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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

Informacje ogólne  

Nabywanie, posiadanie oraz przywóz/wywóz broni palnej do użytku cywilnego podlega 

kompleksowym unijnym ramom regulacyjnym określonym w dyrektywie 91/477/EWG 

zmienionej dyrektywą 2008/51/WE. Celem dyrektywy było ustanowienie minimalnych 

standardów oznakowania, przechowywania, wytwarzania, handlu, rejestracji i pozbawiania 

cech użytkowych broni palnej.  

Pomimo zaostrzenia przepisów prawa przemoc z użyciem broni palnej stanowi istotne 

zagrożenie na terytorium UE. W oświadczeniu Rady Ministrów Spraw Wewnętrznych z 29 

sierpnia 2015 r. zaapelowano o podjęcie niezwłocznych działań służących pozbawianiu broni 

palnej cech użytkowych w celu zapobieżenia przywracaniu jej do użytku oraz użyciu przez 

przestępców. Rada ponowiła wezwanie do przeprowadzenia przeglądu dyrektywy o broni 

palnej oraz przyjęcia wspólnego podejścia w sprawie pozbawiania cech użytkowych, 

poprawiając możliwość śledzenia na gruncie obowiązującego prawodawstwa, co ma służyć 

wyeliminowaniu luk i niedociągnięć w jego wdrażaniu na szczeblu krajowym. 

W sprawozdaniu w sprawie wdrażania dyrektywy o broni palnej wskazano również czynniki 

utrudniające śledzenie broni palnej, wynikające z różnic w poszczególnych państwach 

członkowskich. W swoim wniosku Komisja zaproponowała zmianę dotychczasowego 

ustawodawstwa w kilku aspektach, między innymi: 

 wspólne unijne normy w zakresie pozbawiania cech użytkowych; 

 wspólne unijne zasady dotyczące oznakowania broni w celu poprawy możliwości jej 

śledzenia; 

 lepszą wymianę informacji między państwami członkowskimi, między innymi 

dotyczących odmowy wydania pozwolenia na posiadanie broni przez organ innego 

państwa, a także obowiązek wzajemnego połączenia krajowych rejestrów broni; 

 wspólne kryteria odnoszące się do broni alarmowej (m.in. rakietnic sygnalizacyjnych i 

pistoletów startowych), aby uniemożliwić przerabianie jej na pełnosprawną broń 

palną; 

 zaostrzone przepisy dotyczące nabywania broni palnej online uniemożliwiające zakup 

broni palnej, jej istotnych komponentów lub amunicji przez internet; 

 zaostrzone przepisy zakazujące osobom fizycznym posiadania niektórych typów broni 

półautomatycznej, nawet po trwałym pozbawieniu takiej broni cech użytkowych; 

 zaostrzone warunki obrotu bronią palną pozbawioną cech użytkowych; 

 zaostrzone warunki dostępu do broni dla kolekcjonerów w celu ograniczenia ryzyka 

jej sprzedaży przestępcom.  
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W dniu 15 lutego 2016 r. Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 

Wewnętrznych zwołała krótkie wysłuchanie w celu rozpatrzenia kwestii, które można 

ulepszyć w obowiązującej dyrektywie oraz doprecyzowania właściwego poziomu 

harmonizacji na szczeblu UE.  

Zaproszony ekspert w dziedzinie broni palnej zwrócił szczególną uwagę na zagrożenie, jakie 

stwarza przerobiona i przywrócona do użytku broń palna, jak również na potrzebę 

wprowadzenia wspólnych wysokich standardów pozbawiania broni cech użytkowych w całej 

UE, a ponadto stwierdził, że istotne komponenty broni palnej powinny być znakowane, aby 

dało się je śledzić w razie kradzieży lub zagubienia. Ekspert dowodził, że ogólny zakaz 

posiadania broni półautomatycznej oparty na kryterium „podobieństwa” jest problematyczny, 

a ponadto niemożliwy do wdrożenia przez państwa członkowskie;  

Inny zaproszony ekspert w dziedzinie pozwoleń i badań lekarskich stwierdził, że przed 

wydaniem pozwolenia na broń należałoby przeprowadzać podstawowe badania lekarskie 

(zarówno stanu zdrowia fizycznego, jak i psychicznego), a później okresowe badania 

kontrolne.  

