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KORT BEGRUNDELSE

Baggrunden for direktivet

Direktivet om ændring af direktiv 91/477/EØF er en EU-baseret gennemførelse af den af 
Kommissionen undertegnede "protokol om bekæmpelse af ulovlig fremstilling af og handel 
med skydevåben og dele, komponenter og ammunition hertil, der er knyttet til De Forenede 
Nationers konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet".

Direktiv 91/477/EØF tager sigte på at skabe mindstestandarder for mærkning af våben, 
opbevare dokumentation for fremstilling af og handel med våben (våbenregistre), inaktivere 
skydevåben samt fastlægge og indføre sanktioner.

Kommissionens konkrete målsætning

Det foreslåede direktiv ændrer det eksisterende direktiv på følgende punkter:

- fastlæggelse af begreberne "ulovlig fremstilling af og handel med skydevåben" i 
direktivet,

- bestemmelser om nødvendig mærkning af skydevåben,
- forhøjelse af minimumsperioden for opbevaring af de registre med oplysninger om 

våben, som er krævet i direktiv 91/477/EØF,
- en præcisering af de sanktioner, der skal gælde, og
- en overtagelse af de generelle principper for inaktivering af skydevåben fra De 

Forenede Nationers protokol.

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2000)837)

Kommissionen evaluerer i sin rapport KOM(2000)837 anvendelsen af direktiv 91/477/EØF 
og kommer principielt frem til en positiv bedømmelse. I nogle tilfælde var der dog behov for 
forbedringer.

Der var enighed om, at direktivet fastlægger følgende princip:
Rejser fra en medlemsstat til en anden er ikke tilladt, hvis den rejsende er i besiddelse af et 
skydevåben. Det er kun tilladt at afvige fra dette princip, hvis der overholdes en nøje fastlagt
procedure, som gør det muligt, at de pågældende medlemsstater får meddelelse om, at et 
skydevåben overføres til deres område.

Således er der ifølge Kommissionen væsentlige mangler med hensyn til udvekslingen af 
information, som medfører, at der mangler detaljerede informationer, og at der er problemer 
med samarbejdet mellem medlemsstaterne. Derudover er en benyttelse af det europæiske 
våbenpas blevet erkendt som værende problematisk, selv om det efter Kommissionens 
opfattelse er et velegnet instrument for jægere og konkurrenceskytter, når de rejser fra en 
medlemsstat til en anden for at deltage i en jagt eller udøve deres sport.

Hvad angår klassificering, erhvervelse og besiddelse af skydevåben, har det vist sig, at i klart 
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de fleste medlemsstater er den af Kommissionen foretagne inddeling af skydevåben i kategori 
A, B, C eller D ikke nødvendig. I de fleste medlemsstater bliver der blot sondret mellem 
forbudte skydevåben og skydevåben, for hvilke der kræves en tilladelse.

De interesserede parter har indtil videre ikke givet udtryk for, at der skulle være et væsentligt 
behov for at foretage ændringer som følge af mangler ved direktivet, og således er den 
overbevisning fremherskende, at direktivet er gennemført på en fornuftig måde og tjener sit 
formål.

Ordførerens holdning

Ordføreren deler den principielle vurdering, som de interesserede parter og Kommissionen 
har, og han støtter derfor en ændring af direktiv 91/477/EØF som foreslået af Kommissionen. 
For at konkretisere enkelte resterende uklarheder har ordføreren imidlertid suppleret 
Kommissionens ændringsforslag med dele fra Schengen-konventionen og FN-protokollen.

Derudover går ordføreren ind for, at internethandel og tilgængeligheden af internetplatforme, 
som støtter våbenhandelen, kommer ind under direktivets anvendelsesområde.

Siden direktivet blev gennemført i 1993, er der sket en væsentlig videreudvikling af 
internettet, som er blevet en elektronisk markedsplads. Målsætningen med direktivet, som er 
at dæmme op for ulovlig handel med skydevåben, kan følgelig kun nås, hvis samtlige 
handelspladser for skydevåben bliver omfattet.

