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KORTFATTAD MOTIVERING

Bakgrund till direktivet

Kommissionen har undertecknat ”protokollet till Förenta nationernas konvention mot 
gränsöverskridande organiserad brottslighet som avser kampen mot olaglig tillverkning av 
och handel med eldvapen, delar till eldvapen och ammunition”. Detta förslag till direktiv om 
ändring av direktiv 91/477/EEG tillgodoser genomförandet på gemenskapsnivå av detta 
dokument. 

Direktiv 91/477/EEG syftar till att skapa mininormer på följande områden: märkning av 
vapen, bevarande av styrkande handlingar avseende vapentillverkning och handeln med 
skjutvapen (vapenregister), obrukliggörande av skjutvapen samt definition och fastställande 
av straffbara handlingar.

Kommissionens konkreta målsättning

Förslaget till direktiv ändrar det nuvarande direktivet på följande punkter:

- fastställande av vad som avses i direktivet med ”olaglig tillverkning av och handel 
med eldvapen”,

- fastställande av regler för erforderlig märkning av eldvapen,

- förlängning av den period under vilken de vapenregister som kommissionen kräver 
enligt direktiv 91/477/EEG skall behållas,

- klargörande av tillämpliga påföljder, och

- införande av de allmänna principerna för att göra vapen obrukbara såsom de definieras 
i Förenta nationernas protokoll.

Kommissionens rapport till Europaparlamentet och rådet (KOM(2000)0837)

Kommissionen gör i sin rapport (KOM(2000)0837) en utvärdering av tillämpningen av 
direktiv 91/477/EEG, vilken i stort sett är positiv. Det finns dock vissa behov av förbättringar.

Det råder samstämmighet om att direktivet fastställer följande grundläggande principer: Resor 
från en medlemsstat till en annan tillåts inte om en resenär medför skjutvapen. Undantag till 
denna princip medges enbart i enstaka fall, som förutsätter att ett fastställt förfarande 
tillämpas, som möjliggör att berörda medlemsstat informeras om att ett skjutvapen förs in på 
dess territorium.

Enligt kommissionen finns det stora luckor i informationsutbytet, som leder till att det fattas 
exakta uppgifter och att samarbetet mellan medlemsstaterna är bristfälligt. Användningen av 
det europeiska skjutvapenpasset bedöms dessutom medföra problem, även om kommissionen 
anser att det är en bra handling för jägare och målskyttar som reser mellan olika 
medlemsstater för att delta i jakt eller i tävlingsskytte.
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När det gäller indelningen i kategorier, förvärv och innehav av ett skjutvapen, har det visat sig 
att det för de flesta medlemsstater inte är erforderligt med en indelning i kategorierna A, B, C 
och D av det slag som kommissionen föreskrivit. Övervägande antalet medlemsstater gör 
enbart åtskillnad mellan förbjudna skjutvapen och skjutvapen för vilka det krävs tillstånd. 

Berörda grupper har hitintills inte framfört några väsentliga krav på ändring av direktivet på 
grund av brister i det och därför råder det en allmän uppfattning om att direktivet tillämpas på 
ett förnuftigt sätt och tjänar sitt syfte.

Föredragandes ståndpunkt

Föredraganden delar i stort den uppfattning som berörda parter och kommissionen företräder, 
varför en ändring av direktiv 91/477/EEG enligt kommissionens förslag understöds. I syfte att 
åtgärda vissa kvarvarande oklarheter har föredraganden emellertid kompletterat 
kommissionens ändringsförslag med delar från Schengenkonventionen och FN:s protokoll.

Dessutom förordar föredraganden att Internethandel och tillhandahållandet av 
Internetplattformar, som utgör en bas för handeln med vapen, införlivas i direktivet. 

Sedan direktivet genomfördes 1993 har det skett en omfattande utveckling av 
Internetverksamheten som har kommit att bli en e-handelsplats. Syftet med detta direktiv – att 
hindra otillåten handel med skjutvapen – kan dock enbart uppnås om samtliga platser, där det 
förekommer handel med skjutvapen, omfattas.

Vidare konstaterar föredraganden att medförande av skjutvapen från en medlemsstat till en 
annan inte skall betraktas som en straffbar handling enbart på grund av underlåtenhet att 
medha ett europeiskt skjutvapenpass, med hänvisning till att personers fria rörlighet inte bör 
begränsas i onödan, i synnerhet med tanke på att föredraganden förespråkar att 
skjutvapenkategorierna B, C och D, B slås samman.