Stanowisko sprawozdawczyni 

Sprawozdawczyni wyraża zadowolenie z powodu przeglądu dyrektywy, ponieważ za jego 

sprawą można usunąć luki w obowiązującym prawie, a tym samym zwiększyć 

bezpieczeństwo obywateli europejskich. Sprawozdawczyni konsekwentnie popiera większość 

propozycji zawartych we wniosku Komisji. Jednak niektóre elementy należy zmienić, aby 

nowe przepisy były zrozumiałe, skuteczne, zrównoważone i proporcjonalne. 

Ponadto sprawozdawczyni pragnie podkreślić, że ta dyrektywa, mimo że ma na celu poprawę 

bezpieczeństwa obywateli, nie odnosi się do nielegalnej broni ani kojarzonej z nią 

przestępczości zorganizowanej i działalności terrorystycznej, choć są to zaledwie dwa rodzaje 

problemów związanych z bronią. Skupia się raczej na tym, by legalna broń palna nie trafiała 

w końcu na czarny rynek, na zapobieganiu strzelaninom, samobójstwom, zabójstwom i 

wypadkom z bronią palną. 

Sprawozdawczyni ubolewa, że Komisja nie przedstawiła oceny przewidywanych skutków. W 

takiej ocenie skutków Komisja mogłaby wyszczególnić rodzaje i liczbę sztuk broni palnej, do 

których odnosi się wniosek, ułatwiając Parlamentowi zajęcie odpowiednio przemyślanego 

stanowiska w sprawie. 

W związku z powyższym sprawozdawczyni proponuje poprawki dotyczące w szczególności: 

1. zakresu dyrektywy (aby objąć nią nie tylko broń palną, ale również je istotne 

komponenty i amunicję);  

2. oznakowania istotnych komponentów; 

3. pozbawiania broni palnej cech użytkowych; 

4. wymiany informacji między państwami członkowskimi; 

5. sprzedaży na odległość; 
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6. badań predyspozycji osób ubiegających o wydanie pozwolenia; 

7. dodatkowych środków bezpieczeństwa. 

Wniosek Komisji przewiduje zmianę Załącznika I do dyrektywy przez dodanie kategorii A 

„Automatyczna broń palna, która została przerobiona na półautomatyczną broń palną” oraz 

„Broń palna wymieniona w pkt 1–7 po pozbawieniu jej cech użytkowych”, zakazując tym 

samym posiadania takiej broni palnej. Sprawozdawczyni popiera takie unormowanie. 

Komisja chce również przenieść tzw. kategorię B7 „Półautomatyczna broń palna do użytku 

cywilnego, która przypomina broń z mechanizmami automatycznymi” do kategorii A. 

Zdaniem sprawozdawczyni to unormowanie nie jest ani kompleksowe, ani praktycznie 

wykonalne w swoim obecnym kształcie, ponieważ nie przewiduje rozróżnienia na cechy 

wyglądu zewnętrznego i właściwości techniczne. Zamiast opierania się wyłącznie na 

wyglądzie broni, rozstrzygające znaczenie powinny mieć kryteria techniczne, takie jak 

energia wzbudzenia broni palnej, jej kaliber, możliwość podłączenia dużego magazynka; lub 

inne właściwości nieznajdujące uzasadnienia ze słusznych względów, takie jak dodatkowa 

rękojeść, składana kolba, systemy chłodzenia itp. Sprawozdawczyni wzywa Komisję do 

ponownego rozważenia tego elementu wniosku. 

POPRAWKI 

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do 

Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, jako do komisji przedmiotowo 

właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek: 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) W odpowiedzi na ostatnie ataki 

terrorystyczne, które uwydatniły luki w 

wykonywaniu dyrektywy 91/477/EWG, w 

szczególności w odniesieniu do 

pozbawiania broni cech użytkowych oraz 

przerabiania i oznakowania broni, w 

ramach Europejskiej agendy 

bezpieczeństwa, która została przyjęta w 

kwietniu 2015 r., oraz deklaracji Rady 

Ministrów Wymiaru Sprawiedliwości i 

Spraw Wewnętrznych z dnia 29 sierpnia 

2015 r. zaapelowano o dokonanie 

przeglądu przedmiotowej dyrektywy oraz o 

przyjęcie wspólnego podejścia do 

pozbawiania broni palnej cech 

użytkowych w celu zapobiegnięcia 

(2) Zmiany treści dyrektywy Rady 

91/477/EWG nie mogą być wprowadzane 

na gruncie jakichkolwiek skojarzeń 

łączących ostatnie ataki terrorystyczne z 

legalnym użytkowaniem i posiadaniem 

broni na terenie Unii Europejskiej, w 

szczególności przez myśliwych, strzelców 

sportowych oraz kolekcjonerów. 