Desuden gør ordføreren det klart, at en overførsel af skydevåben fra en medlemsstat til en 
anden ikke er strafbar i mangel af et europæisk våbenpas. Dette sker for ikke at begrænse den 
frie bevægelighed for personer for meget, især da ordføreren går ind for, at 
skydevåbenkategorierne B, C og D sammenfattes til B.

Heraf følger, at der så kun findes skydevåben, som er forbudt eller kræver en tilladelse. Som 
Kommissionen har konstateret, er dette alligevel allerede almindelig praksis i de fleste 
medlemsstater. For det andet følger heraf, at enhver, der besidder et skydevåben, samtidig 
skal have en tilladelse. Informationsudvekslingen mellem medlemsstaterne skal sikre, at man 
hurtigt kan kontrollere, om der foreligger en tilladelse, så man undgår en unødvendig 
begrænsning i den frie bevægelighed for personer. På grund af en generel pligt til at have en 
tilladelse og kontrolmuligheden i medlemsstaternes informationsudveksling er ovennævnte 
fremgangsmåde vedrørende det europæiske våbenpas forsvarlig.

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:
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Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
ARTIKEL 1, NR. -1 (nyt)

Artikel 1, stk. 2 (direktiv 91/477/EØF)

-1. Artikel 1, stk. 2, affattes således:
"(2) I dette direktiv forstås ved 
"våbenhandler" enhver fysisk person, hvis 
erhvervsmæssige aktivitet helt eller delvis 
består i, at han fremstiller skydevåben, 
driver handel eller internethandel med dem 
eller udbyder en platform for det, ombytter, 
udlejer, reparerer eller ombygger dem."

Begrundelse

I den tid, der er gået mellem ikrafttrædelsestidspunktet for direktiv 91/477/EØF og i dag, har 
internettet udviklet sig. Elektroniske markedspladser og virtuel handel er i mellemtiden blevet 
en del af hverdagen. Derfor er det formålstjenligt at udvide anvendelsesområdet til også at 
omfatte internethandel og parterne deri.

Ændringsforslag 2
ARTIKEL 1, NR. 1

Artikel 1, stk. 4* (direktiv 91/477/EØF)

4. I dette direktiv forstås ved "ulovlig 
handel" erhvervelse, salg, levering, transport 
eller overførsel af skydevåben og dele, 
komponenter og ammunition hertil fra eller 
gennem en medlemsstats område til en 
anden medlemsstats område, hvis en af de 
berørte medlemsstater ikke tillader det i 
overensstemmelse med dette direktiv, eller 
hvis skydevåbnene ikke er mærket i 
overensstemmelse med artikel 4, stk. 1."

2b. I dette direktiv forstås ved "ulovlig 
handel" erhvervelse, salg, levering, transport 
eller overførsel af skydevåben og dele, 
komponenter og ammunition hertil fra eller 
gennem en medlemsstats område til en 
anden medlemsstats område, hvis en af de 
berørte medlemsstater ikke tillader det i 
overensstemmelse med dette direktiv, eller 
hvis skydevåbnene ikke er mærket i 
overensstemmelse med artikel 4, stk. 1."

I ovennævnte tilfælde er det forhold, at 
man ikke bærer det europæiske våbenpas 
på sig, ikke strafbart i sig selv.

* Der menes stk.4 i Kommissionens forslag og 

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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ikke stk. 4 i direktiv 91/477/EØF.

Begrundelse

Denne tilføjelse skal forhindre, at den retmæssige indehaver af et våben kriminaliseres, hvis 
han ved skift fra en medlemsstat til en anden ikke kan forevise det europæiske våbenpas, men i 
øvrigt kan forevise alle nødvendige dokumenter.

Ændringsforslag 3
ARTIKEL 1, NR. 1 A (nyt)

Artikel 1, stk. 4 (direktiv 91/477/EØF)

1a. Artikel 1, stk. 4 affattes således:
"(4) Det europæiske våbenpas er et 
dokument, som myndighederne i 
medlemsstaterne efter ansøgning udsteder 
til en person, der lovligt besidder og bruger 
et skydevåben. Våbenpasset kan højst 
gælde fem år. Denne gyldighedsperiode 
kan forlænges. Våbenpasset indeholder de i 
bilag II anførte oplysninger. Det er et 
personligt dokument, hvori er opført det 
eller de skydevåben, som passets indehaver 
besidder og bruger. Brugeren af 
skydevåbnet skal altid bære våbenpasset på 
sig. Ændringer med hensyn til 
skydevåbnets kendetegn eller besiddelse 
samt tab eller tyveri af skydevåbnet skal 
angives i våbenpasset."

