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KORT BEGRUNDELSE

Dette forslag til forordning opfylder EU's behov for i EU-retten at gennemføre artikel 10 i De 
Forenede Nationers protokol om bekæmpelse af ulovlig fremstilling af og handel med 
skydevåben, dele, komponenter og ammunition hertil til De Forenede Nationers konvention 
om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet.

Denne protokol, der på EU's vegne blev færdigforhandlet og undertegnet af Kommissionen 
den 16. januar 2002, indeholder i artikel 10 bestemmelser om at styrke kontrollen med 
udførsel og indførsel samt transitforanstaltninger i forhold til tredjelande for skydevåben til 
civilt brug samt dele, komponenter og ammunition hertil. Det fremgår bl.a. af denne artikel, at 
hver kontraherende stat skal indføre eller opretholde et effektivt system til udførsels- og 
indførselslicencer eller -tilladelser samt foranstaltninger vedrørende international transit i 
forbindelse med overførsel af skydevåben og dele, komponenter samt ammunition hertil.

På nuværende tidspunkt varierer de nationale lovgivninger for udførsel, indførsel og transit af 
skydevåben til civil brug fra en medlemsstat til en anden. Den nævnte protokol indeholder 
således en række foranstaltninger, som videreføres i nærværende forslag til forordning, og 
som har til formål at fastlægge ensartede principper i alle medlemsstater. Det vigtigste mål 
med disse foranstaltninger er at styrke bekæmpelsen af ulovlig handel med skydevåben ved at 
indføre skrappere kontrol med legale overførsler og ved at styrke samarbejdet mellem de 
nationale myndigheder.

Ordføreren mener, at det er vigtigt at højne sikkerheden inden for EU ved at mindske risikoen 
for, at skydevåben ender på det illegale marked. Dette initiativ er blot en iværksættelse af 
Stockholmprogrammet, der angiver våbenhandel som en af de ulovlige aktiviteter, der fortsat 
er en trussel med den indre sikkerhed i EU. Dette skal imidlertid ikke gennemføres på en 
måde, så det skader de små og mellemstore europæiske virksomheder på dette marked.
Vedtagelsen af harmoniserede bestemmelser på EU-plan bør ikke medføre indførelse af 
unødvendige og overdrevne administrative byrder, der på sigt er til skade for den europæiske 
industris konkurrenceevne. I en tid, hvor EU er midt i en økonomisk krise uden fortilfælde, er 
det vigtigt at undgå at pålægge SMV'er i EU yderligere administrative byrder for at sikre dem 
loyale konkurrencevilkår i forhold til virksomheder i tredjelande.

Derfor bifalder ordføreren indførelsen af forenklede procedurer, som er indeholdt i det 
forelagte forslag til forordning, men mener, at disse procedurer bør anvendes på alle tilfælde 
af midlertidig udførsel af skydevåben til kontrollerbare lovlige formål, herunder ved 
vurdering, udstilling og reparation af skydevåben. Disse former for udførsler hører allerede 
under eksisterende lovgivning for toldkontrol og bør undtages fra alle unødvendige 
administrative byrder.

Ordføreren bifalder endvidere fastsættelsen af en frist for behandling af ansøgninger om 
udførselstilladelser. Ordføreren mener imidlertid, at det er nødvendigt at forkorte denne frist 
til tres kalenderdage for at undgå en unødvendig forlængelse af udførselsprocedurerne og 
undgå, at de europæiske virksomheders konkurrenceevne berøres i forhold til konkurrerende 
virksomheder, der er etableret i tredjelande, og som ofte meget hurtigt kan opnå tilladelse.
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Endelig mener ordføreren, at den oprindelige frist på 120 dage for denne forordnings 
ikrafttræden er urealistisk og foreslår i stedet en frist på 36 måneder.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Udvalget om 
det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at optage 
følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I denne forordning fastlægges regler for 
udførselstilladelse, indførsels- og 
transitforanstaltninger for skydevåben og 
dele, væsentlige komponenter samt 
ammunition hertil med henblik på 
gennemførelse af artikel 10 i De Forenede 
Nationers protokol om bekæmpelse af 
ulovlig fremstilling af og handel med 
skydevåben og dele, komponenter samt 
ammunition hertil, der supplerer De 
Forenede Nationers konvention om 
bekæmpelse af grænseoverskridende 
organiseret kriminalitet (i det følgende 
benævnt "FN's våbenprotokol").

