
                                                                               

  

Oxelösunds pistolklubb  www.opk.nu 
C/o Nordin  jonny@conordin.se 
Bobinvägen 24 
61157 Nyköping 

Oxelösunds pistolklubb 

 
Svar på remiss Ju2015/09714/PO angående ändringar i direktiv 91/477/EEG 
 

1. Motiv och syfte: 
2.  

Man skriver som inledningsvis så här: 
” Medborgares och företags säkerhet är en viktig fråga för kommissionen. Vi har sett vid flera tillfällen under 

det senaste året, särskilt med de attacker som ägde rum i Paris och Köpenhamn, att samhällen kan skadas svårt 
när grov organiserad brottslighet och terroristorganisationer använder skjutvapen. Nyligen omkom fler än 120 
människor i en samordnad terrorattack den 13 november 2015 i Paris.” 
 
Samt: 
” Terrorattackerna i Paris, Köpenhamn och på Thalys-tåget visade på kopplingen mellan organiserad 
brottslighet och terrorism, särskilt när det gäller anskaffande av skjutvapen.” 
 
Och: 
”Vid rådets (rättsliga och inrikes frågor) möte den 12–13 mars 2015 uppmanade ministrarna kommissionen att 

föreslå åtgärder för att bekämpa olaglig handel med skjutvapen och, tillsammans med Europol, öka 

informationsutbytet och det operativa samarbetet” 

 

Detta visar med all önskvärd tydlighet att det är just kriminella och terrorister vilka använder illegala vapen 
som är problemet.  
 

2.Proportionalitetsprincipen: 
Man skriver: 
” Proportionaliteten säkras genom att de föreslagna ändringarna inskränks till sådana som i de centrala 
slutsatserna i de undersökningar som genomfördes i den förberedande fasen angavs ha störst inverkan på 
säkerheten. Förslaget går inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå målen att garantera EU-
medborgarnas säkerhet utan att i onödan begränsa den inre marknaden” 
 

Denna skrivning innebär att man anser förslaget vara proportionerligt vilket inte är fallet då man mycket tydligt 
föreslår inskränkningar i legalt vapenägande för tävling och jakt utan att dess utgör något som helst hot vilket 
visats i många utredningar som dock inte biläggs detta förslag. 
Ex: 

- 2014 Timbro, Legala vapen- samhällsproblem eller rättighet?  
        -       2012 Lakomaa, Safe Storage and Thefts of Firearms in Sweden: An Empirical Study 
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3. Resultat av efterhandsutvärderingar, samråd med berörda parter och konsekvensanalys 
Här skriver man bla hur flera utredningar visar att de områden som kan och bör förbättras är: 

 Harmonisering av reglerna för märkning av skjutvapen och om ömsesidigt erkännande av märkningarna bland 

medlemsstaterna.  

 Genomförande av gemensamma standarder och förfaranden samt införande av registreringskrav för 

deaktiverade skjutvapen.  

 Fastställande av gemensamma tekniska riktlinjer för omvandling av larm- och signalvapen samt replikvapen, 

genom att ange närmare kriterier för när ett larm- eller replikvapen ska anses vara omvandlat och därmed få 

dem att omfattas av skjutvapendirektivet.  

 Främjande av kunskapsutbyte mellan medlemsstaterna (med särskilt fokus på de hot och möjligheter som den 

tekniska utvecklingen erbjuder), och bättre insamling av uppgifter om produktion och innehav av skjutvapen, 

brottslig verksamhet knuten till skjutvapen och deaktiverade skjutvapen, larm- och replikvapen. 

 
Ingenstans påtalas att förbud mot och konfiskering av legalt ägda halvautomatiska vapen anses nödvändigt 
eller ens en lämplig åtgärd att beakta, inte heller tidsbegränsade licenser eller mentaltester nämns i dessa 
utredningar. 
 
Under rubriken ”Konsekvensbedömning” skriver man: 
” På grund av det akuta läge som uppstod efter den senaste tidens händelser läggs förslaget fram utan 

konsekvensanalys. Förslaget har dock föregåtts av en Refit-utvärdering av skjutvapendirektivet. Utvärderingen 

visade på kvarvarande brister på sådana områden som omvandling av vapen som använder lös ammunition, 

märkningskrav, deaktivering, definitioner, näthandel samt system för insamling och utbyte av uppgifter. 

Ytterligare krav på ändringar har kommit i dagen till följd av erfarenheterna från den senaste tidens händelser.” 

