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Yttrande över promemorian Några ändringar i
vapenlagen
Bakgrund
I promemorian om några ändringar i vapenlagen sägs att det inte behövs någon
nationell lagstiftning om krav på märkning av vapen mellan EU-länder. Vid
tiden för Sveriges tillträde till FN:s vapenprotokoll hade EU undertecknat
protokollet men ännu inte tillträtt det. Det fanns inte heller någon
unionsrättslig reglering om införselmärkning motsvarande vapenprotokollets
bestämmelser.
EU har nu tillträtt FN:s vapenprotokoll vilket räcker för att hindra omärkta
vapen inom EU. Kravet på märkning enligt artikel 8.1.b i vapenprotokollet ska
endast tillämpas vid import av skjutvapen till en medlemsstat inom EU från ett
tredje land. Mot denna bakgrund föreslås att en ändring införs i 2 a kap. 7 §
första stycket vapenlagen (1996:67) innebärande att märkning av vapen eller
vapendelar ska krävas endast då införseln sker till Sverige från en stat utanför
EU.

Inga sanktioner för omärkta vapen
Ändringen är olycklig eftersom Tullverket i sådana fall inte kan agera mot en
införsel av omärkta vapen från ett annat EU-land. Rent praktiskt kan det vara
frågan om ett vapen som förts in i ett EU-land olovligen och sedan förs in i
Sverige, där Tullverket inte kan beivra brott.
Med stöd av 9 kap. 1 a § vapenlagen döms den som uppsåtligen bryter mot
bestämmelserna om märkning i 2 a kap. 7 § till böter eller fängelse. Med den
föreslagna ändringen av 2 a kap 7 § finns inga sanktioner i vapenlagen mot
omärkta vapen från ett annat EU-land. Sverige kan inte heller kräva att dessa
omärkta vapen ska få en unik märkning inom en månad från införseln.
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I artikel 16 i ändringsdirektivet 2008/51/EG framgår att medlemsstaterna ska
fastställa ett sanktionssystem för överträdelser av de nationella bestämmelser
som ska antas. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella, och
avskräckande. Om 2 a kap. 7 § ändras enligt promemorians förslag finns inga
sanktioner i dessa fall när märkning saknas, vilket blir märkligt.
Sammanfattningsvis anser Tullverket att det bör föras in en ny bestämmelse
som reglerar hur omärkta vapen från ett annat EU-land ska hanteras. Annars
uppstår en lucka i lagstiftningen avseende omärkta vapen från ett annat EUland.

Ärendets handläggning
I den slutliga handläggningen av ärendet har deltagit generaltulldirektören
Therese Mattsson (beslutande), sakkunnige Jonas Karlsson och verksjuristen
Karin Engstrand (föredragande).
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