Begrundelse

Slettelsen fremgår af ændringsforslag 8.

Ændringsforslag 4
ARTIKEL 1, NR. 2 A (nyt)

Artikel 5 (direktiv 91/477/EØF)

2a. Artikel 5 affattes således:
"Med forbehold af artikel 3 giver 
medlemsstaterne kun tilladelse til 
erhvervelse og besiddelse af skydevåben i 
kategori B til personer, der har en rimelig 



(Ekstern oversættelse)

PA\634608DA.doc 7/11 PE 380.586v01-00

DA

interesse heri, og som
a) er fyldt 18 år, medmindre der gøres 
undtagelse for jagt og 
konkurrenceskydning;
b) ikke formodes at være til fare for sig 
selv, den offentlige orden eller den 
offentlige sikkerhed.
Med forbehold af artikel 3 giver 
medlemsstaterne kun personer, som ikke 
tidligere har været straffet som følge af en 
alvorlig strafbar handling (f.eks. mord, 
røveri, brandstiftelse) eller deltagelse heri, 
tilladelse til at besidde skydevåben.
Medlemsstaterne kan inddrage tilladelsen 
til at besidde skydevåben, hvis en af de i 
litra b) nævnte betingelser ikke længere er 
opfyldt.
En medlemsstat kan kun forbyde personer, 
som er bosiddende på dens område, at 
besidde et våben, som er erhvervet i en 
anden medlemsstat, hvis erhvervelse af 
samme våben er forbudt på dens eget 
område."

Begrundelse

En slettelse af kategori C og D fremgår af ændringsforslag 8. Ved tilføjelsen er der tale om en 
klarlæggelse i henhold til artikel 83c i Schengen-konventionen.

Ændringsforslag 5
ARTIKEL 1, NR. 2 B (nyt)

Artikel 7 (direktiv 91/477/EØF)

2b. Artikel 7 affattes således:
"(1) Et skydevåben i kategori B kan ikke 
erhverves på en medlemsstats område, uden 
at denne medlemsstat har givet erhververen 
tilladelse hertil.
En sådan tilladelse kan ikke gives til en 
person, som er bosiddende i en anden 
medlemsstat, uden forudgående samtykke 



(Ekstern oversættelse)

PE 380.586v01-00 8/11 PA\634608DA.doc

DA

fra denne stat.
Medlemsstaterne bestemmer, at alle 
skydevåben i kategori B, som for 
nærværende befinder sig på deres område, 
skal anmeldes inden for et år efter 
ikrafttrædelsen af de nationale regler, som 
de skal udstede med henblik på 
gennemførelse af dette direktiv.
(2) Enhver sælger, våbenhandler og 
privatperson anmelder til myndighederne i 
medlemsstaten ethvert salg eller enhver 
udlevering af et skydevåben i kategori B 
med angivelse af oplysninger til 
identifikation af erhververen og 
skydevåbnet. Er erhververen bosiddende i 
en anden medlemsstat, bliver denne 
underrettet af den medlemsstat, hvori 
erhvervelsen har fundet sted, og af 
erhververen selv.
(3) Såfremt en medlemsstat forbyder 
erhvervelse og besiddelse af et skydevåben i 
kategori B på sit område, underretter den 
de øvrige medlemsstater om dette. Disse 
anbringer ved tildelingen af et europæisk 
våbenpas for et sådant våben en 
udtrykkelig påtegning med henblik på 
artikel 12, stk. 2.
(4) Et skydevåben i kategori B kan ikke 
besiddes på en medlemsstats område, uden 
at denne medlemsstat har givet besidderen 
tilladelse hertil. Er besidderen af våbnet 
bosiddende i en anden medlemsstat, skal 
den pågældende stat underrettes herom.
(5)Tilladelsen til at erhverve og tilladelsen 
til at besidde et skydevåben i kategori B kan 
have form af en enkelt administrativ 
afgørelse."

