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EUROPA-KOMMISSIONEN
GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI

Bruxelles, den 1. februar 2010
-

Vejledning1

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på våben
og skydevåben
1.

INDLEDNING

Dette dokument har til formål at yde "brugervenlig" vejledning om anvendelsen af forordning
(EF) nr. 764/20082 ("forordningen om gensidig anerkendelse" eller "forordningen") på våben
og skydevåben. Vejledningen vil blive opdateret for at afspejle erfaringer og oplysninger fra
medlemsstaterne, myndighederne og erhvervslivet.
Det drejer sig specifikt om følgende produkter:
– 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, medmindre det er undtaget af en af de i bilag I, afsnit III, i direktiv
2008/51/EF3 anførte grunde. I dette direktiv anses en genstand for at kunne ombygges til at
udsende et hagl, en kugle eller et projektil ved hjælp af et brændbart drivmiddel, hvis den:
– fremtræder som et skydevåben og
– som følge af sin konstruktion eller det materiale, den er fremstillet af, kan
ombygges hertil.
– Andre våben end skydevåben, som defineret i medlemsstaternes nationale lovgivninger.
Overførsler af ammunition er harmoniseret ved direktiv 91/477/EØF4 og 2008/51/EF i
sammenhæng med direktiv 93/15/EØF. Bestemmelserne vedrørende markedsføring og
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Dette dokument er ikke juridisk bindende. Hverken Europa-Kommissionen eller personer, der handler
på vegne af Kommissionen, er ansvarlige for, hvorledes oplysningerne i det følgende anvendes, eller for
fejl, som på trods af grundig gennemarbejdning og revision måtte forekomme. Denne vejledning
afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens holdning.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 764/2008 af 9. juli 2008 om procedurer for
anvendelsen af visse nationale tekniske forskrifter på produkter, der markedsføres lovligt i en anden
medlemsstat, og om ophævelse af beslutning nr. 3052/95/EF (EUT L 218 af 13.8.2008, s. 21).
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/51/EF af 21. maj 2008 om ændring af Rådets direktiv
91/477/EØF om erhvervelse og besiddelse af våben (EUT L 179 af 8.7.2008, s. 5).
Rådets direktiv 91/477/EØF af 18. juni 1991 om erhvervelse og besiddelse af våben (EFT L 256 af
13.9.1991, s. 51).
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kontrol med eksplosivstoffer til civil brug findes i direktiv 93/15/EØF5, men i 11
medlemsstater er kontrollen med selve ammunitionen underlagt reglerne i konventionen om
gensidig anerkendelse af kontrolstempling af håndskydevåben6.
2.

FORORDNINGEN OM GENSIDIG ANERKENDELSE (EF) NR. 764/2008

Forordningen finder anvendelse på administrative afgørelser rettet til erhvervsdrivende på
grundlag af en teknisk forskrift vedrørende alle produkter, der markedsføres lovligt i en anden
medlemsstat, hvis den direkte eller indirekte virkning af afgørelsen er et forbud mod eller en
ændring, supplerende prøvning eller tilbagetrækning af produktet (artikel 2, stk. 1). Enhver
myndighed, der har til hensigt at træffe en sådan afgørelse, skal følge de procedurekrav, der er
fastlagt i forordningen.
Forordningen finder anvendelse, når alle følgende betingelser er opfyldt:
2.1.

Den administrative afgørelse (som det er hensigten at træffe) skal vedrøre et
produkt, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat
Princippet om gensidig anerkendelse finder anvendelse, når et produkt, der
markedsføres lovligt i én medlemsstat, bringes i omsætning i en anden medlemsstat.
Ifølge princippet kan en medlemsstat ikke forbyde salg på sit område af produkter,
som markedsføres lovligt i en anden medlemsstat, selv om de er fremstillet efter
andre tekniske forskrifter. Forordningen finder anvendelse på både faktiske og
mulige afslag på gensidig anerkendelse. Derfor bør en medlemsstat, der agter at
forbyde adgang til sit marked, følge proceduren i artikel 6.

2.2.

Den administrative afgørelse (som det er hensigten at træffe) skal vedrøre et
produkt, som ikke er omfattet af harmonisering på EU-plan
Forordningen finder anvendelse på det ikke-harmoniserede område på produkter,
som ikke er omfattet af EU-lovgivning om harmonisering, eller på produktområder,
der ikke er omfattet af delvis harmonisering.