 
En konsekvensanalys är obligatorisk men man väljer här att göra avsteg från detta obligatorium då det på något 
sätt är ytterst brådskande att genomföra dessa förändringar i direktivet men man förklarar inte varför. När man 
förstår effekterna av ett genomförande så blir det tydligt att man valt att göra detta avsteg från 
konsekvensanalysen för att den tydligt skulle visa på att de föreslagna ändringarna bla bryter mot 
proportionalitetsprincipen och även skulle få långtgående konsekvenser för miljontals invånare samt mot 
medlemsländernas ekonomier utan att komma tillrätta med de problem man försöker lösa. 

 
4. Budgetkonsekvenser 
Man skriver: 
”Förslaget påverkar inte unionens budget.” 
Inget nämns om hur de ekonomiska konsekvenserna för medlemsstaterna ser ut, bara att konfiskera legalt 
införskaffade och ägda vapen från miljontals sportskyttar och jägare skulle belasta Polismyndigheternas budget 
och arbetsbörda hårt. När man granskar andra delar av förslaget så som: 

- Tidsbegränsade licenser 
- Mentaltestning och registerföring av sportskyttar, jägare och samlare 
- Registrering av tidigare licensfria vapentyper 

 
Då blir det mycket tydligt att detta inte endast skulle belasta budget och arbetsbörda, Polisen i 
medlemsstaterna skulle få lägga stora resurser på att ”jaga” laglydiga medborgare på bekostnad av arbete mot 
riktig brottslighet. Det samma gäller sjukvården som löpande måste ta hand om dessa mentaltester av laglydiga 
medborgare istället för att behandla sjuka människor det leder inte till något annat än ökade kostnader och 
försämrad möjlighet till vård och polisiär hjälp om man utsätts för brott. 
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5. ÖVRIGA INSLAG 
Under rubriken ”Förklarande dokument (för direktiv)” skriver man: 
” Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de bestämmelser i deras lagar och andra 
författningar som krävs för efterlevnad av detta direktiv.” 
 
För Sveriges del skulle implementering ev innebära en påtvingad förändring av grundlagen då förslaget bla 
innehåller krav på konfiskering av vapen i kategori B7 som idag ägs lagligt efter licensprövning. Det innebär att 
myndighet skulle ta tillbaka gynnande beslut samt konfiskera privat legalt ägd egendom vilket inte är förenligt 
med svensk grundlag.  

 
Vidare tar man upp licens/registreringskrav på deaktiverade vapen samt gemensamma krav på hur ett vapen 
bör deaktiveras vilket anses bra. 
 
Man går sedan in på jakt- och sportskyttevapen och skriver: 
” En stor andel av dagens jakt- och sportvapen är halvautomatiska. Av utvärderingen framgår dock att vissa 
halvautomatiska vapen enkelt kan omvandlas till automatiska vapen, och det gällande direktivet innehåller inte 
några tekniska kriterier för hur en sådan omvandling kan förhindras. Men även utan omvandling till kategori A 
kan vissa halvautomatiska skjutvapen vara mycket farliga om de kan rymma många skott samtidigt. Enligt 
förslaget förbjuds de halvautomatiska vapen som ingår i den nuvarande kategorin B.7.” 
 
Denna text måste helt utgå ur förslaget! 
I denna text hävdar man att vapen i kategori B7 på något vis utgör ett potentiellt hot mot befolkningens 
säkerhet då man vill flytta den till kategori A och därmed bannlysa dem. Vapen i den berörda kategorin B7 
används idag huvudsakligen till sportskytte och jakt och förkommer sällan/aldrig i kriminella sammanhang eller 
terrorhandlingar inom EU då de redan är hårt reglerade med rigorösa licenskrav. 
Att bannlysta denna kategori skulle få långtgående konsekvenser i form av omöjliggörande av sportgrenar som 
idag utövas av miljontals människor samt jakt som utövas av ännu fler utan att på något sätt komma tillrätta 
med några av de problem man med detta förslag önskar åtgärda. Man fångar inte terrorister och grovt 
kriminella genom att jaga laglydiga sportskyttar och jägare! 
 
Vidare nämner man gemensamma krav på märkning och registerutbyte samt ökat samarbete, detta anses bra. 
 
När man skriver om att handel med illegala vapen på internet är ett problem och att detta skall lösas genom att 
förbjuda distanshandel med vapen, vapendelar samt ammunition tänker man tyvärr helt fel då illegal handel 
med illegala vapen av kriminella personer aldrig går att reglera med hårdare lagar, det är redan olagligt och 
förkommer ändå. 
För laglydiga sportskyttar och jägare skulle detta få ödesdigra konsekvenser i Sverige då vi har en stor 
geografisk spridning och således har svårt att åka till en handlare ibland 10-tals mil enkel resa för att köpa tex 
vapendelar eller ammunition. Denna handel är redan idag hårt reglerad med licenskontroll och REK/värde-
försändelser och fungerar mycket väl. Inskränkningar i detta skulle även slå hårt mot fri konkurrens. 
 