Produkcja, sprzedaż, posiadanie i 

użytkowanie broni i amunicji zgodnie z 

obowiązującym prawem stanowią 

działania legalne, istotne pod względem 

rozrywkowym, sportowym i gospodarczym, 

a równocześnie mające znaczenie w 

kontekście tworzenia miejsc pracy i 

dobrobytu w Unii Europejskiej. 
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przywróceniu jej cech użytkowych i użyciu 

przez przestępców. 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (2a) Przechowywanie i wymiana 

informacji przebiega zgodnie z 

rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/…1a. 

 _____________________ 

 1a Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/… w 

sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) i 

uchylające dyrektywę 95/46/WE (Dz.U. L 

…). 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) Niektóre aspekty objęte dyrektywą 

91/477/EWG wymagają dalszej poprawy. 

(3) Niektóre aspekty objęte dyrektywą 

91/477/EWG wymagają dalszej poprawy, 

której należy dokonać w sposób 

proporcjonalny, aby zwalczać nielegalny 

handel bronią do celów działalności 

przestępczej lub terrorystycznej. 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 4 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) Podmioty zajmujące się 

kulturowymi i historycznymi aspektami 

broni oraz uznane za takie przez państwa 

członkowskie, na terytorium których mają 

siedzibę, oraz będące w posiadaniu broni 

palnej należącej do kategorii A, nabytej 

przed wejściem w życie niniejszej 

dyrektywy, powinny móc zatrzymać tą 

broń palną na podstawie pozwolenia 

wydanego przez dane państwo 

członkowskie oraz pod warunkiem, że 

przedmiotowa broń palna została 

pozbawiona cech użytkowych. 

(4) Podmioty i osoby, takie jak muzea i 

kolekcjonerzy, zajmujące się kulturowymi, 

historycznymi, naukowymi, technicznymi 

czy edukacyjnymi aspektami broni oraz 

uznane za takie przez państwa 

członkowskie, na terytorium których mają 

siedzibę powinny móc zatrzymać i 

nabywać broń palną należącą do kategorii 

A na podstawie pozwolenia wydanego 

przez dane państwo członkowskie oraz pod 

warunkiem, że te podmioty lub osoby 

podjęły niezbędne środki w celu 

wyeliminowania wszelkich zagrożeń dla 

bezpieczeństwa publicznego, łącznie z 

zapewnieniem bezpiecznego 

przechowywania. Wszelkie takie 

pozwolenia powinny brać pod uwagę 

konkretną sytuację, w tym charakter 

kolekcji oraz jej cel. 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) Biorąc pod uwagę to, że 

kolekcjonerów uznano za potencjalne 

źródło obrotu bronią palną, należy ich 

objąć niniejszą dyrektywą. 

skreśla się 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 6 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (6a) Aby zapobiegać niewłaściwemu 

użyciu broni palnej, konieczne jest 

włączenie do zakresu niniejszej dyrektywy 

minimalnych wymogów dotyczących 

bezpiecznego przechowywania broni 
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palnej. Państwa członkowskie powinny 

zapewnić, aby każdy, kto zgodnie z 

prawem nabywa lub posiada broń palną 

lub amunicję, był zobowiązany do 

stosowania uzasadnionych środków 

ostrożności, by zagwarantować 

zabezpieczenie tej broni palnej lub 

amunicji przed utratą lub kradzieżą oraz 

dostępem osób trzecich. 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 7 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) Biorąc pod uwagę wysokie ryzyko 

przywracania do użytku broni palnej 

pozbawionej cech użytkowych w 

nieprawidłowy sposób oraz w celu 

zwiększenia bezpieczeństwa w Unii, broń 

palną pozbawioną cech użytkowych należy 

objąć zakresem niniejszej dyrektywy. 

Ponadto w odniesieniu do 

najniebezpieczniejszej broni palnej należy 

wprowadzić bardziej rygorystyczne 

przepisy, aby dopilnować, że nie wolno 

posiadać takiej broni palnej ani 

wprowadzać jej do obrotu. Przepisy te 

powinny mieć również zastosowanie do 

broni palnej należącej do tej kategorii 

nawet po pozbawieniu jej cech 

użytkowych. W przypadku 

nieprzestrzegania tych przepisów państwa 

członkowskie powinny przedsięwziąć 

odpowiednie środki, w tym zniszczyć taką 

broń palną. 