(Vedrører ikke den danske tekst)

    

Or. fr

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. ”skydevåben”: ethvert bærbart våben 
med løb, som udsender, er konstrueret til at 
udsende eller kan ombygges til at udsende 
et hagl, en kugle eller et projektil ved 
hjælp af et brændbart drivmiddel.

1. "skydevåben": ethvert bærbart våben 
med løb, som udsender, er konstrueret til at 
udsende eller kan ombygges til at udsende 
et projektil ved hjælp af et brændbart 
drivmiddel.
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En genstand anses for at kunne ombygges 
til at udsende et hagl, en kugle eller et 
projektil ved hjælp af et brændbart 
drivmiddel, hvis den:

En genstand anses for at kunne ombygges 
til at udsende et projektil ved hjælp af et 
brændbart drivmiddel, hvis den:

– fremtræder som et skydevåben og – fremtræder som et skydevåben og
– som følge af sin konstruktion eller det 
materiale, den er fremstillet af, kan 
ombygges hertil

– som følge af sin konstruktion eller det 
materiale, den er fremstillet af, kan 
ombygges hertil ved hjælp af almindeligt 
værktøj

Or. fr

Begrundelse

Udtrykket "at udsende et hagl" er vildledende og kan henvise til skydevåben, der skyder med 
løst krudt. "Kugle" og "projektil" er synonymer, og det er derfor tilstrækkeligt med 
"projektil". Hvad angår mulighederne for ombygning, er det klart, at en person med de 
rigtige tekniske kompetencer kan omdanne enhver metalgenstand til et skydevåben.
Kategorien skydevåben bør derfor kun dække genstande, der kan ombygges uden særlige 
tekniske kompetencer og uden anvendelse af specialiseret værktøj.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. ”dele og væsentlige komponenter”:
ethvert element eller ethvert 
udskiftningselement, der er specifikt 
beregnet til et skydevåben, og som er 
væsentlig for anvendelsen af det, herunder 
løb, kammer eller låsestol, slæde eller 
cylinder, bundstykke eller 
slagboltblokering og enhver anordning, der 
er beregnet eller tilpasset til at dæmpe 
lyden ved affyring af et skydevåben

2. "væsentlige komponenter": ethvert 
element eller ethvert udskiftningselement, 
der er specifikt beregnet til et skydevåben, 
og som er væsentlig for anvendelsen af det, 
herunder løb, kammer eller låsestol, slæde 
eller cylinder, bundstykke eller 
slagboltblokering og enhver anordning, der 
er beregnet eller tilpasset til at dæmpe 
lyden ved affyring af et skydevåben

"væsentlig komponent":
låsemekanismen, kammeret, cylinderen 
og løbet på skydevåben hører som 
særskilte genstande ind under den 
tekniske kategori, i hvilken det 
skydevåben, som de er eller skal være en 
del af, er klassificeret
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Or. fr

Begrundelse
"Dele" og "komponenter" er synonyme termer. Anden del af definitionen bør udgå. Ethvert 
skydevåben er nødvendigvis dækket af første del af definitionen. På det tekniske plan er det 
ukorrekt, da låsemekanismen ikke kan defineres. Denne unøjagtighed risikerer at lade 
definitionen af væsentlige komponenter omfatte små standardkomponenter, der er en del af 
låsemekanismen (stifter, skruer, ...), og som på inden måde udgør en risiko for den offentlige 
sikkerhed og ikke er væsentlige komponenter i våbnet.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. "ammunition": patronen i sin helhed
eller dele heraf, herunder patronhylstre, 
tændladning, drivladning, hagl eller
projektiler, der anvendes i et skydevåben, 
forudsat at disse dele selv er underlagt 
krav om tilladelse i den relevante 
medlemsstat

