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KORTFATTAD MOTIVERING

Förslaget till förordning avser EU:s skyldighet att i unionsrätten införliva artikel 10 i 
Förenta Nationernas protokoll mot olaglig tillverkning av och handel med skjutvapen, delar 
till skjutvapen och ammunition, bifogat Förenta nationernas konvention mot 
gränsöverskridande organiserad brottslighet.

Protokollet, som har förhandlats fram av kommissionen och som undertecknades den
16 januari 2002 av kommissionen på Europeiska gemenskapens vägnar, omfattar 
bestämmelser i artikel 10 för att stärka export- och importkontrollerna och åtgärderna för 
transitering till tredjeländer av skjutvapen för civilt bruk, delar till skjutvapen och 
ammunition. Enligt denna artikel ska varje stat som är part i protokollet införa eller 
upprätthålla ett effektivt licens- eller tillståndssystem för export och import samt åtgärder för 
internationell transitering, för överföring av skjutvapen, delar till skjutvapen och ammunition.

Gällande nationell lagstiftning om export, import och transitering utanför gemenskapen av 
skjutvapen för civilt bruk varierar i nuläget från en medlemsstat till en annan. Protokollet 
omfattar en rad åtgärder, som har införlivats i detta förslag till förordning i syfte att införa 
enhetliga principer i samtliga medlemsstater. Huvudsyftet med dessa åtgärder är att stärka 
kampen mot den olagliga handeln med skjutvapen genom att införa strängare kontroller av de 
lagliga överföringarna och förstärka samarbetet mellan de nationella myndigheterna. 

Föredraganden anser att det är viktigt att stärka EU:s interna säkerhet genom att minska 
riskerna för avledning av vapen från den lagliga marknaden. Detta initiativ är inget annat än 
genomförandet av Stockholmsprogrammet, i vilket man lyfter fram den olagliga handeln med 
vapen som en av de olagliga verksamheter som hotar EU:s interna säkerhet. Detta får dock 
inte göras till förfång för de små och medelstora europeiska företag som är etablerade på 
denna marknad. Antagandet av enhetliga åtgärder på EU-nivå får inte åtföljas av införandet av 
onödiga och överdrivna administrativa krav, som på sikt skadar den europeiska industrins 
konkurrenskraft. EU står i dag inför en ekonomisk kris utan motstycke. Det är därför viktigt 
att inte att utsätta de små och medelstora företag som är etablerade inom gemenskapen för 
ytterligare administrativa krav så att de kan konkurrera på lika villkor med företag som är 
etablerade i tredjeländer.

Föredraganden välkomnar därför de förenklade förfaranden som införs genom förslaget till 
förordning, men anser att dessa förfaranden måste tillämpas för all temporär export av 
skjutvapen för kontrollerbara lagliga ändamål, vilket inbegriper bedömning, utställningar och 
reparation. Denna export omfattas redan av befintlig lagstiftning avseende tullkontroll och bör 
undantas från alla onödiga administrativa krav.

Föredraganden välkomnar även införandet av en maximilängd för handläggningstiden för 
ansökningar om exporttillstånd. Det förefaller dock nödvändigt att korta ned denna 
maximilängd till 60 kalenderdagar för att inte i onödan förlänga exportförfarandena och 
undvika att de europeiska företagen blir mindre konkurrenskraftiga än deras konkurrenter, 
som är etablerade i tredjeländer där fristen för utfärdande av tillstånden ofta är mycket kort.

Föredraganden anser avslutningsvis att den ursprungliga fristen på 120 dagar för 
ikraftträdandet av denna förordning inte är realistisk och föreslår en frist på 36 månader.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar 
utskottet för internationell handel att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i 
sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning fastställs regler för 
exporttillstånd samt import- och 
transiteringsåtgärder för skjutvapen, delar 
till skjutvapen och ammunition, i syfte att 
genomföra artikel 10 i Förenta Nationernas 
protokoll mot olaglig tillverkning av och 
handel med eldvapen, delar till eldvapen 
och ammunition, bifogat Förenta 
nationernas konvention mot 
gränsöverskridande organiserad 
brottslighet (nedan kallat FN:s protokoll 
om skjutvapen).