(7) Biorąc pod uwagę wysokie ryzyko 

przywracania do użytku broni palnej 

pozbawionej cech użytkowych w 

nieprawidłowy sposób oraz w celu 

zwiększenia bezpieczeństwa w Unii, broń 

palną pozbawioną cech użytkowych należy 

objąć zakresem niniejszej dyrektywy. W 

przypadku nieprzestrzegania tych 

przepisów państwa członkowskie powinny 

przedsięwziąć odpowiednie środki, w tym 

zniszczyć taką broń palną. W tym 

kontekście należy uwzględnić 

rozporządzenie wykonawcze Komisji (EU) 

2015/2403 z dnia 15 grudnia 2015 r. 

ustanawiające wspólne wytyczne 

dotyczące norm i technik pozbawiania 

broni cech użytkowych w celu 

zagwarantowania, że broń pozbawiona 

cech użytkowych trwale nie nadaje się do 

użytku.  

 __________________ 

 1a Dz.U. L 333 z 19.12.2015, s. 62 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 8 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(8) Aby zapewnić możliwość śledzenia 

broni palnej pozbawionej cech 

użytkowych, taka broń powinna być 

wpisywana do ewidencji krajowej. 

(8) Aby zapewnić możliwość 

śledzenia, pozbawianie broni palnej cech 

użytkowych powinno być wpisywane do 

ewidencji krajowej, regularnie 

aktualizowanej i dostępnej dla organów 

porządku publicznego każdego państwa 

członkowskiego. 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 9 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Niektóre rodzaje broni 

półautomatycznej mogą być z łatwością 

przerabiane na broń automatyczną, co 

stwarza poważne zagrożenie 

bezpieczeństwa. Nawet bez przerabiania 

broni na kategorię „A” niektóre rodzaje 

broni półautomatycznej mogą być bardzo 

niebezpieczne, gdy są w stanie pomieścić 

dużą liczbę nabojów. Dlatego należy 

zakazać cywilnego użytku takiej broni 

półautomatycznej. 

skreśla się 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 10 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) Aby uniknąć łatwego usuwania 

oznaczeń broni palnej oraz sprecyzować, 

na których elementach takie oznaczenia 

powinny być umieszczane, należy przyjąć 

wspólne przepisy UE dotyczące 

oznakowania. 

(10) Aby zapobiec usuwaniu oznaczeń 

broni palnej oraz sprecyzować, na których 

elementach takie oznaczenia powinny być 

umieszczane, należy przyjąć wspólne 

przepisy UE dotyczące oznakowania.  

Przepisy te powinny uwzględniać nowe 

materiały wykorzystywane do produkcji 

broni oraz pojawienie się broni 

produkowanej za pomocą druku 

trójwymiarowego. Powinny również 
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uwzględniać broń przywożoną. 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 10 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (10a) Państwa członkowskie powinny 

ustanowić kryteria bezpieczeństwa 

związane z przechowywaniem i 

transportem broni palnej; kryteria te 

powinny być dostosowane do liczby sztuk 

posiadanej broni palnej i stopnia 

zagrożenia stwarzanego przez nią. 

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 11 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(11) Broń palna może być używana 

znacznie dłużej niż przez 20 lat. Aby 

zapewnić możliwość śledzenia broni 

palnej, jej dokumentacja powinna być 

przechowywana przez czas nieokreślony aż 

do potwierdzenia jej zniszczenia. 

(11) Broń palna może być używana 

znacznie dłużej niż przez 20 lat. Aby 

zapewnić możliwość śledzenia broni 

palnej, jej dokumentacja powinna być 

przechowywana przez czas nieokreślony aż 

do potwierdzenia jej zniszczenia przez 

właściwe organy. 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 12 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) Metody sprzedaży broni palnej i jej 

komponentów za pośrednictwem środków 

komunikacji na odległość mogą stwarzać 

poważne zagrożenie bezpieczeństwa, 

ponieważ trudniej jest je kontrolować niż 

tradycyjne metody sprzedaży, w 

szczególności w odniesieniu do 

(12) Metody sprzedaży broni palnej i jej 

istotnych komponentów za pośrednictwem 

środków komunikacji na odległość mogą 

stwarzać szczególne zagrożenia 

bezpieczeństwa, ponieważ trudniej jest je 

kontrolować niż tradycyjne metody 

sprzedaży. Aby zapewnić odpowiednie 
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internetowej weryfikacji legalności 

pozwoleń. Dlatego należy ograniczyć 

sprzedaż broni i jej elementów za 

pośrednictwem środków komunikacji na 

odległość, w szczególności internetu, do 

działalności sprzedawców i pośredników. 

kontrole, należy zatem ograniczyć 

sprzedaż broni i jej elementów za 

pośrednictwem środków komunikacji na 

odległość, w szczególności internetu, do 

działalności sprzedawców i pośredników, 

chyba że przekazanie lub odebranie broni 

palnej ma miejsce w obiekcie 

autoryzowanego sprzedawcy, na lokalnym 

posterunku policji lub w siedzibie innego 

organu uprawnionego na mocy prawa 

krajowego danego państwa 

członkowskiego, lub też państwa 

członkowskie mogą w inny sposób 

zapewnić weryfikację i kontrolę 

tożsamości, pozwoleń i odpowiedniej 

dokumentacji zaangażowanych stron. 