2.3.

Den administrative afgørelse (som det er hensigten at træffe) skal være rettet til
erhvervsdrivende
Restriktive afgørelser, der træffes af en national myndighed og rettes til enhver fysisk
eller juridisk person, som ikke er erhvervsdrivende, falder uden for
anvendelsesområdet for forordningen.
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Rådets direktiv 93/15/EØF af 5. april 1993 om harmonisering af bestemmelserne om markedsføring af
og kontrol med eksplosivstoffer til civil brug (EFT L 121 af 15.5.1993, s. 20).
Regler vedtaget af den permanente internationale kommission for afprøvning af håndskydevåben
(Commission Internationale Permanente pour l’Epreuve des Armes à Feu Portatives – Ständige
Internationale Kommission für die Prüfung von Handfeuerwaffen – Permanent International
Commission for Small Arms Testing). Se http://www.cip-bp.org/.
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2.4.

Den administrative afgørelse (som det er hensigten at træffe) skal være baseret
på en teknisk forskrift
I henhold til forordningen7 er en teknisk forskrift en lovbestemmelse eller
administrativ bestemmelse i en medlemsstat, som ikke er gjort til genstand for
harmonisering på EU-plan, og:
1) som forbyder markedsføring på denne medlemsstats område af et produkt (eller en
produkttype), som lovligt markedsføres i en anden medlemsstat, eller som det er
obligatorisk at overholde for det produkt, der skal markedsføres i medlemsstaten,
hvor der er truffet eller skal træffes en administrativ afgørelse,
2) som fastsætter kendetegn for det pågældende produkt (eller den pågældende
produkttype) som f.eks. kvalitet, ydeevne, sikkerhed eller dimensioner, herunder
krav vedrørende handelsmæssig betegnelse, terminologi, symboler, prøvning og
prøvningsmetoder, emballering, mærkning eller etikettering, eller
3) som pålægger produktet (eller produkttypen) andre krav med det formål at
beskytte forbrugerne eller miljøet, og som vedrører produktets livscyklus, efter at det
er bragt i omsætning, såsom betingelser for anvendelse, genanvendelse, genbrug eller
bortskaffelse, når disse betingelser kan influere betydeligt på sammensætningen,
karakteren eller markedsføringen af produktet (eller produkttypen).

2.5.

Den direkte eller indirekte virkning af den administrative afgørelse (som det er
hensigten at træffe) skal være en af følgende:
a)

et forbud mod at bringe det pågældende produkt (eller den pågældende
produkttype) i omsætning

b)

en ændring eller supplerende prøvning af det pågældende produkt (eller den
pågældende produkttype), før produktet (eller produkttypen) kan bringes i
omsætning eller forblive på markedet

c)

tilbagetrækning fra markedet af det pågældende produkt (eller den pågældende
produkttype).

Enhver sådan afgørelse, som det er hensigten at træffe, skal træffes i
overensstemmelse med forordningen8.
3.

ANVENDELSE AF FORORDNINGEN OM GENSIDIG ANERKENDELSE PÅ
VÅBEN OG SKYDEVÅBEN

Forordningen om gensidig anerkendelse bør kun finde anvendelse på våben og skydevåben,
hvis alle betingelserne i punkt 3.1 til 3.4 er opfyldt:
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Forordningens artikel 2, stk. 2.
Forordningens artikel 2, stk. 1.
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3.1.

Den administrative afgørelse (som det er hensigten at træffe) skal vedrøre et
våben eller skydevåben, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat
Forordningen bør kun finde anvendelse på våben eller skydevåben, der markedsføres
lovligt i en anden medlemsstat (artikel 2, stk. 1). Det betyder, at våben eller
skydevåben, der ikke tidligere er blevet markedsført på EU's område, falder uden for
forordningens anvendelsesområde. De skal opfylde alle de tekniske forskrifter, der
gælder i den medlemsstat, hvor de først bringes i omsætning i EU:
Visse typer skydevåben kan ikke markedsføres lovligt i EU, da de er forbudt i
henhold til Rådets direktiv 91/477/EØF (som ændret ved direktiv 2008/51/EF)9:

3.2.