I denna förordning fastställs regler för 
exporttillstånd samt import- och 
transiteringsåtgärder för skjutvapen, 
väsentliga delar till skjutvapen och 
ammunition, i syfte att genomföra 
artikel 10 i Förenta Nationernas protokoll 
mot olaglig tillverkning av och handel med 
eldvapen, delar till eldvapen och 
ammunition, bifogat Förenta nationernas 
konvention mot gränsöverskridande 
organiserad brottslighet (nedan kallat FN:s 
protokoll om skjutvapen).
(Denna ändring berör hela lagtexten under 
behandling. Om ändringen antas ska hela 
texten anpassas i överensstämmelse 
härmed.)

Or. fr

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. 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 
antändbart drivämne.

1. Skjutvapen: varje bärbart vapen med 
pipa som avfyrar, är avsett att avfyra, eller 
kan omvandlas till att avfyra en projektil 
med hjälp av ett antändbart drivämne.

Ett vapen anses kunna omvandlas till att 
avfyra ett skott, en kula eller en projektil 

Ett vapen anses kunna omvandlas till att 
avfyra en projektil med hjälp av ett 
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med hjälp av ett explosivt ämne om explosivt ämne om
— det liknar ett skjutvapen, och — det liknar ett skjutvapen, och 

— det på grund av sin konstruktion eller 
sina materialegenskaper kan omvandlas på 
detta sätt. 

— det på grund av sin konstruktion eller 
sina materialegenskaper kan omvandlas på 
detta sätt med vanliga verktyg. 

Or. fr

Motivering

Uttrycket ”avfyra ett skott” är missvisande och skulle kunna hänvisa till skjutvapen som 
skjuter med lösa skott. ”Kula” och ”projektil” är synonymer. Det räcker med ”projektil”. 
När det gäller möjligheten till omvandling är det helt klart att ett verkligt tekniskt kunnande 
skulle göra det möjligt att omvandla vilket metallföremål som helst till skjutvapen.  Kategorin 
”skjutvapen” bör därför endast omfatta föremål som kan omvandlas utan specifika tekniska 
kunskaper och utan användning av någon särskild utrustning.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Delar till skjutvapen: varje komponent 
eller ersättningskomponent som har 
utformats särskilt för ett skjutvapen och 
som är nödvändig för dess funktion, 
inbegripet pipa, stomme eller låda, 
glidskena eller cylinder, slutstycke samt 
varje anordning som formgivits eller 
anpassats för att dämpa det ljud som 
uppkommer då ett skjutvapen avfyras.

2. Väsentliga delar till skjutvapen: varje 
komponent eller ersättningskomponent 
som har utformats särskilt för ett 
skjutvapen och som är väsentlig för dess 
funktion, inbegripet pipa, stomme eller 
låda, glidskena eller cylinder, slutstycke 
samt varje anordning som formgivits eller 
anpassats för att dämpa det ljud som 
uppkommer då ett skjutvapen avfyras.

Väsentlig del: slutstycket, patronläget och 
pipan till ett skjutvapen tillhör som 
separata delar samma kategori som det 
skjutvapen de är eller är tänkta att vara 
monterade på.

Or. fr

Motivering

(Första meningen berör inte den svenska versionen). Definitionen ”väsentliga delar” bör 
strykas. Alla delar av ett skjutvapen ingår oundvikligen i föregående definition. På det 
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tekniska planet är det inkorrekt, eftersom begreppet slutstycke inte kan definieras. Denna 
oklarhet medför en risk för att definitionen också inkluderar som väsentliga delar små 
standarddelar som ingår i slutstycket (hylsor, skruvar…) men som inte medför någon fara för 
den allmänna säkerheten och inte utgör väsentliga delar av vapnet.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Ammunition: alla patroner eller delar av 
patroner, inklusive patronhylsor, 
tändladdningar, drivladdningar, kulor och 
projektiler som används i skjutvapen, 
förutsatt att dessa delar själva omfattas av 
krav på tillstånd i den berörda 
medlemsstaten.

3. Ammunition: alla patroner, såsom de 
används i ett skjutvapen, bestående av 
patronhylsor, tändladdningar, 
drivladdningar och projektiler.

Or. fr

Motivering

Endast drivladdningarna omfattas av ett tillståndsförfarande på gemenskapsnivå 
(direktiv 93/15/EEG och senare ändringar).

De orörliga komponenterna och tändladdningarna utgör ingen fara på det säkerhetsmässiga 
planet.

Definitionen av ”ammunition” ska därför endast omfatta den fullständiga och kompletta 
patronen.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13. Exporttillstånd för flera transporter: 
tillstånd som ges en viss exportör för flera 
transporter till samma slutanvändare eller 
mottagare i ett tredjeland och som omfattar 
ett eller flera skjutvapen, delar till 
skjutvapen och ammunition.