Postanowienie to pozostaje bez uszczerbku 

dla prawa państw członkowskich do 

przyjęcia bardziej rygorystycznych 

przepisów w zakresie prywatnej sprzedaży 

broni bez pośredników. 

 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 13 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(13) Ponadto ryzyko przerabiania broni 

alarmowej i innych rodzajów broni palnej 

na amunicję ślepą na prawdziwą broń 

palną jest wysokie i w niektórych 

zamachach terrorystycznych 

wykorzystywano przerobioną broń. 

Dlatego istotne jest zajęcie się problemem 

przerobionej broni palnej 

wykorzystywanej w przestępstwach 

kryminalnych, w szczególności poprzez 

uwzględnienie takiej broni w zakresie 

stosowania dyrektywy. Należy przyjąć 

specyfikacje techniczne dotyczące broni 

alarmowej i sygnałowej oraz broni 

salutacyjnej i akustycznej, aby nie 

dopuścić do jej przerabiania na broń palną. 

(13) Należy przyjąć specyfikacje 

techniczne dotyczące broni alarmowej i 

sygnałowej oraz broni salutacyjnej i 

akustycznej, aby trwale nie dopuścić do jej 

przerabiania na broń palną. 
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Poprawka  15 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 14 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(14) W celu poprawy funkcjonowania 

wymiany informacji między państwami 

członkowskimi Komisja powinna ocenić 

niezbędne elementy systemu w celu 

wsparcia takiej wymiany informacji 

zawartych w skomputeryzowanych 

systemach rejestracji danych w 

poszczególnych państwach członkowskich. 

Do oceny Komisji, w stosownych 

przypadkach, może zostać dołączony 

wniosek legislacyjny, uwzględniający 

istniejące instrumenty wymiany informacji. 

(14) W celu poprawy funkcjonowania 

wymiany informacji między państwami 

członkowskimi i identyfikowalności broni 

palnej Komisja powinna ocenić, jakie 

elementy są niezbędne w celu wdrożenia 

systemu umożliwiającego uzyskanie 

obowiązkowego dostępu dla wszystkich 

państw członkowskich do informacji 

zawartych w skomputeryzowanych 

systemach rejestracji danych w 

poszczególnych państwach członkowskich. 

Do oceny Komisji, w stosownych 

przypadkach, powinien zostać dołączony 

wniosek legislacyjny, uwzględniający 

istniejące instrumenty wymiany informacji. 

W uzupełnieniu niezbędnej kontroli broni 

posiadanej przez osoby prywatne lub 

instytucje, zgodnie z przepisami prawa, 

przedmiotowy system powinien zapewnić 

możliwość śledzenia broni skonfiskowanej 

przez władze, złożonej władzom lub 

zabezpieczonej przez organy państwowe, 

przy jednoczesnym zagwarantowaniu 

weryfikacji jej miejsca przeznaczenia aż 

do ewentualnego zniszczenia, skierowania 

do dalszego wykorzystania lub ponownego 

wprowadzenia do obrotu. 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 15 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(15) Aby zapewnić odpowiednią 

wymianę informacji na temat wydanych 

pozwoleń oraz odrzuconych wniosków o 

pozwolenia między państwami 

członkowskimi, uprawnienia do 

przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 

(15) Aby zapewnić odpowiednią 

wymianę między państwami 

członkowskimi informacji na temat 

wydanych pozwoleń, odrzuconych 

wniosków o pozwolenia, cofniętych 

pozwoleń oraz wszelkich innych 



 

AD\1094650PL.doc 13/34 PE576.870v02-00 

 PL 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej należy przekazać Komisji, 

aby można było przyjąć akt umożliwiający 

państwom członkowskim stworzenie 

takiego systemu wymiany informacji na 

temat wydanych pozwoleń oraz 

odrzuconych wniosków o pozwolenia. 

Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 

przygotowawczych Komisja prowadziła 

stosowne konsultacje, w tym konsultacje z 

ekspertami. Przygotowując i opracowując 

akty delegowane, Komisja powinna 

zapewnić jednoczesne, terminowe i 

odpowiednie przekazywanie stosownych 

dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 

i Radzie. 

informacji, o których mowa w niniejszej 

dyrektywie, uprawnienia do przyjmowania 

aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej należy 

przekazać Komisji, aby można było 

przyjąć akt umożliwiający państwom 

członkowskim stworzenie takiego systemu 

systematycznej i obowiązkowej wymiany 

informacji między państwami 

członkowskimi. Szczególnie ważne jest, 

aby w czasie prac przygotowawczych 

Komisja prowadziła stosowne konsultacje, 

w tym konsultacje z ekspertami. 

Przygotowując i opracowując akty 

delegowane, Komisja powinna zapewnić 

jednoczesne, terminowe i odpowiednie 

przekazywanie stosownych dokumentów 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. 

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 – litera a 

Dyrektywa 91/477/EWG 

Artykuł 1 – ustęp 1 b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1b. Do celów niniejszej dyrektywy 

„istotny komponent” oznacza lufę, szkielet 

lub komorę zamkową, suwadło lub 

bębenek, trzon lub zatrzask zamkowy oraz 

każde urządzenie przeznaczone lub 

przystosowane do tłumienia hałasu 

spowodowanego wystrzałem z broni 

palnej, które, będąc osobnymi 

przedmiotami, włączone są do kategorii 

broni palnej, w której są lub mają być 

osadzone.”; 

1b. Do celów niniejszej dyrektywy 

„istotny komponent” oznacza lufę, szkielet, 

komorę zamkową, suwadło lub bębenek, 

trzon lub zatrzask zamkowy, które będąc 

osobnymi przedmiotami, włączone są do 

kategorii broni palnej, w której są lub mają 

być osadzone. 

Uzasadnienie 

Urządzenia do tłumienia odgłosu wystrzału nie są istotnymi komponentami i samo ich 

dodanie nie zwiększyłoby bezpieczeństwa. 
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Poprawka  18 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 – litera b 

Dyrektywa 91/477/EWG 

Artykuł 1 – ustęp 1 e 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1e. Do celów niniejszej dyrektywy 

„pośrednik” oznacza każdą osobę fizyczną 

lub prawną niebędącą sprzedawcą, której 

zawód lub działalność gospodarcza polega 

w całości lub w części na zakupie, 

sprzedaży lub organizowaniu transferu 

broni na terenie państwa członkowskiego 

lub z jednego państwa członkowskiego do 

innego państwa członkowskiego, lub na 

wywozie do państwa trzeciego w pełni 

zmontowanej broni palnej, jej części i 

amunicji.”; 

1e. Do celów niniejszej dyrektywy 

„pośrednik” oznacza każdą osobę fizyczną 

lub prawną niebędącą sprzedawcą, której 

zawód lub działalność gospodarcza polega 

w całości lub w części na zakupie, 

sprzedaży lub organizowaniu transferu 

broni na terenie państwa członkowskiego 

lub z jednego państwa członkowskiego do 

innego państwa członkowskiego, lub na 

wywozie do państwa trzeciego bądź 

przywozie do państwa członkowskiego z 

państwa trzeciego w pełni zmontowanej 

broni palnej, jej części i amunicji. 

Uzasadnienie 

Nie ma powodu, aby nie włączać przywozu broni palnej z państw trzecich do państwa 

członkowskiego z zakresu działalności pośrednika. 

 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 – litera c 

Dyrektywa 91/477/EWG 

Artykuł 1 – ustęp 1 h 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1h. Do celów niniejszej dyrektywy 

„replika broni palnej” oznacza 

przedmioty, które mają wygląd broni 

palnej, lecz zostały wyprodukowane w 

sposób uniemożliwiający jej 

przystosowanie do oddania strzału lub 

miotania pocisków w wyniku działania 

palnego materiału miotającego. 

skreśla się 
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Uzasadnienie 

Definicja repliki odnosząca się do przedmiotów zewnętrznie wyglądających na broń palną, 

które nie mogą zostać tak przerobione, aby były zdolne do wystrzelenia pocisku, odnosi się do 

przedmiotów, które nawet hipotetycznie nie mogą stanowić broni palnej, przez co nie powinny 

być objęte dyrektywą o broni palnej. Nie ma potrzeby, aby niniejsza dyrektywa zawierała 

przepisy dotyczące zabawek, obiektów dekoracyjnych itp. Ponadto nieprecyzyjne kryterium 

wyglądu zewnętrznego utrudnia odróżnianie replik od innych przedmiotów. 

