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Remiss av EU-kommissionens förslag till 

ändringar i EU:s vapendirektiv 

 

Datainspektionen har granskat förslaget främst utifrån sin uppgift att 

verka för att människor skyddas mot att deras personliga integritet kränks 

genom behandling av personuppgifter. 

 

På skjutvapenområdet hanteras integritetskänslig information om 

enskilda individer. Förslaget redogör för hur EU ska underlätta för den inre 

marknadens funktion när det gäller skjutvapen men samtidigt säkerställa 

en hög säkerhetsnivå för EU-medborgarna. Vid behandling av 

personuppgifter i samband med hantering av skjutvapen på det sätt som 

beskrivs är det enligt Datainspektionen nödvändigt att säkerställa att 

skyddet för den personliga integriteten hålls på en hög nivå. Det kan 

avseende vapen, utöver allmänna integritetshänsyn som gäller all 

behandling av personuppgifter, t.ex. handla om att inte röja uppgifter om 

var vapen finns och förvaras.  

 

Kommissionen konstaterar i förslaget att det inte finns något system eller 

förfarande för att informera andra medlemsstater om att en ansökan om 

vapentillstånd har fått avslag. Genom förslaget införs ett system för 

informationsutbyte mellan medlemsstaterna och dessutom införs krav på 

att vapentillverkare och vapenmäklare ska vara anslutna till centrala 

skjutvapensregister. Det föreslås att kommissionen ges befogenhet att anta 

delegerade rättsakter avseende formerna för utbyte av information rörande 

beviljade tillstånd och avslagsbeslut. Datainspektionen vill i detta 

sammanhang lyfta fram att kommissionen i det fortsatta 

lagstiftningsarbetet bör beakta relevanta dataskyddsbestämmelser i 

dataskyddsdirektivet (95/46/EG) - däribland artikel 6 punkten c) – som 

handlar om att uppgifter ska vara adekvata och relevanta och inte får 
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omfatta mer än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för 

vilka de har samlats in och för vilka de senare behandlas. Kommissionen 

bör i det fortsätta lagstiftningsarbetet (om hur informationsutbytet ska 

ske) även beakta EU:s dataskyddsreform.  

 

Det kommer inom området för skjutvapenstillstånd att ske 

integritetskänsliga personuppgiftsbehandlingar. I artikel 4 b punkten 2 

framgår t.ex. att en prövning av vapenhandlares och vapenmäklares 

personliga och yrkesmässiga integritet och förmåga ska ske. Det är rimligt 

att en sådan kontroll genomförs, men det behöver samtidigt ske på ett 

sådant sätt att integritetsintrånget inte blir större än nödvändigt. Det kan 

också, i syfte att skapa tydlighet och likformighet, behöva preciseras vilken 

typ av uppgifter som ska kunna registreras i syfte att bedöma yrkesmässig 

integritet och förmåga. I det sammanhanget kan det noteras att Sverige 

sedan tidigare har infört ett liknande krav gällande prövning av 

vapenhandlarens lämplighet vid tillståndsgivning (se prop. 2011/12:109 

s. 28 f.).  

 

I förslagets artikel 5 punkten 2 framgår att medlemsstaterna ska föreskriva 

om standardiserade läkarundersökningar för utfärdande eller förnyelse av 

tillstånd för förvärv eller innehav av skjutvapen. Datainspektionen vill i 

detta sammanhang lyfta fram att det är av stor betydelse att de aktuella 

personuppgifterna skyddas enligt gällande dataskyddsbestämmelser, vilket 

bland annat innebär att det it-system som används behöver ha en 

tillräckligt hög nivå av integritetsskydd och att de legala ramarna för vilka 

uppgifter i systemet får hanteras är tydliga och precisa. Det är på ett 

generellt plan viktigt att skyddet för den personliga integriteten går hand i 

hand med den planerade ökade mängden personuppgifter som ska 

behandlas och kontrollen av dessa uppgifter. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Datainspektionen 2016-01-04 Diarienr 2293-2015 3 (3) 

 

  

 

 

 

 

________________________ 

 

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Nicklas Hjertonsson efter 

föredragning av juristen Jonas Axelsson 

 

 

 

Nicklas Hjertonsson 

 

   Jonas Axelsson 

 


