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Polisenheten, Nils Hänninger 

 

Beredda tillfälle därtill avger Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet härmed följande 

remissvar vilket utgör tillägg till svaren förbundet redan skickats in i samarbete med Svenska 

Jägareförbundet, Svenska Skyttesportförbundet, Svenska Pistolskytteförbundet och Svenska 

Skidskytteförbundet. 

 

 

Inledning 

Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet konstaterar att kommissionens förslag, om det antas, 

innebär slutet för vår idrott. Det är en unik åtgärd som föreslås – så vitt vi känner till har inga 

sporter blivit förbjudna på likande sätt. EU-kommissionen bör återkalla sitt förslag. 

 

Förslaget från kommissionen är illa underbyggt då det motsäges av kommissionens egen utredning 

liksom av tillgänglig forskning. På många ställen är förslaget formulerat så det svårligen går att 

utläsa var väsentliga gränsdragningar föreslås. Förslaget kan inte förväntas ha någon effekt 

gällande det uppgivna syftet att motverka illegala vapen och terrorism. Detta hade framgått ifall 

kommissionen gjort en konsekvensanalys vilket de är skyldiga att göra men inte har utfört. 

Kommissionen menar att förslaget lades med brådska men i realiteten har förslaget varit under 

utarbetande sedan 2013. 

 

Förslaget är oförenligt med subsidiaritetsprincipen. Kommissionen föreslår exempelvis att det i 

medlemsländernas nationella vapenlagstiftning skall infogas en hänvisning till direktiv 

91/477/EEG vilken i sin tur genom 258/2012 (IP/12/225) är underställd ett FN-protokoll. 

Kommissionen avser i praktiken, genom förslaget, göra nationella riksdagar och parlament 

underställda ett FN-protokoll vilket är ett övertramp av subsidiaritetsprincipen. 

 

Kommissionens slutsats att direktivet saknar budgetkonsekvenser kan svårligen stämma. Om 

förslaget skulle antas i sin helhet kommer betydande kostnader uppstå. Några av dessa kostnader 

är; upprättande och löpande uppdatering av flera nya register, löpande mentaltester av tiotals 

miljoner innevånare i EU samt ersättning för miljontals konfiskerade vapen.  

 

Förbundets uppfattning är att implementering av gemensamma unionsregler för de tekniska 

specifikationerna vilka definierar hur deaktivering av ett vapen skall gå till är viktigt i kampen mot 

terrorism. Beslut om detta fattades av EU redan 1991 och även 2008 varför det framstår som 

egendomligt att besluta om samma sak en tredje gång. 
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Dynamiskt Skytte i Europa 

Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet verksamhetsutövande lyder, sedan förbundets 

grundande i Sverige 1977, under International Practical Shooting Confederations (IPSC) regelverk 

med fler än 100 anslutna regioner (länder) över hela världen. Idag finns disciplinen representerad i 

samtliga länder inom Europeiska Unionen. Vi dynamiker riskerar att drabbas hårt av förslaget. Det 

nära och givande samarbete inom Europa som byggts upp under decennier kommer upphöra. Inget 

europeiskt land kommer ges möjlighet att delta i eller anordna de omtyckta och prestigefyllda 

mästerskap som varje år roterar till ett nytt värdland. Det är en unik åtgärd som föreslås – så vitt vi 

känner till har inga sporter blivit förbjudna på likande sätt.  

 

Under 2015 har det hållits hundratals dynamiska tävlingar i hela Europa. Dynamiskt skytte är, i 

Sverige, såväl en officiell försvarsmaktsidrott som en officiell polisidrott där respektive myndighet 

har var sitt årliga tjänstemästerskap, endast öppen för anställda vid Polismyndigheten eller vid 

Försvarsmakten. (Övrig tid tävlar alla tillsammans). Dynamiska Sportskytteförbundet organiserar 

och bemannar dessa tävlingar. Vid Nordiska och Europeiska Mästerskap är deltagandet stort. VM 

hålls var tredje år och 2011 var Grekland värdland. 2017 kommer Frankrike vara värdland.  

 

Vårt fortsatta internationella samarbete och tävlande där vi framgångsrikt representerat Sverige 

sedan 1977 riskerar omöjliggöras. Denna utveckling vore olycklig då våra medlemmar 

tillsammans med andra idrottsmän och kvinnor i andra discipliner ex luftpistol, skeet och 

skidskytte är omtyckta och respekterade i övriga världen. Dynamiskt skytte är populärt i Europa.  

 

Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet anser att tävlingsskytte med halvautomatiska vapen 

skall få fortsätta utvecklas. 

 

Förslaget äventyrar samarbetet med Svenska Försvarsmakten  

Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet har sedan flera år ett samarbete med Försvarsmakten 

där förbundet understödjer Arméns vapenofficer/FM vid såväl centrala som lokala 

skjutinstruktörsutbildningar genom att tillhandahålla absolut spetskompetens avseende skjutteknik 

och handhavande för både pistol och gevär.  

 

Årligen arrangerar förbundet försvarsmaktsmästerskap i dynamiskt skytte med pistol och gevär. 

Utöver detta anordnar förbundets lokala föreningar matcher – ofta i samarbete med förband i 

närheten - där FM-personal kan delta med sina tjänstevapen. Just denna möjlighet att kunna träna 

och tävla på fritiden med tilldelade tjänstevapen på ett ändamålsenligt sätt är ett mycket efterfrågat 

komplement i dagsläget, då både tid och tillgång till skjutbanor/skjutfält inte räcker till för att FM-

personalen ens ska kunna upprätthålla skjutskicklighet på tjänstetid – än mindre att utveckla den.  

 

Den Svenska Försvarsmakten har informerat oss om att civilt skytte med halvautomatiska vapen 

är viktigt för Sveriges totalförsvar samt för att upprätthålla hög nivå på förbandens duglighet. 

Detta sker genom löpande tävlingsverksamhet, utbildning och kompetensutveckling. 

 

Dessa samarbeten skulle nödgas avbrytas om direktivet röstas igenom, och sammantaget innebär 

detta således att direktivet inverkar menligt på Sveriges försvarsförmåga. 

