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YTTRANDE AVSEENDE Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av 

rådets direktiv 91/477/EEG om kontroll av förvärv och innehav av vapen daterat och diariefört 

Bryssel den 18.11.2015, COM(2015) 750 final - 2015/0269 (COD),  

 

Sammanfattning: 

Linköping Shooting Club (LSC) anser att förslaget skall avvisas i sin helhet eftersom det inte fyller sitt 

påstådda syfte att bekämpa terrorism och annan grov brottslighet. Konsekvenserna om förslaget 

införs som lagstiftning (helt eller delvis), är att laglydiga EU-medborgare drabbas bland annat genom 

att den etablerade sportskytteformen IPSC Dynamiskt skytte som LSC bedriver riskerar att förbjudas 

eller att utövarna genom lagstiftning de facto hindras i sitt idrottande. 

 

Bakgrund till ställningstagande: 

Efter genomläsning av Kommissionens förslag (nedan kallat förslaget) som Justitiedepartement den 

16:e december utfärdat på remiss, kan flera anmärkningsvärda resonemang och slutsatser noteras. 

Den övergripande slutsatsen är att förslaget på ett flagrant sätt brister i adekvat kausalitet mellan 

mål och medel, detta genom att Kommissionen ämnar förbjuda legala vapen som idag innehas av 

laglydiga EU-medborgare vilka utövar sport och idrott under säkra, etablerade och kontrollerade 

former. I detta är det är ytterst anmärkningsvärt att Kommissionen försöker likställa legalt och 

reglerat innehav av sportskyttevapen med terrorism. Vidare har EU falskeligen förespeglat att ett 

sådant förbud av legala vapen och idrotter skulle kunna förhindra terrorister från att begå 

våldshandlingar.  

Vidare brister förslaget i förenlighet med unionens grundläggande principer om subsidiaritet och 

proportionalitet. EUs misslyckade inre och ytter gränskontroll kan inte lastas unionens sportskyttar 

och dessa skall inte behöva klä skott för att Kommissionen av PR-skäl nu vill visa handlingskraft 

gentemot medborgarna avseende de säkerhetsmässiga tillkortakommanden som Kommissionen 

under flera år inte har lyckats åtgärda.  



Privat vapenägande är en nationell angelägenhet och det inses med tydlighet att sport och idrott 

bedrivs på olika sätt inom unionen givet de olika förutsättningar som finns om vi till exempel jämför 

det tätbefolkade Bryssel med den östgötska landsbyggden. I Linköping anser vi oss kapabla att själva 

välja våra sporter och vi behöver inte en överstatlig reglering av dessa.  

Förslaget och dess för medborgarna negativa verkningar står som anförts tidigare inte proportion 

med vad det av Kommissionen påstås uppnå. Detta torde Kommissionen vara medveten om i och det 

de grumliga skrivningar som nyttjas mot slutet av punkten 2 i förslaget när det anges att 

”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.” Vilka är dessa slutsatser och vilken forskning stöder Kommissionen 

sig på? 

För oss som EU-medborgare handlar det även om mer är själva sportskyttet. Det handlar även om vår 

relation till den europeiska unionen som idé och den överstatlighet den söker uppnå. Detta är ett 

obskyrt och omotiverat lagförslag, vilket för många i landet fundamentalt grusar tilltron till EU och 

dess överstatlighet. Mot bakgrund av de stora utmaningar Europa står inför måste nu överstatliga 

lagförslag från Bryssel te sig rimliga och även bygga på fakta. Frånvaro av detta eroderar EUs 

legitimitet. 

Linköping har sedan många år en fin sportskyttetradition med ett flertal föreningar och klubbar som 

bedriver skytte, inklusive de tävlingsgrenar som regleras genom Sveriges Dynamiska 

Sportsytteförbund. Dynamiskt skytte är en internationell sport som utövas av fler än 200 000 

personer i över 85 länder och där den tävlande försöka mixa precision, kraft och snabbhet till en 

vinnande kombination. Säkerheten på och utanför banan, samt säker vapenhantering har alltid varit 

ett centralt koncept i vår sport. För många av oss bosatta på landsbyggden (och som inte lever i så 

kallade ”storstadsregioner” som t.ex. Stockholm eller Bryssel med dess rika utbud av kultur och 

annan förströelse) utgör sportskytte en viktig fritidssysselsättning och utgör en viktig del i det som 

kallas livkvalitet. Detta månar vi om och detta vill vi värna. 

På förekommen anledning önskar vi aktiva utövare av denna sport inom Östgötaregionen påminna 

om att det inte finns något samband mellan innehav av skjutvapen för jakt eller sportskytte och 

kriminalitet eller terrorism. Det är därför oerhört förvånande att Kommissionen, i kölvattnet av de 

fruktansvärda händelserna i Paris, försöker förhindra sportskyttars legitima användning av 

skjutvapen. Förslaget som innebär att stora mängder lagliga vapen skall klassas som förbjudna och 

konfiskeras är för oss inte acceptabelt och att av Kommissionen kopplas samman med terrorister är 

ytterst stötande. 

Av anförda skäl anser vi därför att förslaget skall förkastas i sin helhet  

Anders Rothman 

Sekreterare Linköping Shooting Club 
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