1)

militære kampvåben og granatkastere med eksplosionseffekt

2)

fuldautomatiske skydevåben

3)

skydevåben, der er camoufleret som en anden genstand

4)

panserbrydende ammunition, brisant- 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.

Den administrative afgørelse (som det er hensigten at træffe) skal være rettet til
erhvervsdrivende
I henhold til artikel 2, stk. 1, finder forordningen anvendelse på administrative
afgørelser rettet til erhvervsdrivende, uanset om de er truffet, eller om det er
hensigten at træffe dem, på grundlag af en "teknisk forskrift" vedrørende våben eller
skydevåben, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat, hvis den direkte eller
indirekte virkning af afgørelsen er et forbud mod eller en ændring, supplerende
prøvning eller tilbagetrækning som beskrevet i punkt 3.1.
Det følger deraf, at forordningen kun finder anvendelse på administrative afgørelser,
som de kompetente myndigheder har truffet eller har til hensigt at træffe, med den
ovenfor beskrevne virkning, hvis de er rettet til:
– en våbenhandler eller en våbenfabrikant, dvs. enhver fysisk eller juridisk person,
hvis erhvervsmæssige aktivitet helt eller delvis består i fabrikation, handel,
ombytning, udlejning, reparation eller ombygning af skydevåben samt dele og
ammunition hertil
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Direktivet gælder ikke for følgende erhvervelse og besiddelse af våben og ammunition, når det sker i
overensstemmelse med den nationale lovgivning: de væbnede styrker, politiet eller offentlige tjenester
eller samlere og institutter med kulturelt eller historisk sigte på våbenområdet, der er anerkendt som
sådanne af den medlemsstat, på hvis område de er etableret. Det gælder heller ikke for erhvervsmæssig
overførsel af krigsvåben og -ammunition.
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– en våbenmægler, dvs. enhver anden fysisk eller juridisk person end en
våbenhandler, hvis erhvervsmæssige aktivitet helt eller delvis består i at købe,
sælge eller arrangere overførsel af våben.
Derfor og uanset EUF-traktatens artikel 36 falder eventuelle restriktive afgørelser,
der træffes af kompetente nationale myndigheder (herunder politiet) og rettes til
enhver fysisk eller juridisk person, som ikke er erhvervsdrivende (f.eks. private
borgere, foreninger osv.), uden for anvendelsesområdet for forordningen om gensidig
anerkendelse.
Nationale bestemmelser om bæretilladelse til våben til jagt og konkurrenceskydning
falder også uden for forordningens anvendelsesområde.
3.3.

Den administrative afgørelse (som det er hensigten at træffe) skal være baseret
på en teknisk forskrift

3.3.1.

Begrebet "teknisk forskrift"
Forordningen om gensidig anerkendelse finder anvendelse på administrative
afgørelser (som det er hensigten at træffe) baseret på en "teknisk forskrift" (artikel 2,
stk. 2).
For våben og skydevåben specifikt er en teknisk forskrift en lovbestemmelse eller
administrativ bestemmelse i en medlemsstat:
a)

som forbyder markedsføring af et våben eller skydevåben, der markedsføres
lovligt i en anden medlemsstat, på den medlemsstats område, hvor den
administrative afgørelse er blevet eller vil blive truffet, eller som det er
obligatorisk at overholde, når våbenet eller skydevåbenet markedsføres på
denne medlemsstats område, og

b)

som fastsætter enten:

• kendetegn for det pågældende våben eller skydevåben (eller den pågældende type)
som f.eks. kvalitet, ydeevne, sikkerhed eller dimensioner, herunder krav
vedrørende handelsmæssig betegnelse, terminologi, symboler, prøvning og
prøvningsmetoder, emballering, mærkning eller etikettering, eller
• andre krav, som pålægges våbenet eller skydevåbenet (eller typen) med det formål
at beskytte forbrugerne eller miljøet, og som vedrører dets livscyklus, efter at det
er bragt i omsætning, såsom betingelser for anvendelse, genanvendelse, genbrug
eller bortskaffelse, når disse betingelser kan influere betydeligt på
sammensætningen, karakteren eller markedsføringen af våbenet eller
skydevåbenet.
3.3.2.

