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Przegląd dyrektywy o broni palnej
Tydzień po ataku terrorystycznym w Paryżu w listopadzie 2015 r. Komisja Europejska przyjęła
wniosek dotyczący wprowadzenia zmian do dyrektywy w sprawie kontroli nabywania i posiadania
broni. Celem zmian jest wprowadzenie bardziej rygorystycznych kontroli w odniesieniu do używania
broni przez osoby cywilne, poprawa identyfikowalności legalnie posiadanej broni i zacieśnienie
współpracy między państwami członkowskimi. Wynikiem kilku rund negocjacji trójstronnych było
wstępne porozumienie zawarte w grudniu 2016 r., które teraz ma być przedmiotem głosowania
podczas sesji plenarnej.

Kontekst
Początkowo Komisja planowała przegląd dyrektywy w 2016 r., ale przyspieszyła go, kiedy pojawiły się
poszlaki wskazujące na to, że broń pozbawiona cech użytkowych w nieodpowiedni sposób mogła zostać
użyta podczas kilku ataków, jakie miały miejsce w Unii Europejskiej w 2015 r. Wnioskowi w sprawie
przeglądu obecnej dyrektywy o broni palnej towarzyszyło rozporządzenie wykonawcze w sprawie norm w
zakresie pozbawiania broni cech użytkowych, które weszło w życie w kwietniu 2016 r.

Wniosek Komisji Europejskiej
Obecna dyrektywa o broni palnej (91/477/EWG), zmieniona na mocy dyrektywy 2008/51/WE, wprowadza
cztery kategorie broni palnej (od A do D) i określa zasady jej użytkowania przez osoby cywilne. Najbardziej
niebezpieczne rodzaje broni (kategoria A) mogą znajdować się w posiadaniu osób prywatnych tylko i
wyłącznie, jeżeli broń tę pozbawiono cech użytkowych. Z wniosku Komisji wynika, że nie byłoby to już
możliwe, a jedynym wyjątkiem byłyby muzea. Broń palna automatyczna zamieniona na półautomatyczną
broń palną, a także półautomatyczna broń palna przypominająca wyglądem broń automatyczną również
zostałaby zaklasyfikowana do kategorii A, a jej użytkowanie przez osoby cywilne – zabronione.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO) przyjęła swoje sprawozdanie w dniu 13 lipca
2016 r. W sprawozdaniu podkreśla się niebezpieczeństwo, jakiego źródłem jest broń zmodyfikowana w
sposób umożliwiający strzelanie z niej wyłącznie ślepymi nabojami oraz przedstawia propozycję
odpowiedniego zaklasyfikowania takiej broni. Sprawozdanie zawiera apel do Komisji o dokonanie przeglądu
przepisów dotyczących pozbawiania broni jej cech użytkowych. Sugeruje się w nim, że muzeom,
kolekcjonerom i strzelcom sportowym należy wyjątkowo zezwolić na posiadanie broni palnej kategorii A,
nawet jeżeli broni tej nie pozbawiono cech użytkowych. W dniu 5 września 2016 r. komisja IMCO poddała
pod głosowanie mandat sprawozdawcy ds. negocjacji z Radą Ministrów UE. Po czterech rundach rozmów
trójstronnych w grudniu 2016 r. osiągnięto wstępne porozumienie. Na jego podstawie ogranicza się liczbę
kategorii broni do trzech oraz zmienia klasyfikację pewnych rodzajów broni. Broń zmodyfikowana w sposób
umożliwiający strzelanie z niej ślepymi nabojami ma pozostać w swojej pierwotnej kategorii. Krótką
półautomatyczną broń palną zaopatrzoną w mechanizm ładujący o pojemności przekraczającej 20 nabojów,
długą półautomatyczną broń palną zaopatrzoną w mechanizm ładujący o pojemności przekraczającej
10 nabojów oraz długą broń palną, którą z łatwością można ukryć dzięki składanej lub teleskopowej kolbie,
dodaje się do kategorii A. Ewentualne powody udzielania zezwoleń na cywilne użytkowanie broni należącej
do kategorii A określono w wyczerpującym wykazie, a powody te obejmują obronę narodową, edukację, cele
kulturalne i historyczne oraz strzelectwo sportowe. Broń palna wszystkich kategorii, którą ostatnio
pozbawiono jej cech użytkowych, znalazłaby się teraz w kategorii C, co oznacza, że należałoby zgłosić ją
odpowiednim władzom, ale nie wymagałaby ona uzyskania pozwolenia. Zmieniona dyrektywa nakładałaby
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na wszystkich handlarzy bronią i pośredników w handlu bronią obowiązek bezzwłocznego zgłaszania
przeprowadzonych transakcji krajowym organom ds. broni, które będą utrzymywać bazę danych, w której
dane będą przechowywane przez 30 lat po zniszczeniu broni. Zakupy broni online są dozwolone tylko
wówczas, jeżeli handlarz, pośrednik lub organ publiczny sprawdził tożsamość i zezwolenie kupującego.
Głosowanie nad uzgodnionym tekstem na posiedzeniu plenarnym zaplanowano na drugą sesję marcową w
2017 r.
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