Stockholm 2016-01-04
Angående: Remissvar på EU-kommissionens förslag till ändringar i EU:s
vapendirektiv (91/447/EEC)
Sammanfattning: Inget av SOFF:s medlemsföretag är verksamma inom produktion eller
destruktion av handeldvapen. SOFF kan därför inte förnärvarande identifiera några direkta
konsekvenser för företagen av EU-kommissionens förslag till ändringar i EU:s vapendirektiv.
Branschorganisationen Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) representerar ett 70-tal
företag som tillsammans omsätter mer än 30 mdkr per år och med ca 30 000 anställda
personer. Inget av dessa företag är dock verksamma inom produktionen av handeldvapen. Ett
företag bedriver produktion och destruktion av finkalibrig ammunition. Men detta sker
uteslutande för den militära marknaden där kunderna enbart är den svenska eller utländska
försvarsmakter. Mot bakgrund av att EU-kommissionens förslag inte ska vara tillämpbart på
dessa myndigheter enligt artikel 2 – paragraf 2 (Detta direktiv ska inte ska påverka
upphandlingen eller innehavet av vapen och ammunition i linje med nationell lagstiftning för
försvarsmakter, polisen eller offentliga myndigheter.) berörs inte SOFF:s medlemsföretag av
direktivet. SOFF kan därför endast uttala sig om direktivet på principiell nivå i linje med andra
ställningstaganden som branschorganisationen har på området exportkontroll.
SOFF vill dock inledningsvis erinra om att de försvarsföretag som är verksamma i Sverige
finns för säkerhets- och försvarspolitiska skäl eftersom det endast är dessa skäl som kan ligga
till grund för tillverkningstillstånd från Inspektionen för strategiska produkter (ISP).
Försvarsföretagen utgör därför en komponent av Sveriges försvarsförmåga. I ljuset av detta
anser SOFF att en försvarspolitisk konsekvensanalys bör beaktas så att inte direktivet har en
negativ inverkan på Sveriges försvarsförmåga.
SOFF delar uppfattningen att det är angeläget att hindra den illegala spridningen av
handeldvapen vilket utgör en betydande risk för samhällets och medborgarnas säkerhet.
Branschorganisationens stöd för upprättandet av FN:s vapenhandelsfördrag är till del ett
uttryck för detta. SOFF stödjer intentionen i direktivet att underlätta den fria rörligheten av
skjutvapen inom EU samtidigt som en hög säkerhetsnivå tillförsäkras. SOFF har varit en stark
tillskyndare av EU:s överföringsdirektiv för försvarsmateriel (Intra-Community Transfer
Directive, ICT) inklusive dess tilläggsprotokoll för handeldvapen. Vidare förespråkar SOFF en
betydligt starkare harmonisering av EU:s exportkontrollregelverk till tredje land i syfte att uppnå
en europeisk försvarsmarknad med jämställda konkurrensvillkor samtidigt som det kan främja
en ansvarsfull export av försvarsmateriel till länder utanför EU:s gränser.
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