 

Inställning till förbud mot Dynamiska skytte i närområdet 

Förbundet har tagit del av grannländernas regeringars svar som hittills skickats till EU angående 

kommissionens förslag om ändring av direktiv 91/477/EEG. Av våra grannländer har fem svarat 

och ingen - varken Norge, Finland, Estland, Litauen eller Tyskland stödjer Kommissionens 
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föreslagna förbud mot halvautomatiska vapen. Vi finner de synpunkter som lagts fram av 

grannländerna som mycket sakliga och välgrundade. Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet 

hoppas att både en nordisk samsyn och europeisk samsyn kan nås i frågor kring 

vapenlagstiftningen på den här punkten. 

 

Vi hoppas att viljan finns att visa förståelse för vår framgångsrika representation internationellt, 

vårt föreningsliv och vår sociala samvaro. Vi ser fram emot en fortsatt dialog och samarbete. 

 

Se nedan för förslagets lagtext med förbundets kommentarer.  

 

På uppdrag, 

 

 

Anders Lindfors 

Ordförande Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet 

ordforande@ipsc.se 

 

 

 

 
2015/0269 (COD)  

Förslag till  

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV  

om ändring av rådets direktiv 91/477/EEG om kontroll av förvärv och innehav av vapen  
EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV  

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114, med 

beaktande av Europeiska kommissionens förslag, efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt 

till de nationella parlamenten, med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs 

yttrande,  

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och av följande skäl:  

(1) Rådets direktiv 91/477/EEG17 utgör en kompletterande åtgärd för den inre marknaden. Genom den 

skapades det en balans mellan å ena sidan åtagandet att säkerställa en viss frihet för handel med vissa 

skjutvapen inom unionen och å andra sidan kravet att denna frihet begränsas av vissa garantier som 

gäller säkerheten och som är anpassade till denna typ av produkter.  
17 Rådets direktiv 91/477/EEG av den 18 juni 1991 om kontroll av förvärv och innehav av vapen (EGT L 256, 

13.9.1991, s. 51).  
(2) Som svar på terroristattackerna nyligen, vilka visade på brister i genomförandet av direktiv 

91/477/EEG, särskilt när det gäller deaktivering av vapen, omvandling och märkning, efterfrågades i 

den europeisk säkerhetsagendan som antogs i april 2015 och i förklaringen från inrikesministrarnas 

rådsmöte den 29 augusti 2015 en översyn av det direktivet och en gemensam strategi för deaktivering 

av skjutvapen för att förhindra att vapen reaktiveras och används av brottslingar.  

(3) På vissa punkter behöver direktiv 91/477/EEG förbättras ytterligare.  

(4) Institutioner som anlägger kulturella och historiska aspekter på vapen, som erkänts som sådana av 

den medlemsstat inom vars territorium de är verksamma och som innehar skjutvapen i kategori A 

förvärvade före dagen för detta direktivs ikraftträdande bör kunna behålla de vapnen, förutsatt att den 

berörda medlemsstaten ger sitt tillstånd och att vapnen deaktiveras.  
 

Förstöra museers vapensamlingar (4)    Avstyrker 

Avstyrker ovan förslag - det finns en mängd vapen i museisamlingar som har viktiga kulturella 

och teknikhistoriska värden. Det förefaller inte korrekt att ett oåterkalleligt förstörande av dessa 

samlingar skulle vara en effektiv åtgärd mot terrorism. 
 

mailto:ordforande@ipsc.se
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(5) Eftersom samlare har pekats ut som en möjlig källa till illegalt omsatta skjutvapen bör de omfattas 

av detta direktiv.  
 

Förstöra privata samlares vapensamlingar (5)   Avstyrker 

Avstyrker ovan förslag - det finns en mängd vapen i privata samlingar som har viktiga kulturella 

och teknikhistoriska värden. Det förefaller inte korrekt att ett oåterkalleligt förstörande av dessa 

samlingar skulle vara en effektiv åtgärd mot terrorism. 
 

(6) Eftersom vapenmäklare tillhandahåller liknande tjänster som vapenhandlare bör de också 

omfattas av detta direktiv. 
 

Likställa ”annonstorg” med vapenhandlare (6)   Avstyrker 

Avstyrker ovan förslag - definitionen är olämplig då den inte förhåller sig till privatpersoners 

behov av att annonsera sportvapen inom idrottsföreningar, på föreningens hemsida eller fysiska 

anslagstavla i skyttehallen. Gränsdragningen är otydlig, det går inte att utläsa vad som avses. 
 

(7) Med hänsyn till att det finns en stor risk för att dåligt deaktiverade vapen reaktiveras och i syfte att 

höja säkerhetsnivån i hela unionen bör deaktiverade skjutvapen omfattas av detta direktiv. Dessutom 

bör strängare regler införas som innebär att det inte är tillåtet att äga eller bedriva handel med de 

farligaste skjutvapnen. Reglerna bör dessutom omfatta skjutvapnen i den kategorin efter det att de har 

deaktiverats. Om reglerna inte följs bör medlemsstaterna vidta lämpliga åtgärder, inbegripet 

destruktion av vapnen.  
 

Förbud mot innehav av vapen klass A (7)   Avstyrker 

Avstyrker ovan förslag – helautomatiska vapen bör få finnas kvar för tävlings- och 

träningsverksamhet. Detta då det finns en liten sammansatt grupp inom Svenska 

Skyttesportförbundet som under väl etablerade former tävlar och tränar tillsammans.  

En fråga som infinner sig är hur det skall vara möjligt att deaktivera ett vapen om ingen får inneha 

vapnet? Det behöver vara möjligt att ha tillstånd för innehav av sagda vapen för den som skall 

kunna deaktivera. Även forskare, entreprenörer (inom exempelvis tillverkning av 

skyddsutrustning) och vapentillverkare behöver ha tillgång till funktionella vapen i klass A. 

Förslaget skulle även slå negativt mot kulturella institutioner såsom teatrar och filmbolag vilka 

skulle berövas sin rekvisita och inte längre kunna återge verklighetstrogna scener ur vår historia. 
 

(8) För att deaktiverade skjutvapen ska gå att spåra bör de registreras i nationella register.  
 

Registrering av deaktiverade vapen (8)   Avstyrker 

Avstyrker ovan förslag – i Sverige har vi redan regeln införd. Ett vapen som är deaktiverat på ett 

korrekt sätt kräver lika stor arbetsinsats, ibland större, än att bygga ett helt nytt vapen från ett 

metallstycke. Det förefaller onödigt att etablera kostsamma register av korrekt deaktiverade vapen. 
 

(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.  
 

