skick delegeras ofta till ett s.k. 
”Proof House” eller till vissa andra organ. I några medlemsstater finns det inte skjutvapen i 
kategorierna C och D. 

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd höll en utfrågning den 4 oktober 2006 
för att undersöka vilka punkter av direktivet från 1991 som skulle behöva ändras, och för att 
klargöra den lämpliga harmoniseringsnivån på EU-nivå. De experter som inbjudits till 
utfrågningen hade delade meningar om vad det ändrade direktivet skulle kunna innehålla. 
Några av dem betonade att det redan finns omfattande undersökningsåtgärder som är en del 
av tillverkningsprocessen och som syftar till att förbättra konsumentsäkerheten. Man framhöll 
också det kontrollsystem som för närvarande är i kraft i de elva EU-medlemsstater som är 
medlemmar av den internationella ständiga kommissionen (CIP)1. Andra experter belyste 
hotet från omändrade skjutvapen som på nytt försatts i brukbart skick, och påpekade att dessa 
vapen inte omfattas av det nuvarande direktivet. Mot denna bakgrund efterlystes strängare 
regler, i synnerhet följande: en vapenmärkning som inte kan förstöras; ett förbud mot 
geometrisk märkning; strikta krav på kvalificerade vapentillverkare; en tydlig definition av 
vapenmäklare; bevarande av digitaliserade uppgifter under obegränsad tid; riktlinjer för att 
försätta vapen ur brukbart skick; införlivande i direktivet av vapenimport till EU; begränsning 
av två kategorier med skjutvapen (förbjudna skjutvapen och skjutvapen för vilka det krävs 
tillstånd); begränsningar av hur många skjutvapen en person har rätt att äga samt fysiska 
inspektioner vid överföringar av vapen.  

Föredragandens förslag

Det bör noteras att det nu har gått fem år sedan FN-protokollet undertecknades och att det 
därför är hög tid att bestämmelserna i detta protokoll införlivas i EU-lagstiftningen. Olaglig 
tillverkning av och handel med skjutvapen, delar till skjutvapen och ammunition inverkar 
menligt på säkerheten för alla invånare i EU. Ytterligare åtgärder behövs för att förhindra, 
bekämpa och utrota denna verksamhet. Frågan om olagligt innehav av skjutvapen kan inte 
skiljas från frågan om dödsfall som orsakas av handeldvapen, vare sig dessa är olagliga eller 
inte. Handeldvapen är lättåtkomliga, billiga, bärbara och enkla att använda och utgör därmed
ett hot mot samhället. Enligt uppgifter från Världshälsoorganisationen (WHO) ligger våld och 
självmord på tredje respektive fjärde plats bland personer i ålderskategorin 15-44 år när man 
räknar upp de främsta orsakerna i världen till ohälsa och för tidig död, medan krigsrelaterade 
skador ligger på sjätte plats. En stor andel av dessa skador orsakas av handeldvapen. En 

  
1 I detta sammanhang bör det påpekas att det fortfarande saknas en konsekvent strategi för att spåra skjutvapen 
och ammunition i EU. Därför vore det bra om CIP-bestämmelser kunde införlivas i EU-lagstiftning, samtidigt 
som hänsyn bör tas till det särskilda inlemmandet av tredjeländerna Ryssland och Kina. Men eftersom detta 
skulle kräva en lång förhandlingsprocess behövs en mer effektiv lösning.
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förklaring till att handeldvapen ofta används är att de är lättåtkomliga. Det faktum att 
skjutvapnen är lättåtkomliga har satts i samband med den ökade dödligheten. Dessutom bör 
det sägas att det, 15 år efter antagandet av direktivet från 1991 och sex år efter kommissionens 
rapport om genomförandet av detta direktiv, skulle vara lämpligt att i den nuvarande 
översynen ta med alla relevanta element som skulle kunna förbättra detta direktivs effekter för
personsäkerheten. I detta avseende bör den nuvarande översynen av 1991 års direktiv inte 
begränsas till de punkter som togs upp i FN-protokollet. Man bör också undersöka, bland 
annat i ljuset av kommissionens rapport från 2000 och utvecklingen av den nationella 
lagstiftningen, om det nu skulle vara användbart att göra fler ändringar av direktivet och att 
minska behovet av fler ändringar på kort sikt. Med tanke på EU:s insatser för att förbättra 
lagstiftningen ligger det i medborgarnas intresse att förebygga behovet av flera efterföljande 
översyner av en och samma lag.

Mot denna bakgrund lägger föredraganden fram förslag som framför allt rör

1. direktivets tillämpningsområde (som inte bara bör omfatta skjutvapen utan även delar till 
skjutvapen och ammunition, och som även bör omfatta samlare och institutioner som 
anlägger kulturella och historiska aspekter på vapen),

2. märkningssystemet (användning av alfanumeriska symboler; uppgift om tillverkningsåret;
märkning på väsentliga vapendelar),

3. register (utvidgning av perioden; myndigheternas ansvar; datorisering; centralt datasystem 
på nationell nivå för varje skjutvapen med ett unikt identifikationsnummer),

4. utbyte av information mellan medlemsstaterna (uppgifter om märkningssystem och 
märkningsteknik; överföringar; befintliga förråd och konfiskerade skjutvapen; inrättande 
av en officiell kontaktgrupp),

5. vapentillverkaren (yrkesförmåga; ekonomiska resurser),

6. mäklarverksamhet (definition),

7. klassificering av skjutvapen (endast två kategorier behålls: förbjudna skjutvapen och 
skjutvapen för vilka tillstånd behövs),

8. kontroll (fysiska inspektioner vid överföringar inom gemenskapen),

9. Europeiska skjutvapenpasset (erkännande av att passet är det enda lämpliga instrument 
som gör det möjligt att resa lagligt till en annan medlemsstat; avskaffande av undantaget
för jägare under 18 år när det gäller förvärv och innehav av skjutvapen; regler vid 
tillfälliga förflyttningar för reparationer eller utställningar,

10. åtgärderna för att försätta skjutvapen ur brukbart skick (EU-riktlinjer med tekniska 
beskrivningar; åtgärder för att förhindra att vapnen används på nytt),

11. antika vapen (definition), och



PR\638303SV.doc 33/33 PE 380.818v01-00

SV

12. ytterligare säkerhetsåtgärder (förbud mot förvärv genom tekniker för 
distanskommunikation; införande av en betänketid när någon vill köpa ett vapen och 
förbud mot att sälja skjutvapen till personer som av domstol i sista instans befunnits 
skyldiga till brott).

Föredraganden anser att frågan om påföljder och brott bör behandlas av utskottet för 
medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor, och lägger därför inte fram
några tydliga förslag därvidlag. Föredragande skulle uppskatta om detta utskott även kunde 
lämna synpunkter på hennes egna förslag om de ytterligare säkerhetsåtgärder som nämns i 
punkt 12 ovan.