Ökad kommunikation och informationsutbyte bedöms som bra. 
 
En övre gräns om 5år för licensers giltighet anses orimlig och verkningslös då man i Sverige och resten av 
Europa redan idag drar tillbaka licenser för personer som döms för grövre brott och detta fungerar väl. 
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Följande förändringar i förslaget skall göras för att det inte ska drabba laglydiga medborgare utan att 
underlätta och stärka arbetet mot grovt kriminella och terrorister: 
 

Punkt 9 ”Vissa halvautomatiska skjutvapen kan enkelt omvandlas till automatiska skjutvapen och utgör därmed 

ett hot mot säkerheten. Men även utan omvandling till kategori A kan vissa halvautomatiska skjutvapen vara 

mycket farliga om de kan rymma många skott samtidigt. Sådana halvautomatiska vapen bör därför förbjudas för 

civilt bruk.” 

Denna punkt måste helt utgå då den endast slår mot laglydiga sportskyttar och jägare samt att de berörda 

vapnen aldrig/mycket sällan förekommer i brottslig verksamhet eller terrorism. 

Angående hur vapen i denna kategori kan omvandlas till helautomatisk funktion är det både irrelevant och 
felaktigt då sagda förändring i vapnets funktion gör att det falla under kategori A och således redan är illegalt. 
Vidare är sagda förändring INTE lätt att utföra på merparten av de berörda vapentyperna, detta har 
konstaterats av många oberoende experter däribland Svenska FMV i sitt utlåtande angående vapentypen  
AR-15:  
dnr 10FMV13965-9 1 
https://www.facebook.com/download/1699024033663472/FMV%20yttrande%20om%20vapenkonstruktion%
20%28dnr%2010FMV13965-9%201%29%20%281%29.pdf 
 

Punkt 12 ”Försäljning av skjutvapen och delar till skjutvapen genom distanskommunikation kan utgöra ett 

allvarligt hot mot säkerheten, eftersom metoderna är svårare att kontrollera än de konventionella 

försäljningsmetoderna, särskilt när det gäller kontroll på nätet av att tillstånd är lagenliga. Det är därför 

lämpligt att inskränka försäljning av vapen och vapendelar genom distanskommunikation, särskilt internet, till 

vapenhandlare och vapenmäklare.” 

Måste även den utgå helt då den som tidigare beskrivits omöjliggör fri konkurrens och får mycket negativa 
konsekvenser för allt från ekonomi och handel till miljö då det skulle innebära många, långa onödiga resor i 
vårt geografiskt utmanande land. Utöver detta är illegal handel med olagliga vapen redan förbjudet och således 
skulle ett förbud mot laglydiga medborgares lagliga handel med legala vapen, delar och ammunition vara helt 
verkningslös mot kriminella och terrorister. 
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Angående de föreslagna förändringarna i Direktiv 91/477/EEG finns invändningar enligt följande: 
 

Artikel 5 
 
5. 2. ”Medlemsstaterna ska föreskriva standardiserade läkarundersökningar för utfärdande eller förnyande av 
de tillstånd som avses i punkt 1, och de ska återkalla ett tillstånd om något av de villkor som låg till grund för 
att det beviljades inte längre är uppfyllt.” 

Detta måste utgå helt då det skulle vara integritetskränkande, tids- och kostnadskrävande samt att det redan 
idag finns ett väl fungerande system där läkare är tvingade att rapportera om en patient som innehar 
licensbelagda vapen anses olämplig att inneha dessa pga sjukdom. Här bör man från EU istället följa Sveriges 
exempel. 
 

Artikel 6 
 
”Att förvärva skjutvapen, delar till skjutvapen och ammunition i kategorierna A, B och C genom 
distanskommunikation enligt definitionen i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG(*) ska 
endast vara tillåtet för vapenhandlare och vapenmäklare och ska vara föremål för strikt kontroll av 
medlemsstaterna.” 
Detta måste utgå helt då det som tidigare beskrivits inte skulle vara verksamt mot kriminella, terrorister och 
illegal handel men helt förödande för den legala marknaden och för fri konkurrens. 
 

6.7. ”I artikel 7.4 ska följande stycke läggas till: ”Taken för innehav ska inte överstiga fem år. Tillståndet kan 

förnyas om de villkor som låg till grund för att det beviljades fortfarande är uppfyllda.” 