3. "ammunition": patronen i sin helhed, 
som anvendt i et skydevåben, og som 
består af patronhylstre, tændladninger, 
drivladninger og projektiler

Or. fr

Begrundelse

Kun drivladninger er omfattet af en tilladelsesprocedure på EU-plan (direktiv 93/15/EØF 
m.fl.).

De uvirksomme komponenter og tændladninger udgør ingen sikkerhedsmæssig fare. 

Derfor bør definitionen af ammunition kun omfatte en færdig patron i sin helhed.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13. "flerdobbelt udførselstilladelse": en 
tilladelse, der udstedes til en bestemt 
eksportør til flerdobbelte forsendelser til 
den samme slutbruger eller modtager i et 
tredjeland, og som gælder for et eller flere 

13. "flerdobbelt udførselstilladelse": en 
tilladelse, der udstedes til en bestemt 
eksportør efter dennes anmodning til 
flerdobbelte forsendelser til en eller flere
slutbrugere eller modtagere i et eller flere
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skydevåben og dele, komponenter samt 
ammunition hertil

angivne tredjelande, og som gælder for et 
eller flere skydevåben og væsentlige 
komponenter samt ammunition hertil

Or. fr

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15a "tredjeland": et land uden for EU's 
toldområde.

Or. fr

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(f) antikke skydevåben og efterligninger 
heraf som fastsat i henhold til national 
lovgivning, forudsat at de antikke 
skydevåben ikke omfatter skydevåben, der 
er fremstillet efter 1899

(f) skydevåben, der er fremstillet inden 
1900 og efterligninger heraf, og alle våben 
til forladning

Or. fr

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(g) forsendelser ad søvejen og gennem 
havne i tredjelande, forudsat at der ikke 

(g) udførsel og transit af skydevåben og 
væsentlige komponenter og ammunition 
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foretages omladning eller ændring af 
transportmiddel.

hertil til og via tredjelande, der ikke har 
ratificeret våbenprotokollen.  

Or. fr

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) indførselstredjelandet har udstedt de 
relevante indførselstilladelser, og

(a) indførselstredjelandet har udstedt de 
relevante indførselstilladelser såfremt den 
gældende nationale lovgivning kræver 
det, og

Or. fr

Begrundelse

Visse tredjelande stiller ikke krav om indførselstilladelser.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) eventuelle transittredjelande senest 
inden forsendelsen har givet skriftlig 
meddelelse om, at de ingen indvendinger
har mod transitten.

(b) eventuelle transittredjelande senest 
inden forsendelsen har givet skriftlig 
meddelelse om, at de ingen indvendinger
har mod transitten. Denne bestemmelse 
gælder ikke for forsendelser ad luft- og 
søvejen og gennem lufthavne og havne i 
tredjelande, forudsat at der ikke foretages 
omladning eller ændring af 
transportmiddel.

Or. fr
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Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis der ikke er kommet indvendinger
mod transitten senest tyve arbejdsdage fra 
den dag, hvor den skriftlige anmodning 
om ikke at få indvendinger mod transitten
er indgivet af eksportøren, anses det 
pågældende transittredjeland for ikke at 
have nogen indvendinger og for at have 
givet sit stiltiende samtykke til transitten.

2. Hvis der ikke er kommet indvendinger
mod transitten senest tyve kalenderdage
fra den dag, hvor den skriftlige meddelelse
er indgivet af eksportøren, anses det 
pågældende transittredjeland for ikke at 
have nogen indvendinger og for at have 
givet sit stiltiende samtykke til transitten.