Förbjuda och konfiskera halvautomatiska skjutvapen (9)  Avstyrker 

Avstyrker ovan förslag - för Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet skulle förbudet innebära att 

vi tvingas upphöra med vår verksamhet. Samarbetet inom Dynamiskt Skytte med såväl 

Försvarsmakten som Polismyndigheten skulle äventyras. Svenska Pistolskytteförbundet skulle få 

upphöra med 80% av sin verksamhet och två Olympiska grenar inom Svenska 

Skyttesportförbundets verksamhet skulle förbjudas. Vidare är såväl gränsdragningen som 
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definitionen otydlig, det går inte att utläsa vad som avses. 
 

(10) För att undvika att märkningar enkelt avlägsnas och för att klargöra vilka delar som ska märkas 

bör gemensamma unionsregler för märkning införas.  
 

Unionsgemensamma regler för vilka delar som skall märkas (10) Avstyrker 

Avstyrker ovan förslag – förslaget är otydligt formulerat och tar inte höjd för att många vapen idag 

tillverkas av polymerer från vilka det är enkelt att avlägsna märkning. 
 

(11) Skjutvapen kan användas mycket längre än i 20 år. För att se till att de säkert går att spåra bör 

register över dem behållas på obestämd tid tills destruktion har intygats.  
 

Upprättande av unionsgemensamt vapenregister (11)  Avstyrker 

Avstyrker ovan förslag – här införs en ny definition ”destruktion” som uppenbart riskerar att 

förväxlas med ”deaktivering”. Vidare är vår uppfattning att förslaget skapar samhälleliga risker då 

en enda person som lyckas finna en enda svaghet i systemet skulle kunna komma över information 

om samtliga privata vapens förvaringsplatser inom hela EU. Vi uppfattar det också som kostsamt 

att bygga ihop alla medlemsstaters olika system. 
 

(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.  
 

Förbud mot privat distanshandel (12)    Avstyrker 

Avstyrker ovan förslag – I Sverige sker största delen av privatpersoners andrahandshandel med 

skjutvapen genom distanshandel efter annonsering på exempelvis skytteföreningens hemsida eller 

radannonser i jakt- eller skyttetidningar. Ett förbud mot privat distanshandel innebär att två jägare 

eller sportskyttar inte skulle få träffa avtal rörande vapen eller reservdelar per telefon eller SMS. 

Sverige är ett av Europas största och mest glest befolkade länder med djupt förankrade folkliga 

traditioner av jakt.  Förslaget skulle slå mot glest befolkade länder och brista i proportionalitet. 
 

(13) Dessutom är risken för att larmvapen och andra typer av vapen som använder lös ammunition 

omvandlas till verkliga skjutvapen hög, och i några av terroristattackerna användes omvandlade 

vapen. Det är därför viktigt att ta itu med problemet med omvandlade vapen som används i brottslig 

verksamhet genom att låta dem omfattas av direktivet. Tekniska specifikationer för larm- och 

signalvapen liksom salutvapen och akustiska vapen bör antas för att säkerställa att de inte går att 

omvandla till skjutvapen.  
 

Förbud mot larm- och signalvapen (13)   Avstyrker 

Avstyrker ovan förslag – de terminologiska begreppen är förvirrande vilket leder till att såväl 

gränsdragningen som definitionen blir otydlig, det går inte att utläsa vad som avses.  
 

(14) För att förbättra informationsutbytet mellan medlemsstaterna bör kommissionen göra en 

bedömning av vad som krävs för ett system som kan stödja utbytet av de uppgifter som finns i 

medlemsstaternas datoriserade register. Kommissionens bedömning kan vid behov åtföljas av ett 

förslag till lagstiftning som beaktar befintliga system för informationsutbyte.  
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Upprättande av unionsgemensamt vapenregister (14)  Avstyrker 

Avstyrker ovan förslag – vår uppfattning är att förslaget skapar samhälleliga risker då en enda 

person som lyckas finna en enda svaghet i systemet skulle kunna komma över information om 

samtliga privata vapens förvaringsplatser inom hela EU. Vi uppfattar det som kostsamt att bygga 

ihop alla medlemsstaters olika system. 
 

(15) I syfte att säkerställa ett lämpligt informationsutbyte mellan medlemsstaterna om beviljade 

tillstånd och om avslag bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på antagande av en 

rättsakt som gör det möjligt för medlemsstaterna att skapa ett sådant system för utbyte av information 

om beviljade tillstånd och om avslag. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför 

lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. När kommissionen 

förbereder och utarbetar delegerade akter bör den se till att relevanta handlingar översänds samtidigt 

till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.  
 

Delegerad befogenhet till Kommissionen (15)   Avstyrker 

Avstyrker ovan förslag – vår uppfattning är att förslaget skapar samhälleliga risker då en enda 

person som lyckas finna en enda svaghet i systemet skulle kunna komma över information om 

samtliga privata vapens förvaringsplatser inom hela EU. Vi uppfattar det som kostsamt att bygga 

ihop alla medlemsstaters olika system. 
 

(16) För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av detta direktiv bör kommissionen 

tilldelas genomförandebefogenheter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/201118.  
18 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna 

regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter 

(EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).  

 

Tilldela kommissionen genomförandebefogenhet (16)  Avstyrker 

Avstyrker ovan förslag – vår uppfattning är att förslaget skall dras tillbaka. 
 

(17) Detta direktiv står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och principer som 

erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.  
 

Överensstämmelse med 2010/C 83/02 (17)   Avstyrker 

Avstyrker ovan – vår uppfattning är att förslaget inte stämmer överens med Europeiska unionens 

stadga om de grundläggande rättigheterna i fråga om egendomsskydd (2010/C 83/02 Artikel 17). 
 

Artikel 17 (2010/C 83/02) 

Rätt till egendom  

1. Var och en har rätt att besitta lagligen förvärvad  

egendom, att nyttja den, att förfoga över den och  

att testamentera bort den. Ingen får berövas sin  

egendom utom då samhällsnyttan kräver det, i  

de fall och under de förutsättningar som  

föreskrivs i lag och mot rättmätig ersättning  

för sin förlust i rätt tid. Nyttjandet av  

egendomen får regleras i lag om det är  

nödvändigt för allmänna samhällsintressen. 
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(18) Eftersom målen för detta direktiv inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, 

utan snarare, på grund av åtgärdens omfattning och verkningar, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan 

unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska 

unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad 

som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.  
 