13. Exporttillstånd för flera transporter: 
tillstånd som ges en viss exportör på 
dennes begäran för flera transporter till en 
eller flera slutanvändare eller mottagare 
och/eller i ett eller flera specifika 
tredjeländer och som omfattar ett eller 
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flera skjutvapen, väsentliga delar till 
skjutvapen och ammunition.

Or. fr

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

15a. Tredjeland: ett land utanför EU:s 
tullområde.

Or. fr

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Antika skjutvapen och replikvapen till 
dessa definierade i enlighet med nationell 
lagstiftning, förutsatt att antika 
skjutvapen inte inbegriper skjutvapen som 
tillverkats efter 1899.

(f) Skjutvapen som tillverkats före 1900
och replikvapen, samt alla 
mynningsladdade vapen.

Or. fr

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Transporter sjövägen och via hamnar 
i tredjeländer, förutsatt att omlastning 
eller byte av transportmedel inte äger 

(g) Export och transitering av skjutvapen, 
väsentliga delar till skjutvapen och 
ammunition, till och genom tredjeländer 
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rum. som inte har ratificerat protokollet om 
skjutvapen.

Or. fr

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) det importerande tredjelandet har 
utfärdat motsvarande importtillstånd, och

(a) det importerande tredjelandet har 
utfärdat motsvarande importtillstånd om 
detta föreskrivs i dess gällande nationella 
lagstiftning, och

Or. fr

Motivering

Vissa tredjeländer kräver inte importtillstånd.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) eventuella tredjeländer som är 
transitländer före transporten skriftligen 
har meddelat att de inte har några 
invändningar mot transiteringen.

(b) eventuella tredjeländer som är 
transitländer före transporten skriftligen 
har meddelat att de inte har några 
invändningar mot transiteringen. Denna 
bestämmelse ska inte tillämpas för 
transporter luft- eller sjövägen och 
transporter som transiterar via hamnar 
eller flygplatser i tredjeländer, förutsatt 
att omlastning eller byte av 
transportmedel inte äger rum.

Or. fr
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Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om inga invändningar mot 
transiteringen inkommit inom 
20 arbetsdagar från den dag då exportören 
ingivit sin skriftliga ansökan om 
godkännande av transiteringen ska det 
berörda tredjelandet som är transitland 
anses inte ha några invändningar mot 
transiteringen och ha gett sitt 
underförstådda samtycke till den. 

2. Om inga invändningar mot 
transiteringen inkommit inom 
20 kalenderdagar från den dag då 
exportören ingivit sin skriftliga anmälan,
ska det berörda tredjelandet som är 
transitland anses inte ha några 
invändningar mot transiteringen och ha gett 
sitt underförstådda samtycke till den.

Or. fr

Motivering

Hänvisningen till ”arbetsdagar” kan inte föreslås som tidskriterium, eftersom arbetsdagar 
inte definieras på samma sätt i alla länder vilket kan skapa osäkerhet. Det bör noteras att ”20 
arbetsdagar” motsvarar en maximifrist på en månad, vilket säkerligen är för mycket med 
hänsyn till de snabba transporttider som den globala marknaden kräver i dag för denna 
handel med civila produkter.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska handlägga 
ansökningar om exporttillstånd eller
exporttillstånd för flera transporter inom en 
tidsrymd som fastställs i nationell 
lagstiftning eller praxis, men som under 
alla omständigheter inte får vara längre än 
90 arbetsdagar. 

4. Medlemsstaterna ska fullgöra 
förfarandena för att utfärda 
exporttillstånd för en eller flera transporter 
inom en tidsrymd som inte får vara längre 
än 60 kalenderdagar.

Or. fr
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Motivering

Återigen förefaller hänvisningen till ”arbetsdagar” olämplig. Frister som överstiger 
90 dagar inverkar i hög grad på de europeiska företagens konkurrenskraft gentemot 
konkurrenterna i övriga världen, vilka ofta gagnas av mycket korta leveranstider och därmed 
har en bättre konkurrensställning på den internationella marknaden. Leveranstiden är en 
viktig faktor i dagens internationella handel.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Giltighetstiden för ett exporttillstånd 
eller ett exporttillstånd för flera 
transporter ska fastställas av 
medlemsstaterna; den får dock inte vara 
kortare än 12 månader.

5. Giltighetstiden för ett exporttillstånd ska 
fastställas av medlemsstaterna; den får 
dock inte vara kortare än 12 månader och 
inte kortare än 24 månader för ett
exporttillstånd för flera transporter. 