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 – litera c 

Dyrektywa 91/477/EWG 

Artykuł 1 – ustęp 1 i 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1i. Do celów niniejszej dyrektywy 

„broń palna pozbawiona cech użytkowych” 

oznacza broń palną, która została 

zmodyfikowana w celu zapewnienia jej 

trwałej niezdatności do użytku w wyniku 

pozbawienia jej cech użytkowych, poprzez 

spowodowanie, że wszystkie istotne części 

broni palnej nie nadają się trwale do użytku 

i niemożliwe jest ich usunięcie, zastąpienie 

ani zmiana w celu przywrócenia do 

użytku.”; 

1i. Do celów niniejszej dyrektywy 

„broń palna pozbawiona cech użytkowych” 

oznacza broń palną, która została 

zmodyfikowana w celu zapewnienia jej 

trwałej niezdatności do użytku w wyniku 

pozbawienia jej cech użytkowych, poprzez 

spowodowanie, że wszystkie istotne części 

broni palnej nie nadają się trwale do użytku 

i niemożliwe jest ich usunięcie, zastąpienie 

ani zmiana w celu przywrócenia do użytku, 

zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym 

Komisji (UE) 2015/24031a z dnia 15 

grudnia 2015 r. ustanawiającym wspólne 

wytyczne dotyczące norm i technik 

pozbawiania broni cech użytkowych w 

celu zagwarantowania, że broń 

pozbawiona cech użytkowych trwale nie 

nadaje się do użytku. 

 __________________ 

 1a Dz.U. L 333 z 19.12.2015, s. 62 

 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 a (nowy) 

Dyrektywa 91/477/EWG 

Artykuł 2 – ustęp 1 
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Obowiązujący tekst Poprawka 

 1a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Niniejsza dyrektywa pozostaje bez 

uszczerbku dla stosowania przepisów 

prawa krajowego dotyczących noszenia 

broni, myślistwa i strzelectwa sportowego. 

„1. Niniejsza dyrektywa pozostaje bez 

uszczerbku dla stosowania przepisów 

prawa krajowego dotyczących noszenia 

broni, myślistwa i strzelectwa sportowego 

oraz dla bardziej rygorystycznych 

przepisów dotyczących nielegalnej 

sprzedaży broni.” 

Uzasadnienie 

Niniejsza dyrektywa powinna poprawić transgraniczną identyfikowalność i przejrzystość w 

dziedzinie posiadania i sprzedaży broni oraz umożliwić aktywne zwalczanie nielegalnego 

handlu bronią. 

 

Poprawka  22 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 

Dyrektywa 91/477/EWG 

Artykuł 2 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Niniejsza dyrektywa nie ma 

zastosowania do nabywania ani posiadania 

broni i amunicji, zgodnie z prawem 

krajowym, przez siły zbrojne, policję oraz 

organy publiczne. Nie ma ona również 

zastosowania do handlowych transferów 

broni i amunicji wojennej.”; 

2. Niniejsza dyrektywa nie ma 

zastosowania do nabywania ani posiadania 

broni i amunicji, zgodnie z prawem 

krajowym, przez siły zbrojne, policję, 

władze publiczne lub przez kolekcjonerów 

i jednostki zajmujące się kulturalnymi i 

historycznymi aspektami broni, uznane za 

takie przez państwo członkowskie, na 

którego terytorium mają siedzibę. Nie ma 

ona również zastosowania do handlowych 

transferów produktów przemysłu 

obronnego ani do nabywania lub 

posiadania broni palnej i amunicji 

będących przedmiotem pozwolenia, 

rejestracji lub zgłoszenia przez muzea i 

kolekcjonerów uznawanych za takich 

przez państwa członkowskie, na których 

terytorium mają siedzibę, zgodnie z 

przepisami prawa krajowego. 
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Poprawka  23 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a) Państwa członkowskie, które 

nadają lub nadały kolekcjonerom 

szczególny status, wskazują przepisy 

niniejszej dyrektywy mające do nich 

zastosowanie. 

 

Poprawka  24 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3 

Dyrektywa 91/477/EWG 

Artykuł 4 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie gwarantują, 

że każda broń palna lub jej część 

wprowadzona na rynek została 

oznakowana i zarejestrowana zgodnie z 

przepisami niniejszej dyrektywy. 

1. Państwa członkowskie gwarantują, 

że każda broń palna lub jej istotny 

komponent wyprodukowane po dniu 

wejścia w życie niniejszej dyrektywy 

zostały trwale oznakowane i 

zarejestrowane niezwłocznie po 

wyprodukowaniu lub przywozie i przed 

wprowadzeniem na rynek zgodnie z 

przepisami niniejszej dyrektywy. 