Subsidiaritet/proportionalitet (18)    Avstyrker 

Avstyrker ovan slutsats – vår uppfattning är att förslaget gör väsentliga övertramp av 

subsidiaritetsprincipen och även står i strid med proportionalitetsprincipen. 
 

(19) Direktiv 91/477/EEG bör således ändras i enlighet med detta.  

 

 

 

 

 

 

 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.  

Artikel 1  

Direktiv 91/477/EEG ska ändras på följande sätt:  

1. Artikel 1 ska ändras på följande sätt:  

a) Punkt 1b ska ersättas med följande:  

”1b. I detta direktiv avses med väsentlig del pipan, stommen, lådan, glidskenan eller cylindern, 

slutstycket  
 

Gemensam standard för väsentliga delar   Avstyrker 

Avstyrker ovan förslag – texten är terminologiskt förvirrande, det går inte att utläsa vad som 

avses.  
 

samt varje anordning som konstruerats eller anpassats för att dämpa det ljud som uppkommer då ett 

skjutvapen avfyras, vilka, som separata delar, tillhör samma kategori som det skjutvapen på vilket de 

är eller är tänkta att vara monterade.”  
 

Klassificera ljuddämpare som vapendel   Avstyrker 

Avstyrker ovan förslag – det är tekniskt felaktigt att klassificera en ljuddämpare som ett vapen. 
 

b) Punkt 1e ska ersättas med följande:  

”1e. I detta direktiv avses med vapenmäklare varje fysisk eller juridisk person, med undantag av 

vapenhandlare, vars näringsverksamhet helt eller delvis består i att förvärva, sälja eller arrangera 

överföring inom en medlemsstat, från en medlemsstat till en annan medlemsstat eller exportera till ett 

tredjeland färdigmonterade skjutvapen, delar till skjutvapen och ammunition.”  
 

Införa definition av vapenmäklare    Avstyrker 

Avstyrker ovan förslag - definitionen är olämplig då den inte förhåller sin till hur privatpersoner i 

sportskytteklubbar annonserar ut sportvapen inom sina idrottsföreningar på föreningens hemsida 

eller fysiska anslagstavla i skyttehallen. Gränsdragningen är otydlig, det går inte att utläsa vad som 

avses. Det förefaller exempelvis som att ideell verksamhet utan vinstintresse skall få mäkla vapen? 
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c) I punkt 1 ska följande led läggas till:  

”1f. I detta direktiv avses med larm- och signalvapen bärbara anordningar med patroner och 

gasutströmning framåt, åt sidan eller på ovansidan, vilka är särskilt konstruerade och byggda för att 

slå larm eller sända en signal och som endast är konstruerade för att avfyra lös ammunition, retande 

ämnen, andra verksamma ämnen eller pyroteknisk ammunition.  

1g. I detta direktiv avses med salutvapen och akustiska vapen skjutvapen som har omvandlats särskilt 

så att de endast kan avfyra lös ammunition för användning vid teaterföreställningar, fotografering 

eller film- och teveinspelningar.  
 

Införa definition av larm- signal- salut och akustiska vapen  Avstyrker 

Avstyrker ovan förslag – definitionerna är förvirrande, det går inte att utläsa vad som avses. 

Såsom det är formulerat omfattas exempelvis även nödraketer vilket inte kan vara avsikten. 
 

1h. I detta direktiv avses med replikvapen föremål som fysiskt ser ut som skjutvapen men är tillverkade 

så att de inte kan omvandlas till att avfyra ett skott, en kula eller en projektil med hjälp av ett 

antändbart drivämne.  
 

Införa definition av replikvapen    Avstyrker 

Avstyrker ovan förslag – den nya definitionen innebär att en mängd föremål såsom leksaker, soft 

air, nyckelringar kommer omfattas av direktivet vilket inte kan vara avsikten. 
 

1i. I detta direktiv avses med deaktiverade skjutvapen skjutvapen som har ändrats i avsikt att göra dem 

definitivt obrukbara genom åtgärder som medför att skjutvapnets samtliga väsentliga delar gjorts 

definitivt oanvändbara och omöjliga att avlägsna, ersätta eller ändra för någon som helst reaktivering 

av skjutvapnet.”  

d) Punkt 2 ska ersättas med följande:  

”2. I detta direktiv avses med vapenhandlare varje fysisk eller juridisk person vars näringsverksamhet 

helt eller delvis består i att  

i) tillverka, bedriva handel eller byteshandel med, hyra ut, reparera eller omvandla skjutvapen,  

ii) tillverka, bedriva handel eller byteshandel med, hyra ut, reparera eller omvandla delar till 

skjutvapen,  

iii) tillverka, bedriva handel eller byteshandel med, hyra ut, reparera eller omvandla ammunition.”  
 

Ny definition av vapenhandlare    Avstyrker 

Avstyrker ovan förslag – förslaget på definitionen av vapenhandlare är alltför brett. En träsnidare 

som täljer en kolv eller en gravör som graverar vackra motiv ”omvandlar” per definition ett vapen. 

Även många av definitionerna är tekniskt felaktiga, exempelvis är ”hyra ut ammunition” inte 

möjligt. Bördor kommer läggas på att upprätthålla stora register till ingen nytta. 
 

2. Artikel 2.2 ska ersättas med följande:  

”2. Detta direktiv ska inte tillämpas på förvärv och innehav av vapen och ammunition i enlighet med 

den nationella lagstiftningen av de väpnade styrkorna, polisen eller de offentliga myndigheterna. Det 

gäller inte heller för kommersiell överlåtelse av krigsvapen och ammunition till sådana vapen.  
 

Ny artikel 2.2 om myndigheter    Avstyrker 

Avstyrker ovan förslag – förslaget behöver definieras bättre liksom det behöver klargöras vilken 

inbördes relation med 2009/43/EC är? 
 

3. I artikel 4 ska punkterna 1, 2 och 3 ersättas med följande:  

”1. Medlemsstaterna ska se till att alla skjutvapen eller delar till skjutvapen som släpps ut på 

marknaden har märkts och registrerats i enlighet med detta direktiv.  
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2. För att kunna identifiera och spåra alla monterade skjutvapen ska medlemsstaterna i samband med 

tillverkningen av varje skjutvapen, eller vid tidpunkten för import till unionen, kräva att vapnen ges en 

unik märkning som inbegriper tillverkarens namn, landet eller platsen för tillverkningen, serienumret 

och tillverkningsåret, om detta inte redan framgår av serienumret. Detta ska inte påverka möjligheten 

att anbringa tillverkarens varumärke.  