Or. fr

Begrundelse

Henvisningen til et antal "arbejdsdage" kan ikke anvendes som tidsfrist, da det varierer fra 
land til land og således kan skabe usikkerhed. Derudover udgør "20 arbejdsdage" en frist på 
en måned, hvilket afgjort er for meget for forsendelser på et verdensmarked, der stiller krav 
om hurtighed for forsendelser af civile varer.  

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne behandler 
ansøgninger om udførselstilladelser eller 
flerdobbelte udførselstilladelser inden for 
en periode, der fastsættes i medfør af 
national lov eller praksis, og som under 
alle omstændigheder ikke må overskride 
90 arbejdsdage.

4. Medlemsstaterne gennemfører 
procedurerne for udstedelse af 
enkeltstående eller flerdobbelte 
udførselstilladelser inden for en frist, der 
ikke må overskride 60 kalenderdage.

Or. fr

Begrundelse

Endnu en gang kan henvisningen til "arbejdsdage" ikke anvendes. Frister på over 90 dage 
ville i høj grad påvirke de europæiske virksomheders konkurrenceevne i forhold til eksterne 
konkurrenter, der ofte nyder godt af meget korte frister og dermed en bedre 
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konkurrencemæssig situation på de international markeder. Leveringsdatoen er en vigtig 
faktor inden for international handel.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Gyldigheden af en udførselstilladelse 
eller en flerdobbelt udførselstilladelse 
besluttes af medlemsstaterne, men den må 
ikke være mindre end 12 måneder.

5. Gyldigheden af en udførselstilladelse 
besluttes af medlemsstaterne og må ikke 
være mindre end 12 måneder, og 
gyldigheden af en flerdobbelt 
udførselstilladelse må ikke være mindre 
en 24 måneder.

Or. fr

Begrundelse

Det er indlysende, at gyldigheden af en flerdobbelt udførselstilladelse bør forlænges. Den 
fælles procedure for flere forsendelser skal fremmes med henblik på at mindske
omkostningerne for medlemsstaterne og for virksomhederne og gøre systemet mere 
konkurrencedygtigt. 

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne kan beslutte at benytte 
elektroniske dokumenter til behandling af 
anmodninger om tilladelser.

6. Medlemsstaterne bestræber sig for at 
benytte moderne 
kommunikationsteknologier og 
elektroniske dokumenter for således at 
lette udførselsprocedurerne til og 
kommunikationsprocedurerne med 
tredjelande.

Or. fr

Begrundelse

Kommunikationen mellem landene bør også mest muligt anvende moderne 
kommunikationsteknologier, da det gør det muligt at etablere et hurtigere og mere effektivt og 
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konkurrencedygtigt system.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(h) en beskrivelse af skydevåbnene og
delene, de væsentlige komponenter samt 
ammunitionen hertil samt mængden heraf, 
herunder af mærkningen på 
skydevåbnene.

(h) en beskrivelse af skydevåbnene og de 
væsentlige komponenter samt 
ammunitionen hertil og mængden heraf.

Or. fr

Begrundelse

Henvisningen til en beskrivelse af mærkningen på skydevåbnene, deres komponenter og 
ammunition kan få en til at tro, at udførselstilladelsen (og den tilsvarende indførselstilladelse) 
bør indeholde alle oplysninger vedrørende mærkningen af hvert våben, komponent, 
emballage og ammunition.

Denne bestemmelse ville i praksis gøre enhver udførsel umulig, da varerne på det tidspunkt, 
hvor ansøgningen om udførsel udarbejdes, oftest endnu ikke er fremstillet, og oplysningerne 
om mærkning er således ikke tilgængelige.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ha) senest på tidspunktet for forsendelsen 
en erklæring om, at skydevåbnene og de 
væsentlige komponenter samt 
ammunitionen hertil er mærket i 
overensstemmelse med artikel 4 i direktiv 
91/477/EØF. 