Or. fr

Motivering

Det är självklart att giltighetstiden för exporttillstånd för flera transporter måste förlängas. 
Ett enda tillståndsförfarande för flera transporter måste uppmuntras för att minska både 
bördan för medlemsstaterna och kostnaderna för operatörerna och därmed optimera 
konkurrenskraften för det nuvarande systemet.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna får besluta att använda 
elektroniska dokument för 
handläggningen av ansökningarna om 
tillstånd.

6. Medlemsstaterna ska sträva efter att 
använda modern kommunikationsteknik 
och elektroniska dokument för att 
underlätta exportförfarandena och 
kommunikationerna med tredjeländer.

Or. fr
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Motivering

Modern kommunikationsteknik och moderna metoder för uppgiftshantering måste utnyttjas i 
största möjliga mån länderna emellan, eftersom man därmed kan skapa ett snabbare, mer 
effektivt och konkurrenskraftigt system.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) En beskrivning av skjutvapnen, delarna 
till skjutvapen och ammunitionen, en 
redogörelse för mängderna och den 
märkning som anbringats på skjutvapnen. 

(h) En beskrivning av skjutvapnen, de 
väsentliga delarna till skjutvapen och 
ammunitionen, och en redogörelse för 
mängderna.

Or. fr

Motivering

Hänvisningen till beskrivningen av och märkningen på skjutvapnen, deras delar och 
ammunition kan ge sken av att exporttillståndet (och motsvarande importtillstånd) skulle 
innehålla all information om märkningen på varje skjutvapen, dess väsentliga delar eller 
förpackning och dess ammunition. 

En sådan åtgärd skulle i praktiken omöjliggöra all export, eftersom varorna normalt sett 
ännu inte har tillverkats vid tidpunkten för exportansökan och ingen information om 
märkningen på dem därför finns tillgänglig.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ha) Ett intyg, som ska upprättas senast 
vid tidpunkten för lastningen, om att 
skjutvapnen, de väsentliga delarna till 
skjutvapen och ammunitionen har märkts 
i enlighet med artikel 4 i 
direktiv 91/477/EEG. 

Or. fr
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Motivering

Enligt artikel 6 (ha) är det alltså viktigt att exportören intygar att de berörda skjutvapnen, de 
väsentliga delarna och ammunitionen har märkts i enlighet med gällande EU-bestämmelser.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De uppgifter som det hänvisas till i 
punkt 1 ska, om de ingår i 
importtillståndet, före transporten lämnas 
av exportören till de tredjeländer som är 
transitländer. 

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. fr

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De förenklade förfaranden som anges i 
punkterna 2, 3 och 4 ska tillämpas för 
temporär export av skjutvapen för 
kontrollerbara lagliga ändamål, vilket 
inbegriper jakt, tävlingsskytte, bedömning, 
utställningar och reparation.

1. De förenklade förfaranden som anges i 
punkterna 2, 3 och 4 ska tillämpas för 
temporär export av skjutvapen, de 
väsentliga delarna till skjutvapen och 
ammunitionen för kontrollerbara lagliga 
ändamål, vilket inbegriper jakt, 
tävlingsskytte, bedömning, utställningar 
och reparation.

Or. fr
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Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Jägare och tävlingsskyttar får, när de 
lämnar unionens tullområde via ett 
övergångsställe vid den yttre gränsen till 
den medlemsstat där de är bosatta, för 
temporär export av ett eller flera 
skjutvapen under en resa till ett tredjeland, 
visa upp det europeiska skjutvapenpasset 
enligt artiklarna 1 och 12 i 
direktiv 91/477/EEG, en nationell 
skjutvapenlicens, ett nationellt jakttillstånd 
eller en annan giltig nationell handling som 
utfärdats av den berörda myndigheten i den 
medlemsstat där de är bosatta. 

3. Jägare och tävlingsskyttar får, när de 
lämnar eller återvänder till unionens 
tullområde via ett övergångsställe vid den 
yttre gränsen, för temporär export av ett 
eller flera skjutvapen, de väsentliga 
delarna till skjutvapen och ammunitionen 
under en resa till ett tredjeland, visa upp 
det europeiska skjutvapenpasset enligt 
artiklarna 1 och 12 i direktiv 91/477/EEG, 
en nationell skjutvapenlicens, ett nationellt 
jakttillstånd eller en annan giltig nationell 
handling som utfärdats av den berörda 
myndigheten i den medlemsstat där de är 
bosatta.