Märkningen ska vara anbringad på skjutvapnets låda.  
 

Unionsgemensamma regler för vilka delar som skall märkas  Avstyrker 

Avstyrker ovan förslag – förslaget är otydligt formulerat och tar inte höjd för att vissa vapen idag 

tillverkas av material från vilka det är enkelt att avlägsna märkning. Begreppet låda är tekniskt 

felaktigt. 
 

Medlemsstaterna ska se till att varje enskild förpackning med komplett ammunition märks med 

tillverkarens namn, varupartiets identifikationsnummer, kalibern och ammunitionstypen.  

När ett skjutvapen överförs från en statlig depå till permanent civilt bruk ska medlemsstaterna 

dessutom se till att det förses med en unik märkning som tillåter identifiering av den stat från vilken 

överföringen har skett.  

3. Vapenhandlaren eller vapenmäklaren ska ha medlemsstatens tillstånd för att få bedriva sin 

verksamhet inom dess territorium, och detta ska grundas på åtminstone en prövning av 

vapenhandlarens eller vapenmäklarens personliga och yrkesmässiga integritet och förmåga. I fråga 

om juridiska personer gäller prövningen den juridiska personen och den person som leder företaget.”  
 

Registrering av vapenmäklare och vapenhandlare    Avstyrker 

Avstyrker ovan förslag – definitionerna av både vapenhandlare och vapenmäklare är olämpliga då 

den inte förhåller sin till hur verkligheten ser ut när exempelvis privatpersoner i sportskytteklubbar 

annonserar ut sportvapen inom sina idrottsföreningar på föreningens hemsida eller fysiska 

anslagstavla i skyttehallen. Gränsdragningen är otydlig, det går inte att förstå vad som avses. Det 

förefaller exempelvis som att ideell verksamhet utan vinstintresse skall få mäkla vapen? Vidare är 

förslaget på definitionen av vapenhandlare alltför brett. En träsnidare som täljer en kolv eller en 

gravör som graverar vackra motiv ”omvandlar” per definition ett vapen man kan svårligen anses 

vara vapenhandlare. Även flera av definitionerna är tekniskt felaktiga. Bördor kommer läggas på 

att upprätthålla stora register till ingen nytta.  
 

4. Artikel 4.4 ska ändras på följande sätt:  

a) I första stycket ska andra meningen ersättas med följande:  

”Detta register ska omfatta uppgifter om skjutvapnets typ, märke, modell, kaliber och serienummer 

samt leverantörens och förvärvarens eller ägarens namn och adress. Registerposten ska, även för 

deaktiverade skjutvapen, bibehållas tills den behöriga myndigheten har intygat att vapnet har 

skrotats.”  
 

 

Upprättande av unionsgemensamt vapenregister    Avstyrker 

Avstyrker ovan förslag – här införs ännu en ny definition ”skrota” som uppenbart riskerar att 

förväxlas med ”deaktivering” och även tidigare använda ”destruktion”.  

I Sverige har vi redan regeln införd. Ett vapen som är deaktiverat på ett korrekt sätt kräver lika stor 

arbetsinsats, ibland större, än att bygga ett helt nytt vapen från ett metallstycke. Det förefaller 

därför onödigt att etablera kostsamma register av korrekt deaktiverade, skrotade, destruerade 

vapen (eller vad som nu egentligen avses). Vidare är vår uppfattning att förslaget skapar 

samhälleliga risker då en enda person som lyckas finna en enda svaghet i systemet skulle kunna 

komma över information om samtliga privata vapens förvaringsplatser inom hela EU. 
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b) Andra stycket ska ersättas med följande:  

”Vapenhandlare och vapenmäklare ska vara skyldiga att under hela sin yrkesverksamma tid föra ett 

register där alla skjutvapen som omfattas av detta direktiv och som de tagit emot eller lämnat ut 

registreras, tillsammans med uppgifter som gör det möjligt att identifiera och spåra skjutvapnet, 

särskilt uppgifter om typ, märke, modell, kaliber och serienummer samt leverantörens och 

förvärvarens namn och adress.  

Efter det att verksamheten har upphört ska vapenhandlaren eller vapenmäklaren överlämna registret 

till den nationella myndighet som är ansvarig för det register som avses i första stycket.  

Varje medlemsstat ska se till att vapenhandlare och vapenmäklare som är etablerade på dess 

territorium har register som är anslutna till det datoriserade skjutvapensregistret.”  
 

Upprättande av extra vapenregister     Avstyrker 

Avstyrker ovan förslag – i Sverige omfattas redan vapenhandlare av den ovan beskrivna 

rapporteringsskyldigheten. Att lägga samma krav på ”mäklare” (skytteföreningars hemsidor, 

radannonser mm) fyller ingen funktion eftersom dessa aldrig är i besittning av objektet (därav 

termen mäklare).  
 

5. Artikel 4b ska ersättas med följande:  

”Artikel 4b  

1. Medlemsstaterna ska inrätta ett system för reglering av vapenmäklar- och 

vapenhandlarverksamhet. Ett sådant system kan inbegripa en eller flera åtgärder såsom  

a) registrering av vapenmäklare och vapenhandlare som är verksamma på medlemsstaternas 

territorium,  

b) licens eller tillstånd för vapenmäklar- och vapenhandlarverksamhet.  

2. Det system som avses i punkt 1 ska omfatta åtminstone en prövning av vapenhandlarens eller 

vapenmäklarens personliga och yrkesmässiga integritet och förmåga. I fråga om juridiska personer 

gäller prövningen den juridiska personen och den person som leder företaget.”  
 

Registrering av vapenmäklare och vapenhandlare    Avstyrker 

Avstyrker ovan förslag – definitionerna av både vapenhandlare och vapenmäklare är olämpliga då 

den inte förhåller sin till hur verkligheten ser ut när exempelvis privatpersoner i sportskytteklubbar 

annonserar ut sportvapen inom sina idrottsföreningar på föreningens hemsida eller fysiska 

anslagstavla i skyttehallen. Gränsdragningen är otydlig, det går inte att förstå vad som avses. Det 

förefaller exempelvis som att ideell verksamhet utan vinstintresse skall få mäkla vapen? Vidare är 

förslaget på definitionen av vapenhandlare alltför brett. En träsnidare som täljer en kolv eller en 

gravör som graverar vackra motiv ”omvandlar” per definition ett vapen. Även många av 

definitionerna är tekniskt felaktiga, exempelvis att ”hyra ut ammunition”. Bördor kommer läggas 

på att upprätthålla stora register till ingen nytta.  
 

