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Detta är PkEnas Remissvar till Ju2015/09714/PO EUkommissionens förslag till ändringar i 

EU:s vapendirektiv! 

 

 

PkEna är en skytteförening med bas i Enköping som är ansluten till de fyra olika förbund 

som bedriver pistolskytte. Sportskytteförbundet, Pistolskytteförbundet, Svenska 

westernskytteförbundet och Svenska dynamiska Sportskytteförbundet. Vi har idag ca 150 

medlemmar och bedriver även ungdomsverksamhet.  

 

Då EU-kommissionen inte gjort en konsekvensanalys av sitt förslag så är det i vår mening 

skäl i sig att EU-kommissionen bör återkalla sitt förslag (”förslaget”). Vidare så saknar 

huvuddelen av de föreslagna ändringarna stöd att de skulle ha en positiv effekt för att 

minska användningen av skjutvapen bland kriminella i såväl empirisk grund som stöd i 

forskning eller i EU-kommissionens egen utvärdering av vapendirektivet, Evaluation of the 

Firearms Directive Final report december 2014 ISBN: 978-92-79-35113-6.  

Det saknas även klara definitioner av man menar med militärliknande vapen. Skulle förslaget 

genomföras så öppnar det upp en godtycklighet och för subjektiva bedömningar. Värt att 

notera i sambandet är att i princip samtliga vapen som används av jägare och sportskyttar 

har vapen som en gång i tiden används militärt. Vidare så är andelen av våra medlemmar 

som använder ett halvautomatisk vapen nästan 100%. En implementering av förslaget skulle 

påverka vår verksamhet i de fyra förbunden mycket negativt och kanske helt omöjliggöra 

den helt. Klart är att all vår verksamhet inom IPCS skulle upphöra. Som medlemmar i 

sportskytteförbundet och pistolskytteförbundet så är även PkEna en aktiv del av Sveriges 

frivilliga försvar. Vi har även många medlemmar som är poliser och militärer. I det senare 

fallet så tillhandahåller militären ofta tävlingsvapen för att utveckla skyttet för sina anställda. 

Observera att samtliga pistoler försvaret och polisen använder är halvautomatiska och 

förslaget skulle därför allvarligt försvåra eller omöjliggöra denna verksamhet. 

PkEna är självklart positiva till effektiva åtgärder som minskar tillgången av skjutvapen bland 

kriminella och terrorister. Dock så har vi svårt att se hur utökad byråkrati och förbud för 

laglydiga medborgare att äga halvautomatiska vapen uppnår detta. PkEna yrkar därför 

avslag på förslaget.  

 

För PkEna  

Fredrik Anderstedt 
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