Detta måste utgå helt då en övre gräns om 5år för licensers giltighet anses orimlig och verkningslös då man i 
Sverige och resten av Europa redan idag drar tillbaka licenser för personer som döms för grövre brott och detta 
fungerar väl. Den föreslagna förändringen skulle endast ge ökad byråkrati, ökad arbetsbelastning samt ökade 
kostnader för myndigheterna. 
 

Artikel 17 
 
”Kommissionen ska vart femte år lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av detta 

direktiv, vid behov åtföljd av förslag till åtgärder, särskilt i SV 17 SV fråga om kategorierna av skjutvapen i 

bilaga I och de frågor som rör ny teknik, t.ex. friformsframställning med 3d-skrivare. Den första rapporten ska 

lämnas två år efter detta direktivs ikraftträdande.” 

Den understrukna delen måste omarbetas eller strykas så att det inte lämnas öppet utrymme att efter eget 
tycke ändra vilken kategori ett vapen hör till pga av teknisk utveckling och framsteg då detta skulle innebära att 
ägare av vapen i en viss kategori utan anledning och utan parlamentsbeslut kan få sitt vapen omklassat till att 
vara förbjudet vilket är helt förkastligt. 

 
13. ”Del II i bilaga I till direktiv 91/477/EEG ska ändras på följande sätt:” 

a) Punkt A ska ändras på följande sätt: i) 
 I kategori A ska följande punkter läggas till: 
6. Automatiska skjutvapen som omvandlats till halvautomatiska skjutvapen.  
Detta måste helt utgå. 
7. Halvautomatiska skjutvapen för civilt bruk som liknar vapen med automatisk mekanism.  
Detta måste helt utgå. 
8. Skjutvapen enligt punkterna 1–7 efter det att de har deaktiverats.” ii) I kategori B ska punkt 7 utgå. iii)  
I kategori C ska följande punkter läggas till:  
5. Larm- och signalvapen, salutvapen och akustiska vapen samt replikvapen.  
6. Skjutvapen i kategori B och enligt punkterna 1–5 i kategori C efter det att de har deaktiverats.” 
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Sammanfattning och avslutande tankar 
 
De delar av förslaget som kraftfullt skulle försvåra kriminellas och terroristers tillgång till illegala vapen anses 
bra, däribland förslag om gemensamma krav på deaktiverade vapen, mm. 
 
De delar som har förbud och konfiskering av laglydiga medborgares legala vapen som mål måste dock helt 
strykas då de inte har i detta direktiv att göra, befintlig lagstiftning inom dessa områden är bra nog. 
 
Som laglydig medborgare, sportskytt och jägare har man generellt hög aktning för lagen och lyder den mer 
noggrant än de som inte är vapenägare då man är ständigt medveten om det privilegium samt förtroende 
samhället har för en i och med vapenägandet. En noggrann bakgrundskontroll av Polisen, dokumenterad 
aktivitet, avlagda teoretiska och praktiska prov i allt från säker vapenhantering och etik till sportmannaskap och 
skjutskicklighet samt krav på säker förvaring säkerställer att ”fel” personer aldrig får tillgång till legala vapen på 
laglig väg via sportskytte eller jakt.  
 
Att försöka hävda att det är så brådskande att genomföra dessa förändringar att en konsekvensanalys inte 
biläggs förslaget är att betrakta som förakt mot vårt demokratiska system. 
Man hävdar med hänvisning till den senaste tidens terrorhandlingar att det är bråttom att konfiskera laglydiga 
sportskyttars- och jägares legala vapen och mentaltesta mer än en halv miljon Svenskar vart 5:e år vilket inte 
kan anses vara annat än absurt. 
 
Med denna kunskap är det mycket svårt att förstå förslagets författares avsikter i och med att delar av förslaget 
är kraftfullt och målmedvetet inriktat mot just legalt vapenägande för jakt och sportskytte trots att man 
upprepade gånger i sin skrivelse påtalar att problemet är kriminella personer och terrorister som får tillgång till 
illegala vapen! Otaliga utredningar visar även att legala vapen mycket sällan dyker upp i kriminella 
sammanhang så ytterligare åtstramningar inom detta område är inte bara verkningslösa utan dessutom slöseri 
med värdefulla resurser som kan göra mycket bättre nytta inom andra områden. 
 
 
 
 
 
För Oxelösunds pistolklubb 
den 23 december 2015 
 
  

Jonny Nordin 

___________________________________________ 
Jonny Nordin    
Ordförande   
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