Or. fr

Begrundelse

Det er således med hensyn til artikel 6 (ha) vigtigt, at eksportøren erklærer, at våbnene, de 
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væsentlige komponenter samt ammunitionen hertil er mærket i overensstemmelse med de 
gældende EU-regler.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De oplysninger, der henvises til i stk. 1, 
skal, hvis de er indeholdt i 
indførselstilladelsen, indleveres på 
forhånd af eksportøren til 
transittredjelandet senest inden 
forsendelsen.

2. De oplysninger, der henvises til i stk. 1, 
skal, hvis de er indeholdt i 
indførselstilladelsen, indleveres af 
eksportøren til transittredjelandet inden 
forsendelsen.

Or. fr

Begrundelse

Dette stykke er af klarhedshensyn blevet forenklet.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den forenklede procedure, der er fastsat 
i stk. 2, 3 og 4, finder anvendelse på 
midlertidig udførsel af skydevåben til 
kontrollerbare lovlige formål, som omfatter 
jagt, konkurrenceskydning, vurdering, 
udstilling og reparation.

1. Den forenklede procedure, der er fastsat 
i stk. 2, 3 og 4, finder anvendelse på 
midlertidig udførsel af skydevåben og 
væsentlige komponenter samt 
ammunition hertil til kontrollerbare 
lovlige formål, som omfatter jagt, 
konkurrenceskydning, vurdering, udstilling 
og reparation.

Or. fr
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Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når jægere og konkurrenceskytter 
forlader Unionens toldområde via et 
overgangssted ved den ydre grænse i den 
medlemsstat, hvor de har deres bopæl, og 
midlertidigt udfører et eller flere 
skydevåben under rejse i et tredjeland, kan 
de få udstedt det europæiske våbenpas i 
medfør af artikel 1 og 12 i direktiv 
91/477/EØF, en national skydevåbenlicens, 
en national jagttilladelse eller et andet 
gyldigt nationalt dokument, som er udstedt 
af den kompetente myndighed i den 
medlemsstat, hvor de har deres bopæl.

3. Når jægere og konkurrenceskytter 
forlader Unionens toldområde eller vender 
tilbage til Unions toldområde via et 
overgangssted ved den ydre grænse, og 
midlertidigt udfører et eller flere 
skydevåben og væsentlige komponenter 
samt ammunition hertil under rejse i et 
tredjeland, kan de få udstedt det 
europæiske våbenpas i medfør af artikel 1 
og 12 i direktiv 91/477/EØF, en national 
skydevåbenlicens, en national jagttilladelse 
eller et andet gyldigt nationalt dokument, 
som er udstedt af den kompetente 
myndighed i den medlemsstat, hvor de har 
deres bopæl.

Or. fr

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når jægere og konkurrenceskytter 
forlader Unionens toldområde via et 
overgangssted ved den ydre grænse i en 
anden medlemsstat end den, hvor de har 
deres bopæl, og midlertidigt udfører et 
eller flere skydevåben under rejse i et 
tredjeland, kan de få udstedt et gyldigt 
europæisk våbenpas i medfør af artikel 1 
og 12 i direktiv 91/477/EØF, som er 
udstedt af den kompetente myndighed i 
den medlemsstat, hvor de har deres 
bopæl.

udgår

Den kompetente myndighed i den 
medlemsstat, hvor overgangsstedet til den 



PE456.611v01-00 14/19 PA\852875DA.doc

DA

ydre grænse ved Unionen er beliggende, 
meddeler den kompetente myndighed i 
den medlemsstat, hvor jægeren eller 
konkurrenceskytten har sin bopæl, og 
hvor det europæiske våbenpas blev 
udstedt, datoen for den midlertidige 
udførsel, mængden af midlertidigt udførte 
skydevåben og den forventede dato for 
tilbagekomst, som jægeren eller 
konkurrenceskytten har angivet på 
tidspunktet for den midlertidige udførsel.

