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Remissvar: 

Remiss Ju2015/09714/PO: EU-kommissionens förslag till ändringar i EU:s 

vapendirektiv  
 

Lidingö Sportskytteklubb (”Föreningen”) är medlem i Svenska Pistolskytteförbundet, Svenska 

skyttesportförbundet, Svenska Dynamiska Sportskytteförbundets, Svenska Svartkruts skytte 

federationen och bedriver skytte med enhandsvapen som omfattas av EU-kommissionens förslag 

till ändringar i EU:s vapendirektiv. Föreningen har 190 medlemmar. 

Beredd tillfälle därtill får Föreningen med härmed avge följande remissvar. 

Föreningen anser att kommissionen ska återkalla sitt ändringsförslag (”förslaget”) för att utföra 

en nödvändig och oberoende konsekvensanalys samt konsultation av berörda parter. 

Nuvarande förslag kan inte läggas till grund för beslut av följande skäl:  

 

 Konsultation och konsekvensanalys saknas 

 Förslaget till förbud mot vissa halvautomatiska vapen är inte proportionerligt eller 

rättssäkert. Det står i strid mot svensk grundlag och Europakonventionen om de 

mänskliga rättigheterna. Förslaget torde heller inte ligga inom EU:s kompetens 

enligt subsidiaritetsprincipen.  

 Förbudet mot distansavtal för privatpersoner är inte proportionerligt och därtill 

överflödigt. Förslaget torde heller inte ligga inom EU:s kompetens enligt 

subsidiaritetsprincipen.  

 Obligatoriska läkarkontroller och 5-årslicenser skulle leda till onödig administration 

med höga kostnader för samhället och ännu längre handläggningstider, utan någon 

säkerhetsvinst. Förslagen strider därför mot proportionalitetsprincipen och torde 

heller inte ligga inom EU:s kompetens enligt subsidiaritetsprincipen.  

 

Föreningen har dessutom följande kommentarer till varför förslaget skall återkallas:  

Konsultation och konsekvensanalys 

EU-kommissionen anger själva att förslaget behandlats inom kommissionen i två år. Att 

samtidigt påstå att man under denna tid inte haft möjlighet att göra en konsekvensanalys i 

enighet med gällande regelverk för att frågan om skärpningar i vapenlagstiftningen är av akut 

karaktär är därför inte trovärdigt.  
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Vidare uppges EU-kommissionens syfte vara att bekämpa terrorism och illegal vapenhandel. 

Dock medger kommissionen själva att förslaget inte har något med illegal vapenhandel att göra, 

utan endast påverkar legala vapenägare. 

 

Förbud mot vissa halvautomatiska vapen 

Kommissionen föreslår bl.a. att vapen i kategori B7 ska överföras till kategori A. Det innebär ett 

förbud mot sådana vapen och, i enlighet med förslaget, destruktion av dessa (se sid 16 i EU-

kommissionens förslag).  

Ett vapen i kategori B7 är ”Halvautomatiska skjutvapen för civilt bruk som liknar vapen med 

automatisk mekanism”. Betydelsen av denna skrivning är luddig och högst subjektiv. 

Större delen av de vapen som används i Föreningens verksamhet är halvautomatiska skjutvapen 

för civilt bruk, och uppfyller därmed första delen av definitionen av B7.  

Mekanismen i ett halvautomatiskt skjutvapen följer samma princip som ett helautomatiskt, d.v.s. 

att gastryck eller rekylimpuls från en avlossad patron används för att ladda om vapnet 

omedelbart efter skottet. Skillnaden är att ett halvautomatiskt vapen fordrar att skytten måste 

trycka in och släppa upp avtryckaren mellan varje skott, medan en skytt med ett helautomatiskt 

vapen kan trycka och hålla inne avtryckaren en gång för att avlossa hela magasinet. Ett 

halvautomatiskt vapen för civilt bruk har tillverkats för att inte kunna avlossa skott 

helautomatiskt, och mekanismen liknar därför den hos ett helautomatiskt vapen. I praktiken blir 

därför kosmetiska attribut det enda sättet att skilja på dessa vapen, och då dessa attribut lätt kan 

förändras utan ändring av vapnets funktion innebär denna skrivning ett högst osäkert, subjektivt 

och irrelevant sätt att skilja på vapen.  

EU-kommissionens förslag skulle leda till en situation där en stor mängd vapen skulle 

konfiskeras och destrueras baserat på en lagstiftning som i allra högsta grad är subjektiv, 

rättsosäker och som heller inte skulle ge avsedd effekt. Potentiellt omfattas både enhandsvapen 

och gevär av förslaget. Båda typerna används inom Föreningens verksamhet.  

Förslaget skulle innebära återkallande av positiva förvaltningsbeslut samt konfiskering av 

egendom vilket inte är förenlighet med svensk grundlag. Dessutom strider förslaget med stor 

sannolikhet mot europakonventionen om mänskliga rättigheter och det egendomsskydd som den 

innehåller.  

 

Det framlagda förslaget är mot bakgrund av de vaga och motsägelsefulla kriterierna vilka brister 

i rättssäkerhet samt dess långtgående konsekvenser i högsta grad oproportionerligt.  
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Förbud mot distanshandel 

Det föreslagna förbudet mot distanshandel skulle innebära att handel omfattande vapen eller 

vapendelar samt eventuellt tillbehör inte längre får ske via distanskommunikation. Det innebär 

att vapen och skytteutrustning inte längre får säljas via internet, radannonser, via telefon, 

textmeddelanden eller e-post.  

Det finns inget som tyder på att handel med legala vapen och deras tillbehör via exempelvis 

internet skulle vara ett problem. Handel med legala vapen över internet regleras på samma sätt 

som handel via andra kanaler; en köpare måste söka och erhålla tillstånd (licens) innan ägarbyte 

kan ske. Det förutsätts alltså en polisiär prövning av köparen redan idag, och Föreningen kan inte 

se att en kriminalisering av allmänt vedertagna försäljningsmetoder för lagliga vapen skulle ha 

några som helst effekter mot brottslighet. Däremot kan ett sådant förbud göra det svårt för 

skyttar att avyttra eller få tag på utrustning, särskilt eftersom Sverige är ett land med stora 

avstånd. 

Obligatoriska läkarkontroller och 5-årslicenser 

Kommissionen föreslår ett system om 5-årslicenser. I förslaget anförs inga skäl för detta, och 

inte heller går det att klart uttyda vilka vapengrupper som skulle omfattas av det.  

I Sverige infördes 5-årslicenser för enhandsvapen år 2000. Enhandsvapen är idag en liten del av 

det totala antalet legala vapen i Sverige, och ett införande av 5-årslicenser för samtliga 

skjutvapen skulle innebära en stor belastning på ansvarig myndighet. Redan idag har polisen 

stora problem med handläggningstider för vapenlicenser, något som JO upprepade gånger riktat 

allvarlig kritik mot polisen för, och införande av 5-årslicenser för ett större antal vapentyper 

skulle rimligen ytterligare förlänga dessa. 

Kommissionen föreslår vidare att det ska vara obligatoriskt med läkarkontroll vid beviljande och 

förnyelse av vapenlicenser. Det är oklart vad en sådan läkarkontroll ska syfta till och det finns 

inga kända fall där en vapenlicensinnehavare i ett EU-land utfört illegala handlingar med sitt 

vapen i andra EU-länder på grund av medicinska besvär. I Sverige råder redan idag plikt för 

läkare att anmäla om en patient är olämplig att inneha vapen.  
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Ordförande 
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