 

 

6. Artiklarna 5 och 6 ska ersättas med följande:  

”Artikel 5  

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 3 ska medlemsstaterna tillåta förvärv och innehav av 

skjutvapen bara för personer som har giltiga skäl och som  

a) fyllt 18 år; undantag ska dock göras för innehav av skjutvapen avsedda för jakt eller tävlingsskytte, 

förutsatt att personer under 18 år i detta fall har föräldrarnas tillstånd eller får vägledning från en 

förälder eller en vuxen med en giltig skjutvapenlicens eller jaktlicens eller befinner sig på ett 

licensierat eller på annat sätt godkänt träningscenter,  

b) inte kan antas utgöra en fara för sig själva eller för allmän ordning och säkerhet; om en person har 

befunnits skyldig till ett uppsåtligt våldsbrott, ska detta anses tala för att sådan fara föreligger.  
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Lägsta åldersgräns för vapenlicenser 18år   Avstyrker 

Avstyrker ovan förslag – i Sverige går det inte att inneha ett vapen utan att det är förvärvat. 

Förslaget skapar problem för unga talangfulla skyttar som behöver vapen i samband med studier 

vid exempelvis skidskyttegymnasiet i Östersund, jaktgymnasiet i Älvdalen eller skyttegymnasiet i 

Sävsjö. 
 

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.  

Medlemsstaterna får inte förbjuda personer bosatta inom deras territorier att inneha vapen som 

förvärvats i en annan medlemsstat, om de inte förbjuder förvärv av samma vapen inom sitt eget 

territorium.  
 

Mentaltester av vapenägare    Avstyrker 

Avstyrker ovan förslag – det existerar inget stöd för att omfattande bördor lagda på läkare i form 

av att löpande mentaltesta de tiotals miljoner medborgare som ägnar sig åt jakt eller målskytte 

med legala vapen förhindrar terrorister att begå brott. Det existerar heller ingen proportionalitet 

mellan de föreslagna mentaltesterna och förslagsställarens uppgivna målsättning.  
 

Artikel 6  

Medlemsländerna ska vidta alla lämpliga åtgärder för att förbjuda förvärv och innehav av skjutvapen 

och ammunition tillhörande kategori A och skrota skjutvapen och ammunition som innehas i strid mot 

denna bestämmelse och som har beslagtagits.  
 

Förbud mot innehav av vapen klass A (7)   Avstyrker 

Avstyrker ovan förslag – helautomatiska vapen bör få finnas kvar för tävlings- och 

träningsverksamhet. Detta då det finns en liten sammansatt grupp inom Svenska 

Skyttesportförbundet som under väl etablerade former tävlar och tränar tillsammans. En fråga som 

infinner sig är hur det skall vara möjligt att deaktivera ett vapen om ingen får inneha vapnet? Det 

måste vara möjligt att ha tillstånd för innehav av sagda vapen för den som skall kunna deaktivera. 

Även forskare, entreprenörer (inom exempelvis tillverkning av skyddsutrustning) och 

vapentillverkare måste kunna ha tillgång till funktionella vapen i klass A. Förslaget skulle även slå 

negativt mot kulturella institutioner såsom teatrar och filmbolag vilka skulle berövas sin rekvisita 

och inte längre kunna återge verklighetstrogna scener ur vår historia. 
 

Medlemsstaterna får tillåta institutioner som anlägger kulturella och historiska aspekter på vapen och 

som erkänts som sådana av den medlemsstat inom vars territorium de är verksamma att inneha 

skjutvapen i kategori A förvärvade före den [the date of entry into force of this Directive] förutsatt att 

de har deaktiverats enligt de bestämmelser som genomför artikel 10b.  
 

Förstöra museers vapensamlingar (4)    Avstyrker 

Avstyrker ovan förslag - det finns en mängd vapen i museisamlingar som har viktiga kulturella 

och teknikhistoriska värden. Det förefaller inte korrekt att ett oåterkalleligt förstörande av dessa 

samlingar skulle vara en effektiv åtgärd mot terrorism. 
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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.  
 

Förbud mot privat distanshandel (12)    Avstyrker 

Avstyrker ovan förslag – I Sverige sker största delen av andrahandshandel med skjutvapen genom 

annonsering på exempelvis skytteföreningens hemsida eller radannonser i jakt- eller 

skyttetidningar. Ett förbud mot privat distandhandel innebär att två jägare eller sportskyttar inte 

skulle få träffa avtal rörande vapen eller reservdelar per telefon eller SMS. Sverige är ett av 

Europas största och mest glest befolkade länder med djupt förankrade folkliga traditioner av jakt.  

Förslaget skulle slå hårt mot glest befolkade länder och brista i proportionalitet. 
 

____________________________________________________________________  

 (*) Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG av den 20 maj 1997 om konsumentskydd vid 

distansavtal (EGT L 144, 4.6.1997, s. 19).”  

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.”  
 

Vapenlicenser förfaller efter fem år     Avstyrker 

Avstyrker ovan förslag – i Sverige har vi erfarenheter av det föreslagna systemet som idag är i 

kraft för pistoler vars licenser förfaller efter fem år. Vapenlicenser är ett lågprioriterat område för 

polisen och i vissa regioner av Sverige har väntetider för nya licenser på 18 månader noterats. 

Varje år sedan 2010 har Justitieombudsmannen riktat kritik mot Polismyndigheten för dess 

oförmåga att klara av licensadministrationen. Att införa regeln kommer, enligt färsk empiri från 

Sverige, leda till ännu större bördor på polisen. Främst kommer det leda till att resurser dras bort 

från polisens brottspreventiva och brottsbekämpande kärnverksamhet. 
 

8. Följande artiklar ska införas som artiklarna 10a och 10b:  

”Artikel 10a  

Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att se till att larm- och signalvapen liksom salutvapen och 

akustiska vapen inte kan omvandlas till skjutvapen.  

Medlemsstaterna ska anta tekniska specifikationer för larm- och signalvapen liksom salutvapen och 

akustiska vapen för att säkerställa att de inte går att omvandla till skjutvapen.  

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 

13b.2.  