Or. fr

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Der bør ikke afkræves 
udførselstilladelse for midlertidig udførsel 
til kontrollerbare lovlige formål af 
skydevåben og væsentlige komponenter 
samt ammunition hertil, til f.eks.
varemesser, udstillinger, reparationer 
eller vurderinger, såfremt eksportøren 
dokumenterer, at han er i lovlig besiddelse 
af disse skydevåben og udfører dem i 
henhold til proceduren for passiv 
forædling eller proceduren for midlertidig 
toldmæssig udførsel.  

Or. fr

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) den tiltænkte endelige anvendelse, (d) den tiltænkte endelige anvendelse, 
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modtageren og faren for omdirigering. modtageren og den reelle fare for 
omdirigering.

Or. fr

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) afslår at udstede en udførselstilladelse 
eller en flerdobbelt udførselstilladelse, hvis 
den fysiske eller juridiske person, der 
ansøger om en sådan tilladelse, ikke har en 
ren straffeattest på grund af ulovlig handel 
med skydevåben og dele, væsentlige 
komponenter samt ammunition hertil eller 
på grund af andre alvorlige forbrydelser

(a) afslår at udstede en udførselstilladelse 
eller en flerdobbelt udførselstilladelse, hvis 
den fysiske eller juridiske person, der
ansøger om en sådan tilladelse, ikke har en 
ren straffeattest på grund af ulovlig handel 
med skydevåben og væsentlige 
komponenter samt ammunition hertil eller 
på grund af andre voldelige forsætlige
lovovertrædelser

Or. fr

Begrundelse

Det er svært at fastslå alvorligheden af en forbrydelse, og anvendelsen af dette begreb alene 
kan medføre en vilkårlig anvendelse af bestemmelserne, der kan resultere i diskriminering.
Henvisningen til en "voldelig forsætlig lovovertrædelse" (på engelsk "violent intentional 
crime"), som nævnt i artikel 5, stk. 1, litra b), i direktiv 91/477/EF som ændret ved direktiv 
2008/51/EØF, skal råde bod på dette problem. 

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Rådets forordning (EF) nr. 515/97 af 13. 
marts 1997, navnlig bestemmelserne i den 
pågældende forordning om oplysningernes 
fortrolighed, jf. dog artikel 18 i 
nærværende forordning.

2.   (Vedrører ikke den danske udgave)
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Or. fr

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske udgave)

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvert femte år undersøger 
Kommissionen gennemførelsen af 
forordningen og forelægger Europa-
Parlamentet og Rådet en beretning om 
anvendelsen heraf, eventuelt ledsaget af 
forslag til ændring. Medlemsstaterne giver 
Kommissionen alle relevante oplysninger 
med henblik på udarbejdelsen af denne 
beretning.

3. Hvert tiende år undersøger 
Kommissionen gennemførelsen af 
forordningen og forelægger Europa-
Parlamentet og Rådet en beretning om 
anvendelsen heraf, eventuelt ledsaget af 
forslag til ændring. Medlemsstaterne giver 
Kommissionen alle relevante oplysninger 
med henblik på udarbejdelsen af denne 
beretning.

Or. fr

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning træder i kraft på 
hundrede og tyvendedagen efter 
offentliggørelsen i Den Europæiske Unions 
Tidende.

Denne forordning træder i kraft den første 
dag i den syvogtredivte måned efter datoen 
for offentliggørelsen i Den Europæiske 
Unions Tidende.

