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Kristina Winberg, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Beatrix von Storch, Peter Lundgren, 

Petr Mach 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Kontroll av förvärv och innehav av vapen 

(COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)) 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 3 

Direktiv 91/477/EU 

Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

För att kunna identifiera och spåra alla 

monterade skjutvapen ska medlemsstaterna 

i samband med tillverkningen av varje 

skjutvapen, eller vid tidpunkten för import 

till unionen, kräva att vapnen ges en unik 

märkning som inbegriper tillverkarens 

namn, landet eller platsen för 

tillverkningen, serienumret och 

tillverkningsåret, om detta inte redan 

framgår av serienumret. Detta ska inte 

påverka möjligheten att anbringa 

tillverkarens varumärke. 

För att kunna identifiera och spåra alla 

monterade skjutvapen ska medlemsstaterna 

i samband med tillverkningen av varje 

skjutvapen, eller vid tidpunkten för import 

till unionen av ett skjutvapen som 

tillverkas efter ikraftträdandet av detta 

direktiv, kräva att vapnen ges en unik 

märkning som inbegriper tillverkarens 

namn, landet eller platsen för 

tillverkningen, serienumret och 

tillverkningsåret, om detta inte redan 

framgår av serienumret. Detta ska inte 

påverka möjligheten att anbringa 

tillverkarens varumärke. Dessa 

bestämmelser om märkningar ska gälla 

för skjutvapen som tillverkas efter dagen 

för ikraftträdandet av detta direktiv.  

Or. en 
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Kristina Winberg, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Beatrix von Storch, Peter Lundgren, 

Petr Mach 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Kontroll av förvärv och innehav av vapen 

(COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)) 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 10 

Direktiv 91/477/EU 

Artikel 13a – punkt 3a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3a. Innan kommissionen antar en 

delegerad akt ska den samråda med 

experter som utsetts av varje medlemsstat; 

dessa experter ska inbegripa företrädare 

för det civila samhällets organisationer 

som företräder tävlingsskyttar, 

vapensamlare och jägare, och ska även 

inbegripa företrädare för vapentillverkare 

och vapenhandlare, i enlighet med 

principerna i det interinstitutionella 

avtalet om bättre lagstiftning av den 

13 april 2016. 

Or. en 
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Kristina Winberg, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Beatrix von Storch, Peter Lundgren, 

Petr Mach 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Kontroll av förvärv och innehav av vapen 

(COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)) 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 13 – led a – led i 

Direktiv 91/477/EU 

Bilaga I – del II – led a – led i 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

i) I kategori A ska följande punkter 

läggas till: 

utgår 

”6. Automatiska skjutvapen som 

omvandlats till halvautomatiska 

skjutvapen. 

 

7. Halvautomatiska skjutvapen för civilt 

bruk som liknar vapen med automatisk 

mekanism. 

 

8. Skjutvapen enligt punkterna 1–7 efter 

det att de har deaktiverats.” 

 

Or. en 

 