Begrundelse

Flytningen af afsnittene fra artikel 8 til artikel 7 er en konsekvens af ændringsforslag 8.

Ændringsforslag 6
ARTIKEL 1, NR. 2 C (nyt)
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Artikel 8 (direktiv 91/477/EØF)

2c. Artikel 8 udgår.

Begrundelse

Se ovenfor.

Ændringsforslag 7
ARTIKEL 1, NR. 3

Artikel 16, stk. 1 (direktiv 91/477/EØF)

Forsøg på, medvirken ved og tilskyndelse til 
sådanne overtrædelser skal også betragtes 
som strafbare handlinger, når de begås 
forsætligt.

Tilrettelæggelse, ledelse, bistand, 
tilskyndelse, lettelse eller rådgivning ved en 
overtrædelse, som er defineret i 
nærværende artikel, skal også betragtes som 
en strafbar handling, når den begås 
forsætligt.

Begrundelse

Tilføjelsen til Kommissionens ændring er overtaget fra den FN-protokol, der ligger til grund, 
og tjener til klarlæggelse.

Ændringsforslag 8
ARTIKEL 1, NR. 4, LITRA -A (nyt)

Bilag I, punkt II, litra A (direktiv 91/477/EØF)

-a. Punkt II, litra A, affattes således:
"Genstande, som falder ind under en af de 
følgende kategorier, med undtagelse af 
genstande, som ganske vist svarer til 
definitionen, men som er undtaget af de 
årsager, som er nævnt i afsnit III:
Kategori A – forbudte skydevåben
1. Militære kampvåben og granatkastere 
med eksplosionseffekt;
2. fuldautomatiske skydevåben;
3. skydevåben, der er camoufleret som en 
anden genstand;
4. panserbrydende ammunition, brisant-
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eller brandammunition samt projektiler til 
disse typer ammunition;
5. ammunition til pistoler og revolvere med 
ekspanderende projektiler samt disse 
projektiler, med undtagelse af jagtvåben og 
konkurrenceskydevåben for personer med 
særlig tilladelse til at bruge disse våben.
Kategori B – skydevåben, for hvilke der 
kræves tilladelse
1. Korte skydevåben, halvautomatiske eller 
med repetermekanisme;
2. korte enkeltladerskydevåben med 
centralantændelse ved fænghætte;
3.korte enkeltladerskydevåben med 
randantændelse ved fænghætte med en 
samlet længde på under 28 cm;
4. lange halvautomatiske skydevåben, hvis 
magasin og kammer kan indeholde over tre 
patroner;
5. lange halvautomatiske skydevåben, hvis 
magasin og kammer kan indeholde over tre 
patroner, uden indbygget ladeskinne, eller 
våben, for hvilke der ikke er sikkerhed for, 
at de ikke ved hjælp af almindeligt værktøj 
kan ændres til våben, hvis magasin og 
kammer kan indeholde over tre patroner;
6. lange skydevåben med repetermekanisme 
og halvautomatiske skydevåben med glat 
løb, hvis løb højst måler 60 cm;
7. halvautomatiske civile skydevåben, som 
ligner automatiske skydevåben;
8. andre lange skydevåben med 
repetermekanisme end dem, der er anført 
under pkt. 6;
9. lange enkeltladerskydevåben med riflet 
løb;
10. andre lange halvautomatiske 
skydevåben end dem, der er anført under 
pkt. 4 - 7;
11. korte enkeltladerskydevåben med 
randantændelse ved perkussion, og med en 
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samlet længde på mindst 28 cm;
12. lange glatløbede 
enkeltladerskydevåben."

Begrundelse

Kategori C og D bør lægges sammen med kategori B, således at der kun findes to kategorier 
(kategori A: "forbudte skydevåben" og kategori B: "skydevåben, for hvilke der kræves en 
tilladelse"). Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (INT/316 af 13.9.2006) henviser 
til, at inddelingen af anvendelsesformålet er en rent vilkårlig ting. Der er derved risiko for 
omgåelse og misbrug, hvilket ubetinget bør forhindres. En ligebehandling af alle ikke 
forbudte våben er således berettiget. De eksisterende ordninger vedrørende 
konkurrenceskytter og jægere er ikke berørt af dette.
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