Er en forudgående godkendelse en teknisk forskrift?
Forpligtelsen til at underkaste et skydevåben en forudgående godkendelse, før det
markedsføres i en medlemsstat, hører ikke under forordningens anvendelsesområde,
men forordningen finder anvendelse, hvis visse tekniske forskrifter skal overholdes,
før markedsføringen kan godkendes. I det tilfælde bør enhver afgørelse, som det er
hensigten at træffe, om at afvise ansøgningen træffes i overensstemmelse med
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forordningen, således at ansøgeren kan drage fordel af den proceduremæssige
beskyttelse, som dette lovgivningsinstrument giver.
3.3.3.

Mærkning af skydevåben i EU
I henhold til direktiv 2008/51/EF skal medlemsstaterne inden den 28. juli 2010 sikre
enten, at alle markedsførte skydevåben eller dele deraf er forsynet med mærkning og
registreret i overensstemmelse med direktivet, eller at de er blevet inaktiverede.
Formålet med dette er at sikre, at alle samlede skydevåben kan identificeres og
spores.
Mærkningen skal anbringes på en væsentlig del af skydevåbenet, hvis ødelæggelse
vil gøre skydevåbenet ubrugeligt.
Mærkningen er gjort til genstand for harmonisering på EU-plan og falder derfor ikke
ind under definitionen i forordningens artikel 2, stk. 2, litra a). Derfor falder denne
mærkning uden for forordningens anvendelsesområde.
Flere medlemsstater anvender konventionen om gensidig anerkendelse af
kontrolstempling af håndskydevåben10. I konventionen fastlægges det, hvilke
officielle kontroller våben skal underkastes, og hvordan disse skal udføres. Dette
omfatter målestandarder, standardisering af kammerdimensioner på kommercielle
skydevåben samt inspektions- og testmetoder. Kontrolstemplerne fra det officielle
kontrolorgan i hver enkelt kontraherende stat skal anerkendes på de andre
kontraherende staters område. Konventionens medlemmer anerkender udenlandske
kontrolstempler som svarende til det kontrolstempel, der er påført af deres nationale
kontrolorganer.

3.4.

De administrative afgørelser (som det er hensigten at træffe) skal forbyde
markedsføringen af et våben eller skydevåben, der markedsføres lovligt i en
anden medlemsstat
Den direkte eller indirekte virkning af den administrative afgørelse (som det er
hensigten at træffe) skal være en af følgende:
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–

et forbud mod at bringe det pågældende våben (eller den pågældende
våbentype) i omsætning

–

en ændring eller supplerende prøvning af det pågældende våben (eller
den pågældende våbentype), før det kan bringes i omsætning eller
forblive på markedet

–

tilbagetrækning fra markedet af det pågældende våben (eller den
pågældende våbentype).

Se fodnote 6 ovenfor.
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4.

ERHVERVELSE OG BESIDDELSE AF VÅBEN OG SKYDEVÅBEN

4.1.

Skydevåben
Erhvervelse og besiddelse af skydevåben er reguleret af direktiv 91/477/EØF som
ændret ved direktiv 2008/51/EF.
De nationale gennemførelsesbestemmelser er gjort til genstand for harmonisering på
EU-plan. Derfor er de ikke omfattet af definitionen af en "teknisk forskrift" i
forordningens artikel 2, stk. 2, og afgørelser, der er baseret på dem, er ikke underlagt
forordningen.

4.2.

Andre våben
Erhvervelse og besiddelse af andre våben er ikke gjort til genstand for harmonisering
på EU-plan.
Nationale bestemmelser om besiddelse af andre våben end skydevåben forbyder ikke
markedsføring af et våben, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat. Derfor
er disse ikke dækket af definitionen i forordningens artikel 2, stk. 2, litra b), som ikke
finder anvendelse på dem.
Nationale bestemmelser, som begrænser erhvervelsen af andre våben end
skydevåben, udgør ikke en teknisk forskrift som defineret i forordningens artikel 2,
stk. 2, litra b), da de ikke fastsætter kendetegn for det pågældende produkt eller den
pågældende produkttype eller andre krav, som vedrører produktets livscyklus, efter
at det er bragt i omsætning.
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