Artikel 10b  

Medlemsstaterna ska låta en behörig myndighet kontrollera åtgärderna för deaktivering av skjutvapen 

för att säkerställa att ändringarna på ett skjutvapen gör det irreversibelt funktionsodugligt. 

Medlemsstaterna ska föreskriva att det i samband med kontrollen utfärdas ett intyg eller någon annan 

handling, av vilken det framgår att skjutvapnet har deaktiverats, eller att vapnet förses med en väl 

synlig märkning i det syftet.  

Kommissionen ska anta standarder och teknik för deaktivering som säkerställer att deaktiverade 

skjutvapen är irreversibelt funktonsodugliga. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det 

granskningsförfarande som avses i artikel 13b.2.”  

9. I artikel 13 ska följande punkter läggas till som punkterna 4 och 5:  

”4. Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska utbyta information om tillstånd som beviljats för 

överföring av skjutvapen till en annan medlemsstat samt information om avslag på ansökan om 

tillstånd enligt definitionen i artikel 7.  
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Upprätta dubbla register i strid med befintligt direktiv 91 /477/EEG Avstyrker 

Avstyrker ovan förslag – när en jägare eller sportskytt från ett EUland vill jaga i annat EUland 

krävs enligt 91/477/EEG ett Europeiskt Skjutvapenpass. Ett föregående tillstånd som avses ovan 

är ”i princip inte Nödvändigt” enligt befintligt direktiv. Att upprätta dubbla, parallella register över 

redan registrerade medborgare som jagar eller tävlar inom unionen kommer, med erfarenhet från 

Sveriges mycket långa handläggningstider för den här typen av tillstånd, att utgöra ett svårt hinder 

mot den fria rörligheten, jakten och sportskyttet inom unionen. Ofta nekas personer licenser på 

grund av felaktigt ifyllda ansökningsblanketter. Ett mycket stort och sårbart register över alla 

legala vapenägare och potentiella legala vapenägare inom EU vore dyrt och riskabelt att upprätta. 
 

Av artikel 12 i (91 /477/EEG) 

2. Utan hinder av punkt 1 får jägare i fråga om vapen i 

kategori C och D, samt tävlingsskyttar i fråga om vapen i 

kategori B, C och D, utan föregående tillstånd inneha ett eller 

flera skjutvapen under en resa genom två eller flera medlemsstater 

i syfte att utöva sina aktiviteter, förutsatt att de har ett 

europeiskt skjutvapenpass där vapnet eller vapnen är införda 

och förutsatt att de kan styrka skälet för resan, lämpligen 

genom uppvisande av en inbjudan. 

 

Av bilaga 2 f) i (91 /477/EEG) framgår att:  

f) Anmärkningarna: 

"Rätten att resa till en annan medlemsstat med ett eller flera i passet  

uppräknade skjutvapen i kategori B, C eller D förutsätter ett eller flera  

föregående tillstånd från det besökta medlemslandet. Detta eller dessa  

tillstånd får noteras i passet. 

Ett sådant föregående tillstånd som avses ovan är i princip inte  

nödvändigt för att resa med ett skjutvapen i kategori C eller D i  

syfte att delta i jakt eller med ett skjutvapen i kategori B, C eller  

D för att delta i tävlingsskytte, förutsatt att resenären har ett  

skjutvapenpass och kan styrka skälet för resan." 

 

 

 

 

 

 

5. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13a avseende 

formerna för utbyte av information om beviljade tillstånd och om avslag.”  
 

Upprätta dubbla register i strid med direktiv 91 /477/EEG  Avstyrker 

Avstyrker ovan förslag – när en jägare eller sportskytt från ett EU-land vill jaga i annat EU-land 

krävs enligt 91/477/EEG ett Europeiskt Skjutvapenpass, något annat skall inte vara nödvändigt. 

Att upprätta dubbla, parallella register över redan registrerade medborgare som jagar eller tävlar 

inom unionen kommer, med erfarenhet från Sveriges mycket långa handläggningstider för den här 

typen av tillstånd, att utgöra ett hinder mot den fria rörligheten, jakten och sportskyttet inom 

unionen. 
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10. Artikel 13a ska ersättas med följande:  

”Artikel 13a  

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som 

anges i denna artikel.  

2. Den delegerade befogenhet som avses i artikel 13 ska ges till kommissionen för en obestämd tid från 

den dag då detta direktiv träder i kraft.  

3. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 13 får när som helst återkallas av 

Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet 

som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i 

Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte 

giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.  

4. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och 

rådet denna.  

5. En delegerad akt som antas enligt artikel 13 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet 

eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den 

dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före 

utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna 

period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.”  

11. Följande artikel ska läggas till som artikel 13b:  
 

Ge kommissionen fler och bredare mandat i vapenfrågor på obestämd tid Avstyrker 

Avstyrker ovan förslag – mot bakgrund av de stora bristerna i förslaget och avsaknaden av 

konsekvensanalys är det ett rimligt antagande att Kommissionen kommer försöka fatta fler beslut 

där det inte gjorts konsekvensanalys. Det vore således oklokt att ge Kommissionen mandat. 
 

”Artikel 13b  

1. Kommissionen ska biträdas av en kommitté. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening 

som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011(*).  

2. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.  

____________________________________________________________________  

(*) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om 

fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens 

utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).”  
 

12. Artikel 17 ska ersättas med följande:  

”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 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.  
 

Ge kommissionen fler och bredare mandat i vapenfrågor på obestämd tid Avstyrker 

Avstyrker ovan förslag – mot bakgrund av de stora bristerna i föreliggande förslaget och 

avsaknaden av konsekvensanalys är det ett rimligt antagande att Kommissionen kommer försöka 

fatta fler beslut där det inte gjorts konsekvensanalys. Det vore således omdömeslöst att tillåta 

Kommissionen hålla direktiv 91/477/EEG öppet på obestämd framtid. 
 

Kommissionen ska senast den [date] göra en bedömning av vad som krävs för ett system för utbyte av 

uppgifter mellan medlemsstaterna via det datoriserade register som avses i artikel 4.4. Kommissionens 

bedömning ska vid behov åtföljas av ett förslag till lagstiftning som ska beakta befintliga system för 

informationsutbyte.”  

Upprätta fler dubbla centrala register    Avstyrker 
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Avstyrker ovan förslag – när en jägare eller sportskytt från ett EU-land vill jaga i annat EU-land 

krävs enligt 91/477/EEG ett Europeiskt Skjutvapenpass, något annat skall inte vara nödvändigt. 