Or. fr

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Jägare och tävlingsskyttar får, när de 
lämnar unionens tullområde via ett 
övergångsställe vid den yttre gränsen till 
en annan medlemsstat än den där de är 
bosatta, för temporär export av ett eller 
flera skjutvapen under en resa till ett 
tredjeland, visa upp ett giltigt europeiskt 
skjutvapenpass som utfärdats enligt 
artiklarna 1 och 12 i direktiv 91/477/EEG 
av den berörda myndigheten i den 
medlemsstat där de är bosatta.

utgår

Den behöriga myndigheten i den 
medlemsstat där övergångsstället vid 
unionens yttre gräns är beläget ska 
underrätta den behöriga myndighet i den 
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medlemsstat där jägaren eller 
tävlingsskytten är bosatt som utfärdat det 
europeiska skjutvapenpasset om dagen för 
den temporära exporten, mängden 
skjutvapen som exporterats temporärt och 
den tilltänkta dagen för återresan, enligt 
vad jägaren eller tävlingsskytten uppgivit 
vid tidpunkten för den temporära 
exporten.

Or. fr

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Ett exporttillstånd ska inte krävas för 
temporär export för kontrollerbara lagliga 
ändamål av skjutvapen, de väsentliga 
delarna till skjutvapen och 
ammunitionen, såsom mässor, 
utställningar, reparation eller bedömning, 
under förutsättning att exportören kan 
bevisa sitt lagliga innehav av dessa 
skjutvapen och exporterar dem i enlighet 
med förfarandet för passiv förädling eller 
tullförfarandet för temporär export.

Or. fr

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) aspekter rörande den avsedda 
slutanvändningen, mottagaren och risken 
för omdirigering.

(d) aspekter rörande den avsedda 
slutanvändningen, mottagaren och den 
verkliga risken för omdirigering.
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Or. fr

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) vägra att bevilja exporttillstånd eller 
exporttillstånd för flera transporter om den 
fysiska eller juridiska person som anhåller 
om tillståndet tidigare har blivit dömd för 
brott rörande olaglig handel med 
skjutvapen, delar till skjutvapen och 
ammunition, eller andra allvarliga brott,

(a) vägra att bevilja exporttillstånd eller 
exporttillstånd för flera transporter om den 
fysiska eller juridiska person som anhåller 
om tillståndet tidigare har blivit dömd för 
brott rörande olaglig handel med 
skjutvapen, väsentliga delar till skjutvapen 
och ammunition, eller för andra uppsåtliga 
våldsbrott,

Or. fr

Motivering

Det är svårt att avgöra vad som är ett allvarligt brott och att endast nämna det generella 
begreppet leder därför till en godtycklig tillämpning som kan orsaka slumpmässig 
diskriminering. Hänvisning till ett ”uppsåtligt våldsbrott” enligt artikel 5.1 b i 
direktiv 91/477/EG ändrat genom direktiv 2008/51/EEG föreslås för att uppväga denna 
generalisering. 

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Rådets förordning (EG) nr 515/97 av 
den 13 mars 1997, särskilt bestämmelserna 
i den förordningen om uppgifters 
konfidentiella karaktär, ska gälla i 
tillämpliga delar utan att det påverkar 
tillämpningen av artikel 18 i den här 
förordningen.

(Berör inte den svenska versionen).

Or. fr



PE456.611v01-00 16/19 PA\852875SV.doc

SV

Motivering

(Berör inte den svenska versionen).

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vart femte år ska kommissionen se över 
tillämpningen av den här förordningen och 
lägga fram en rapport till 
Europaparlamentet och rådet om 
tillämpningen, vilken kan innehålla 
ändringsförslag. Medlemsstaterna ska förse 
kommissionen med alla relevanta uppgifter 
som den behöver för att utarbeta denna 
rapport.

3. Vart tionde år ska kommissionen se över 
tillämpningen av den här förordningen och 
lägga fram en rapport till 
Europaparlamentet och rådet om 
tillämpningen, vilken kan innehålla 
ändringsförslag. Medlemsstaterna ska förse 
kommissionen med alla relevanta uppgifter 
som den behöver för att utarbeta denna 
rapport.

Or. fr

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 20 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning träder i kraft 120 dagar 
efter det att den har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning. 

Denna förordning träder i kraft första 
dagen i den 37:e månaden från och med 
den dag den offentliggörs i 
Europeiska unionens officiella tidning.