Följaktligen finns det enbart två kategorier av skjutvapen, nämligen: förbjudna skjutvapen och 
skjutvapen för vilka det krävs tillstånd, något som redan gäller i de flesta medlemsstater –
vilket även kommissionen konstaterat. Detta innebär att varje person som innehar ett 
skjutvapen är skyldig att ha ett vapentillstånd. Informationsutbytet mellan medlemsstaterna 
måste leda till en snabb kontroll av tillståndet för att undvika onödig inskränkning av 
personers fria rörlighet. Ovannämnda tillämpningsförfarande för det europeiska 
skjutvapenpasset kan försvaras med hänvisning till den generella skyldigheten att inneha 
vapentillstånd och möjligheterna till kontroll genom informationsutbyte mellan 
medlemsstaterna. 

ÄNDRINGSFÖRSLAG

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

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
ARTIKEL 1, LED -1 (nytt)

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

-1. Artikel 1.2 skall ha följande lydelse:
”2. I detta direktiv avses med 
”vapentillverkare” varje fysisk person vars 
yrke eller näringsverksamhet helt eller 
delvis utgörs av tillverkning, handel, eller 
Internethandel, eller som utgör en 
plattform för byteshandel, uthyrning, 
reparation eller ombyggnad av 
skjutvapen.”

Motivering

Under den tidsperiod som förlöpt mellan det datum då direktiv 91/477/EEG trädde i kraft och 
dagens datum har Internethandeln utvecklats. E-handelsplatser och virtuell handel hör idag 
till vardagen. Därför är det lämpligt att utvidga direktivet till att omfatta Internethandel och 
de personer som deltar i sådan handel.

Ändringsförslag 2
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.”

2b. 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.”

Underlåtenhet att medha ett europeiskt 
skjutvapenpass utgör i ovannämnda fall 

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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inte en straffbar handling i sig.

_____________________________
* Det är inte punkt 4 i direktiv 91/477/EEG
som avses utan punkt 4 i kommissionens 
förslag.

Motivering

Genom denna komplettering undviker man att en legal innehavare av ett vapen anses begå en
straffbar handling om denne, vid resa mellan medlemsstater, inte kan uppvisa sitt europeiska 
skjutvapenpass, men i övrigt kan förelägga alla erforderliga handlingar.

Ändringsförslag 3
ARTIKEL 1, LED 1A (nytt)

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

1a. Artikel 1.4 skall ha följande lydelse:
”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

Med hänvisning till ändringsförslag 8 utgår en del av texten. 

Ändringsförslag 4
ARTIKEL 1, LED 2A (nytt)

Artikel 5 (direktiv 91/477/EEG)
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2a. Artikel 5 skall ha följande lydelse:
”Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 3 skall medlemsstaterna bara tillåta 
förvärv och innehav av skjutvapen 
tillhörande kategori B för personer som har 
giltiga skäl och som
a) fyllt 18 år utom i fall av jakt eller 
tävlingsskytte,
b) inte kan antas utgöra en fara för sig 
själva eller för allmän ordning och 
säkerhet.
Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 3 skall medlemsstaterna bara tillåta 
personer som inte funnits skyldiga till eller 
varit delaktiga i allvarligt brott (t.ex. mord, 
rån, mordbrand) att inneha skjutvapen.
Medlemsstaterna får återkalla tillståndet att 
inneha skjutvapen om något av villkoren i 
punkt 2.b inte längre är uppfyllt.
Medlemsstaterna får inte förbjuda personer 
bosatta inom deras territorier att inneha 
vapen som förvärvats i en annan 
medlemsstat, om de inte förbjuder förvärv 
av samma vapen inom sitt eget 
territorium.”

Motivering

Med hänvisning till ändringsförslag 8 utgår kategorierna C och D. Kompletteringen utgör ett 
klarläggande i enlighet med artikel 83c i Schengenkonventionen.

Ändringsförslag 5
ARTIKEL 1, LED 2B (nytt)

Artikel 7 (direktiv 91/477/EEG)

2b. Artikel 7 skall ha följande lydelse:
”1. Ett skjutvapen i kategori B får inte 
förvärvas inom en medlemsstats territorium 
utan den medlemsstatens tillstånd.

Ett sådant tillstånd får inte ges till en 
person som är bosatt i en annan 
medlemsstat utan den senare statens 
föregående samtycke.
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Medlemsstaterna skall föreskriva att alla 
skjutvapen i kategori B som för närvarande 
innehas inom deras territorier, men som 
inte tidigare anmälts, skall anmälas senast 
ett år efter ikraftträdandet av den 
nationella lagstiftning som antas för att 
genomföra detta direktiv.
2. Varje säljare, vapenhandlare och 
privatperson skall informera 
myndigheterna i den medlemsstat där 
transaktionen äger rum om överlåtelse eller 
utlämnande av ett skjutvapen i kategori B 
med angivande av de uppgifter som krävs 
för att vapnet och förvärvaren skall kunna 
identifieras. Om den som förvärvar ett 
sådant skjutvapen är bosatt i en annan 
medlemsstat skall denna informeras om 
förvärvet av såväl medlemsstaten där 
transaktionen ägde rum som av 
förvärvaren.