Att upprätta dubbla, parallella register över redan registrerade medborgare som jagar eller tävlar 

inom unionen kommer, med erfarenhet från Sveriges mycket långa handläggningstider för den här 

typen av tillstånd, att utgöra ett hinder mot den fria rörligheten, jakten och sportskyttet inom 

unionen. Ett enormt centralt register över alla som någon gång sökt licens, jagar eller tävlar 

tillsammans med register av korrekt deaktiverade, skrotade, destruerade vapen eller vad som nu 

avses måste innebära oerhörda löpande kostnader och säkerhetsrisker. Vidare är vår uppfattning 

att förslaget skapar samhälleliga risker då en enda person som lyckas finna en enda svaghet i 

systemet skulle kunna komma över information om samtliga privata vapens förvaringsplatser 

inom hela EU. 
 

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.  

7. Halvautomatiska skjutvapen för civilt bruk som liknar vapen med automatisk mekanism.  
 

Förbjuda och konfiskera halvautomatiska skjutvapen  Avstyrker 

Avstyrker ovan förslag - för Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet skulle förbudet innebära att 

vi tvingas upphöra med vår verksamhet. Samarbetet inom Dynamiskt Skytte med såväl 

Försvarsmakten som Polismyndigheten skulle äventyras. Svenska Pistolskytteförbundet skulle få 

upphöra med 80% av sin verksamhet och två Olympiska grenar inom Svenska 

Skyttesportförbundets verksamhet skulle förbjudas. Vidare är såväl gränsdragningen som 

definitionen både subjektiv och otydlig, det går inte att förstå vad som avses. 
 

8. Skjutvapen enligt punkterna 1–7 efter det att de har deaktiverats.”  
 

Förbud mot innehav av vapen klass A    Avstyrker 

Avstyrker ovan förslag – helautomatiska vapen bör få finnas kvar för tävlings- och 

träningsverksamhet. Detta då det finns en liten sammansatt grupp inom Svenska 

Skyttesportförbundet som under väl etablerade former tävlar och tränar tillsammans.  

En fråga som infinner sig är hur det skall vara möjligt att deaktivera ett vapen om ingen får inneha 

vapnet? Det måste vara möjligt att ha tillstånd för innehav av sagda vapen för den som skall kunna 

deaktivera. Även forskare, entreprenörer (inom exempelvis tillverkning av skyddsutrustning) och 

vapentillverkare måste kunna ha tillgång till funktionella vapen i klass A. Förslaget skulle även slå 

negativt mot kulturella institutioner såsom teatrar och filmbolag vilka skulle berövas sin rekvisita 

och inte längre kunna återge verklighetstrogna scener ur vår historia. Det finns även en mängd 

vapen i museisamlingar som har viktiga kulturella och teknikhistoriska värden. Det förefaller inte 

korrekt att ett oåterkalleligt förstörande av dessa samlingar skulle vara en effektiv åtgärd mot 

terrorism. 
 

ii) I kategori B ska punkt 7 utgå.  

Förbjuda och konfiskera halvautomatiska skjutvapen   Avstyrker 

Avstyrker ovan förslag - för Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet skulle förbudet innebära att 

vi tvingas upphöra med vår verksamhet. Samarbetet inom Dynamiskt Skytte med såväl 

Försvarsmakten som Polismyndigheten skulle äventyras. Svenska Pistolskytteförbundet skulle få 

upphöra med 80% av sin verksamhet och två Olympiska grenar inom Svenska 

Skyttesportförbundets verksamhet skulle förbjudas. Vidare är såväl gränsdragningen som 

definitionen både subjektiv och otydlig, det går inte att förstå vad som avses. 
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iii) I kategori C ska följande punkter läggas till:  

”5. Larm- och signalvapen, salutvapen och akustiska vapen samt replikvapen.  
 

Till kategori C tillföra larm- signal- salut- akustiska- och replikvapen Avstyrker 

Avstyrker ovan förslag – definitionerna är olämpliga och förvirrande. Såsom det är formulerat 

omfattas även nödraketer vilket inte kan vara avsikten. Den nya definitionen av replikvapen 

innebär att en mängd föremål såsom leksaker, soft air, nyckelringar kommer omfattas av direktivet 

vilket inte kan vara avsikten. 
 

6. Skjutvapen i kategori B och enligt punkterna 1–5 i kategori C efter det att de har deaktiverats.”  

b) I punkt B ska följande text utgå:  

”Slutstycket, patronläget och pipan till ett skjutvapen tillhör som separata delar samma kategori som 

det skjutvapen de är eller är tänkta att vara monterade på.”  

14. Del III i bilaga I till direktiv 91/477/EEG ska ändras på följande sätt:  

a) Led a ska utgå.  

b) Led b ska ersättas med följande:  

”är gjorda för livräddning, djurslakt eller harpunfiske eller för industriellt eller tekniskt bruk, 

förutsatt att de bara kan användas i ett sådant syfte.”  

c) Andra stycket ska utgå.  
 

Inom kategori B och Del III bilaga I göra ovan förändringar  Avstyrker 

Avstyrker ovan förslag – definitionerna är otydliga, det går inte att utläsa vad som avses.  
 

Artikel 2  

1. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa 

detta direktiv senast den [3 månader efter offentliggörandet i EUT]. De ska genast överlämna texten 

till dessa bestämmelser till kommissionen.  
 

Implementeringstid tre månader    Avstyrker 

Avstyrker ovan förslag – det förefaller i det närmaste osannolikt att samtliga medlemsländer skall 

hinna implementera ett direktiv på den orimligt korta föreslagna tiden. 
 

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller 

åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska 

göras ska varje medlemsstat själv utfärda.  
 

Förslag om avsteg från subsidiaritetsprincipen   Avstyrker 

Avstyrker ovan förslag – förslaget om att i medlemsländernas nationella vapenlagstiftning infoga 

en hänvisning till direktiv 91/477/EEG vilken i sin tur genom 258/2012 (IP/12/225) är underställd 

ett FN-protokoll är ett väsentligt övertramp av subsidiaritetsprincipen. 
 

2. Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell 

lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.  

Artikel 3  

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska 

unionens officiella tidning.  

Artikel 4  

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.  

Utfärdat i Bryssel den  

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar  

Ordförande Ordförande 