Or. fr

Motivering

120 dagar är en orealistisk frist eftersom många nationella förfaranden och dithörande 
blanketter måste ändras för att anta dessa bestämmelser. Vissa av dessa klausuler är 
kopplade till kriterierna i direktiv 91/477/EG, som ändrades 2008 och som inte fullt ut träder 
i kraft förrän 2014. Vissa medlemsstater (t.ex. Frankrike och Spanien) har ännu inte införlivat 
dessa åtgärder. Det är därför inte realistiskt att planera ikraftträdandet av denna förordning 
till ett datum före den fullständiga tillämpningen av 2008 års ändringar av 
direktiv 91/477/EG.
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Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Bilaga – led A

Kommissionens förslag Ändringsförslag

A: Skjutvapen A: Skjutvapen
9302 00 00 Revolvrar och pistoler, andra 
än sådana som omfattas av nr 9303 eller 
9304

9302 00 00 Revolvrar och pistoler, andra 
än sådana som omfattas av nr 9303 

9303 Andra eldvapen, inklusive jaktgevär 
och mynningsladdade eldvapen

9303 Andra eldvapen, inklusive jaktgevär 
och mynningsladdade eldvapen 

9303 20 – Andra hagelgevär för 
sportskytte, jakt eller målskjutning, 
inbegripet kombinerade kul- och 
hagelgevär:

9303 20 00 – Andra hagelgevär för 
sportskytte, jakt eller målskjutning, 
inbegripet kombinerade kul- och 
hagelgevär:

9303 20 10 – – Enkelpipigt, slätborrat 9303 20 10 Enkelpipigt, slätborrat
skjutvapen

9303 20 95 – – Andra
9303 30 00 – Andra kulgevär för 
sportskytte, jakt eller målskjutning

9303 30 00 – Andra kulgevär för 
sportskytte, jakt eller målskjutning

9303 90 00 – Andra slag
9304 00 00 Andra vapen (t.ex. fjäder-, 
luft- eller gasdrivna gevär och pistoler)

Or. fr

Motivering

Alla hänvisningar till ”andra slag” bör strykas och varje artikel ska klart och tydligt 
definieras i bilagan för att undvika tvetydigheter för tullmyndigheter och företag. Alla 
hänvisningar till vapen eller föremål som inte omfattas av FN-protokollets 
tillämpningsområde, såsom fjäder-, luft- eller gasdrivna gevär, bör strykas. Dessa produkter 
berörs helt tydligt inte av den internationellt organiserade brottsligheten. Andra artiklar som 
inte är farliga i sig själv, såsom projektiler och hagel, bör inte omfattas av dessa 
bestämmelser.
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Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Bilaga – led B

Kommissionens förslag Ändringsförslag

B: Delar B: Väsentliga delar som ingår i
9305 Delar och tillbehör till artiklar enligt 
nr 9302–9304:

9305 Delar och tillbehör till artiklar enligt 
nr 9302–9303:

9305 10 00 – Till revolvrar och pistoler 9305 10 00 – Till revolvrar och pistoler
− Till hagel- eller kulgevär enligt nr 9303: − Till hagel- eller kulgevär enligt nr 9303:

9305 21 00 – – Pipor till hagelgevär 9305 21 00 – – Pipor till hagelgevär

9305 29 00 – – Andra
9305 99 00 – – Andra

Or. fr

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Bilaga – led C

Kommissionens förslag Ändringsförslag

C: Ammunition C: Ammunition enligt definitionen i 
artikel 2.3 klassificerade under

9306 Annan ammunition (t.ex. patroner) 
och andra projektiler samt delar till 
sådana artiklar, inbegripet hagel:
– Hagelpatroner samt delar till 
hagelpatroner:
9306 21 00 – – Patroner 9306 21 00 – – Hagelpatroner

9306 29 – – Andra: 
9306 29 40 – – – Hylsor 
9306 29 70 – – – Andra 
9306 30 − Andra patroner samt delar till 
sådana patroner:
9306 30 10 – – – För revolvrar och pistoler 
enligt nr 9302

9306 30 10 – – – För revolvrar och pistoler 
enligt nr 9302
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– – – Andra:
9306 30 91 – – – – Centralantändpatroner 9306 30 91 – – – – Centralantändpatroner

9306 30 93 – – – – Kantantändpatroner 9306 30 93 – – – – Kantantändpatroner

9306 30 97 – – – – Andra
9306 90 – Andra slag:
9306 90 90 – – Andra

Or. fr