3. 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.

4. Ett skjutvapen i kategori B får inte 
innehas inom en medlemsstats territorium 
utan den medlemsstatens tillstånd. Om 
innehavaren av vapnet är bosatt i en annan 
medlemsstat skall denna informeras. 

5. Tillstånd att förvärva och tillstånd att 
inneha ett skjutvapen i kategori B får ges i 
ett gemensamt förvaltningsbeslut.”

Motivering

Med hänvisning till ändringsförslag 8 har vissa stycken i direktivets artikel 8 flyttats över till 
artikel 7. 

Ändringsförslag 6
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ARTIKEL 1, LED 2C (nytt)
Artikel 8 (direktiv 91/477/EEG)

2c. Artikel 8 utgår.

Motivering

Jämför ovanstående motivering.

Ändringsförslag 7
ARTIKEL 1, LED 3

Artikel 16, punkt 1, stycke 3 (direktiv 91/477/EEG)

Försök till sådana handlingar, deltagande i 
eller anstiftan till sådana skall också 
betraktas som brottsliga handlingar om de
utförs avsiktligt.

Organisering, ledning, medhjälp, 
medverkan, underlättande eller rådgivning 
i samband med anstiftan till en brottslig 
handling, som definieras i denna artikel, 
skall också betraktas som en brottslig
handling om den utförs avsiktligt.

Motivering

Denna komplettering av kommissionens ändringsförslag har tagits från det FN-protokoll som 
ligger till grund för direktivet och utgör ett klarläggande. 

Ändringsförslag 8
ARTIKEL 1, LED 4, LED -A (nytt)

Bilaga I, punkt II, punkt A (direktiv 91/477/EEG)

-a. Punkt II a) skall ha följande lydelse:
”Alla föremål som faller inom någon av 
följande kategorier, med undantag av 
föremål som motsvarar definitionen men 
som utesluts av någon av anledningarna i 
avsnitt III.
Kategori A - Förbjudna skjutvapen
1. Explosiva militära missiler och 
startlavetter.
2. Automatiska skjutvapen.
3. Skjutvapen maskerade som andra 
föremål.
4. Ammunition med 
kroppsskyddspenetrerande projektiler, 
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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
1. Halvautomatiska eller repeterande korta 
vapen.
2. Korta vapen med enkelskott med 
centralantändning.
3. Korta vapen med enkelskott med 
kantantändning, vars totala längd är 
mindre än 28 cm.
4. Halvautomatiska långa skjutvapen, vars 
magasin och patronläge tillsammans kan 
innehålla mer än tre skott.
5. Halvautomatiska långa skjutvapen, vars 
magasin och patronläge tillsammans inte 
kan innehålla mer än tre skott och där 
laddningsmekanismen kan tas bort eller det 
inte är uteslutet att vapnet med hjälp av 
vanliga verktyg kan omändras på sådant 
sätt att magasin och patronläge 
tillsammans kan innehålla mer än tre skott.
6. Repeterande och halvautomatiska långa 
skjutvapen med slätborrade lopp som inte 
överstiger 60 cm i längd.
7. Halvautomatiska skjutvapen för civilt 
bruk som liknar vapen med automatisk 
mekanism.
8. Repeterande långa skjutvapen andra än 
de som står upptagna i punkt 6.
9. Långa skjutvapen med räfflade lopp för 
enkelskott.
10. Halvautomatiska långa skjutvapen som 
inte omfattas av punkterna 4-7.
11. Korta vapen för enkelskott med 
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kantantändning vars totala längd inte är 
mindre än 28 cm.
12. Enkelskotts långa skjutvapen med 
slätborrade lopp.”

Motivering

Kategorierna C och D skall sammanföras under kategori B så att det skapas enbart två 
kategorier (kategori A: ”Förbjudna skjutvapen” och kategori B: ”Skjutvapen för vilka det 
krävs tillstånd”). Europeiska ekonomiska och sociala kommittén påpekar (i sitt dokument 
INT/316 av den 13 september 2006) att indelning enligt användningsområde är helt
godtycklig. Det kan leda till att bestämmelserna kringgås och missbrukas, vilket absolut
måste undvikas. Således är det rimligt att samtliga icke förbjudna vapen behandlas på samma 
sätt. De nuvarande bestämmelserna för jakt eller tävlingsskytte fortsätter att gälla.
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