Or. fr

Begrundelse

120 dage er en urealistisk frist i betragtning af, at der er behov for at ændre talrige nationale 
procedurer og formularer for at indføre de nye regler. Nogle af bestemmelserne har 
forbindelse til kriterierne i direktiv 91/477/EF, der for nyligt blev ændret i 2008, og som først 
træder fuldstændig i kraft i 2014. Visse medlemsstater (f.eks. Frankrig og Spanien) har endnu 
ikke gennemført disse bestemmelser i national ret. Det er derfor ikke realistisk at 
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programmere ikrafttrædelsen af denne forordning inden direktiv 91/477/EF som ændret i 
2008 er fuldstændig gennemført.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Bilag – nr. A

Kommissionens forslag Ændringsforslag

A: Skydevåben A : Skydevåben
9302 00 00 Revolvere og pistoler, 
undtagen varer henhørende under pos. 
9303 eller 9304

9302 00 00 Revolvere og pistoler, 
undtagen varer henhørende under pos. 
9303

9303 Andre ildvåben, herunder jagtgeværer 
og –rifler

9303 Andre ildvåben, herunder jagtgeværer
og –rifler

9303 20 Andre jagt- eller sportsgeværer, 
med mindst ét glat løb

9303 20 00 Andre jagt- eller sportsgeværer, 
herunder våben med kombineret glat løb / 
riflet løb

9303 20 10 – Enkeltløbede, med glat løb 9303 20 10 – Enkeltløbede ildvåben, med 
glat løb

9303 20 95 - I andre tilfælde
9303 30 00 Andre jagt- eller sportsgeværer 9303 30 00 Andre ildvåben til  jagt eller 

sport

9303 90 00 Andre varer
9304 00 00 Andre våben (fx luft- og 
fjederbøsser)

Or. fr

Begrundelse

Alle henvisninger til "andre" varer bør udgå og hver artikel skal defineres klart i bilaget, 
således at enhver uklarhed undgås både for toldvæsenet og virksomhederne. Alle 
henvisninger til våben eller varer, der ikke hører under FN's protokol, som f.eks. luft- og 
fjederbøsser, skal fjernes. Det er indlysende, at disse varer ikke berører den internationale 
organiserede kriminalitet. Andre varer, der ikke i sig selv er farlige, som f.eks. projektiler og 
hagl, ikke skal omfattes af forordningens anvendelsesområde.
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Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Bilag – nr. B

Kommissionens forslag Ændringsforslag

B: Dele og væsentlige komponenter B: Væsentlige komponenter, der er en del 
af

9305 Dele og tilbehør til varer henhørende 
under pos. 9302 til 9304:

9305 Dele og tilbehør til varer henhørende 
under pos. 9302 til 9303:

9305 10 00 – Til revolvere eller pistoler 9305 10 00 – Til revolvere eller pistoler

– Til geværer eller rifler henhørende under 
pos. 9303:

– Til geværer eller rifler henhørende under 
pos. 9303:

9305 21 00 − − Glatte løb 9305 21 00 − − Glatte løb

9305 29 00 – – Andre varer
9305 99 00 – I andre tilfælde

Or. fr

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Bilag – nr. C

Kommissionens forslag Ændringsforslag

C: Ammunition C: Ammunition som defineret i artikel 2, 
stk. 3, og som er klassificeret under 

9306 Patroner og anden ammunition 
(f.eks. patroner) og projektiler samt dele 
dertil, herunder hagl
– Patroner til geværer med glat løb, samt 
dele dertil:
9306 21 00 – – Patroner 9306 21 00 – – Patroner til geværer med 

glat løb
9306 29 – – Andre varer
9306 29 40 – – – Patronhylstre
9306 29 70 – – Andre varer
9306 30 – Andre patroner samt dele dertil:
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9306 30 10 – – Til revolvere og pistoler 
henhørende under pos. 9302

9306 30 10 – – Til revolvere og pistoler 
henhørende under pos. 9302

– – –I andre tilfælde
9306 30 91 – – – – Patroner med 
centraltænding

9306 30 91 – – – – Patroner med 
centraltænding

9306 30 93 – – – – Patroner med 
randtænding

9306 30 93 – – – – Patroner med 
randtænding

9306 30 97 – – – – Andre varer
9306 90 – Andre varer:
9306 90 90 – – I andre tilfælde

Or. fr


