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Sammanfattning 
Svenska Pistolskytteförbundet anser att förslaget riskerar förbundets verksamhet inom områdena 
tävlingsverksamhet, rekreation och frivillig försvarsverksamhet och att förslaget i sin nuvarande form bör 
avslås.  Alternativt bör kommissionen återkalla förslaget för konsekvensanalys, omarbetning och sedvanlig 
remissbehandling. 
 
Inledning 
Svenska Pistolskytteförbundet (SPSF) har beretts tillfälle att yttra sig över EU-kommissionens förslag till 
ändringar i EU:s vapendirektiv. Detta yttrande utgör tillägg till det svar som 2015-12-22 inskickats i 
samarbete med Svenska Jägareförbundet, Svenska Skyttesportförbundet, Svenska Dynamiska 
Skyttesportförbundet och Svenska Skidskytteförbundet. 
 
Övergripande 
Flera av kommissionens föreslagna åtgärder är oklara avseende sin omfattning. Då innebörden slutligen 
avgörs genom tolkning i domstol måste SPSF utgå från det för vår verksamhet minst förmånliga potentiella 
utfallet. SPSF uppfattning är därför att förslaget inte kan läggas till grund för ett beslut utan måste i sin 
helhet avslås, alternativt återförvisas till kommissionen för sedvanlig beredning. . 
 
Preamblar 
I direktivets inledning, preambel (9), skriver kommissionen att somliga halvautomatiska vapen lätt kan 
konverteras till automatvapen. Vad som är ”lätt” överlåts till en subjektiv bedömning, men skulle kunna 
omfatta de allra flesta enhandsvapen som används för sportskytte, det vill säga grunden för SPSF 
verksamhet.  
 
Likaledes skrivs här att vissa halvautomatiska vapen är ”väldigt farliga” för att deras patronkapacitet är hög. 
”Hög” är inte heller definierat, men då de flesta vapen idag har utbytbara magasin, och sådana magasin kan 
tillverkas såväl av ursprungstillverkaren som av tredje part, kan detta omfatta i princip alla halvautomatiska 
vapen för sportskytte. Dessa vapen anser kommissionen skall förbjudas för civilt bruk.  
 
SPSF motsätter sig denna skrivning då den dels är oklar i sin omfattning, dels riskerar att allvarligt skada vår 
verksamhet såväl sportsligt som i rollen som frivillig försvarsorganisation. Inte minst gör sig kommissionen 
skyldig till en grundläggande felsyn; vapen, oavsett kapacitet och funktion, är inte farliga i sig själva. Det 
avgörande för huruvida ett vapen är farligt är vem som hanterar det. Detsamma gäller alla andra föremål 
som kan missbrukas, t ex knivar, yxor eller personbilar.  
 
Därutöver riktar kommissionens förslag in sig i stort sett enbart på legala vapenägares legala vapeninnehav. 
Det säger sig självt att detta inte kommer att påverka kriminella aktörers användning av illegala vapen. 
Förslaget därför brister i proportionalitet.  
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Artikel 6 
Som frivillig försvarsorganisation vänder vi oss mot ett ovillkorligt förbund mot anskaffning och innehav av 
vapen i kategori A. Idag medges medlemsländerna att tillåta sådant innehav om ordning och säkerhet 
medger det, och det har Sverige hittills ansett att det gjort. Den svenska skytterörelsen, i dess olika former, 
har sedan mitten av 1800-talet sökt öka medborgarnas skjutskicklighet till nytta för försvaret, och främst 
med modeller som liknar det som används inom Försvarsmakten. Behovet av detta ser dessutom återigen 
ut att öka. 
 
Än viktigare blir detta när förändringarna i annex I kan innebära att 80 % av de vapen som används i vår 
verksamhet överförs till kategori A. Se under ”Annex I” nedan. 
 
Artikel 7 
Kommissionen föreslår att den maximala giltighetstiden för ett tillstånd skal vara 5 år. De svenska pistol-  
och automatvapenskyttarna har förstahandserfarenhet av 5-årslicenser. Detta har varit administrativt 
mycket betungande både för vapenägarna, för deras organisationer som skall intyga olika uppgifter, för 
Polismyndigheten som skall behandla dessa ansökningar och för domstolarna, vilka har att hantera 
parternas ömsesidiga missnöje, samt inte minst för Justitieombudsmannen. Den senare instansen har fått 
ta emot ett stort antal klagomål mot Polismyndighetens hantering av vapenlicenserna och har också flera 
gånger riktat mycket allvarlig kritik mot Polismyndighetens sätt att sköta denna hantering. Att tillföra ett 5-
årskrav på alla vapen skulle kräva kraftiga personalutökningar inom såväl polis- som domstolsväsendet. Vi 
anser därför att förslaget strider mot proportionalitetsprincipen och att det därför ska avstyrkas 
 
Annex I 
Den kanske mest oroande delen av kommissionens förslag är flyttningen av vapen under tidigare kategori 
B7 till A7. Detta handlar om ett totalförbud mot och konfiskation av ”halvautomatiska vapen för civilt bruk 
som liknar vapen med automatisk mekanism”. Detta kan tolkas gälla för nästan alla halvautomatiska vapen, 
inklusive de flesta moderna pistoler. Beskrivningen stämmer exempelvis in på den pistol som används av 
Försvarsmakten (Glock 17, inom FM benämnd pistol m/88) och som därför har valts och väljs av de 
tusentals medlemmar hos oss som vill vidmakthålla sina färdigheter just med denna modell. Även om detta 
måhända inte varit avsikten, kan kommissionens förslag alltså användas som instrument för att 
totalförbjuda flertalet av de vapentyper som idag används inom svenskt pistolskytte, och därmed i 
praktiken förbjuda pistolskyttet som sådant. Att basera ett totalförbud på att något ”liknar” något helt 
annat – utan att ha det senares egenskaper vad gäller funktion etc – torde dessutom vara helt främmande 
för svensk lagstiftning och rättstradition. Kosmetiska egenskaper kan inte vara det som ska ligga till grund 
för vare sig förbud eller konfiskation. Vi avstyrker därför detta förslag. 
 
SPSF utbildar Försvarsmaktsinstruktörer (FMI) på pistol, som har i uppgift att utbilda frivilligpersonal för 
Försvarsmaktens krigsorganisation. Förbundet arrangerar också skytte- samt tävlingsverksamhet för 
Försvarsmaktens (inklusive Hemvärnets) personal, samt erbjuder möjlighet till deltagande i vår 
tävlingsverksamhet. De flesta militära förband har idag en aktiv skytteförening, liksom flera lokala 
Försvarsutbildningsorganisationer. 
 
Pistolskytte som tjänsteidrott är fortfarande stor inom polisväsendet, och det finns ett flertal polisanknutna 
föreningar. Intresset inom Kustbevakningen och Tullen ses också återigen öka, om än långsamt. Även här 
kan vi bidra med en utbildningsinsats. 
 
Kommissionen föreslår även att alla deaktiverade vapen, som när de var fungerande skulle ha tillhört 
kategori A, fortsatt skall räknas dit. Detta trots att man föreslår att deaktivering skall göras irreversibel och 
att repliker samtidigt skall vara tillåtna, om än anmälningspliktiga (kategori C5). Det torde helt sakna 
betydelse om ett vapen byggts som en replik från grunden eller om den är ett irreversibelt deaktiverat 
originalvapen. 
 
Med anledning av detta avstyrker SPSF de föreslagna ändringarna i annex I i sin helhet. 
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