 

Poprawka  25 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 3 

Dyrektywa 91/477/EWG 

Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Do celów identyfikacji i śledzenia 

każdej sztuki zmontowanej broni palnej 

państwa członkowskie, podczas produkcji 

każdej sztuki broni palnej lub jej przywozu 

do Unii, wymagają jednolitego 

oznakowania broni palnej, obejmującego 

2. Do celów identyfikacji i śledzenia 

każdej sztuki zmontowanej broni palnej i 

jej istotnych komponentów państwa 

członkowskie, podczas produkcji każdej 

sztuki broni palnej czy każdego z jej 

istotnych komponentów lub ich przywozu 
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nazwę producenta, państwo lub miejsce 

produkcji, numer serii i rok wytworzenia 

(jeśli nie został zawarty w numerze serii). 

Nie narusza to możliwości umieszczenia 

znaku towarowego producenta. 

do Unii, wymagają jednolitego 

oznakowania broni palnej, obejmującego 

nazwę producenta, państwo, miejsce 

produkcji, numer serii i rok wytworzenia 

(jeśli nie został zawarty w numerze serii) 

oraz typ lub model broni i jej kaliber. Nie 

narusza to możliwości umieszczenia znaku 

towarowego producenta. 

 

Poprawka  26 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 3 

Dyrektywa 91/477/EWG 

Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Oznakowanie umieszczane jest na 

komorze zamkowej broni palnej. 

skreśla się 

 

Poprawka  27 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3 

Dyrektywa 91/477/EWG 

Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Ponadto państwa członkowskie 

gwarantują, że w przypadku transferu broni 

palnej pochodzącej z zapasów rządowych 

do stałego użytku cywilnego jest ona 

opatrzona właściwym oznakowaniem 

umożliwiającym identyfikację kraju 

przekazującego. 

Ponadto państwa członkowskie 

gwarantują, że w przypadku transferu broni 

palnej lub któregokolwiek z jej istotnych 

komponentów pochodzących z zapasów 

rządowych do stałego użytku cywilnego są 

one opatrzone właściwym oznakowaniem 

umożliwiającym identyfikację kraju 

przekazującego. 

 

Poprawka  28 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3 

Dyrektywa 91/477/EWG 

Artykuł 4 – ustęp 3 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Państwa członkowskie warunkują 

wykonywanie przez sprzedawcę lub 

pośrednika jego działalności na swoim 

terytorium uzyskaniem pozwolenia 

przynajmniej w oparciu o kontrolę jego 

rzetelności prywatnej i zawodowej oraz 

umiejętności sprzedawcy i pośrednika. W 

przypadku osoby prawnej kontrola ta 

dotyczy osoby prawnej oraz osoby, która 

kieruje przedsiębiorstwem.”; 

3. Państwa członkowskie warunkują 

wykonywanie przez sprzedawcę lub 

pośrednika jego działalności na swoim 

terytorium uzyskaniem pozwolenia 

przynajmniej w oparciu o kontrolę jego 

rzetelności prywatnej i zawodowej, 

umiejętności sprzedawcy i pośrednika oraz 

przejrzystości działalności handlowej. W 

przypadku osoby prawnej kontrola ta 

dotyczy osoby prawnej oraz osoby, która 

kieruje przedsiębiorstwem.”; 

 

Poprawka  29 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4 – litera a 

Dyrektywa 91/477/EWG 

Artykuł 4 – ustęp 4 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

„W takim systemie rejestracji zapisuje się 

typ, markę, model, kaliber, numer seryjny, 

nazwę i adres dostawcy oraz osoby 

nabywającej lub posiadającej broń palną w 

odniesieniu do każdej sztuki broni palnej. 

Ewidencję broni palnej, w tym broni palnej 

pozbawionej cech użytkowych, prowadzi 

się do momentu potwierdzenia przez 

właściwe władze zniszczenia broni 

palnej.”; 

„W takim systemie rejestracji zapisuje się 

w szczególności typ, markę, model, kaliber, 

numer seryjny, nazwę i adres dostawcy 

oraz osoby nabywającej lub posiadającej 

broń palną w odniesieniu do każdej sztuki 

broni palnej. Ewidencję broni palnej 

prowadzi się przez czas nieokreślony do 

momentu potwierdzenia przez właściwe 

władze zniszczenia broni palnej. 

 Państwa członkowskie zapewnią 

najpóźniej do [data] bezpośredni dostęp do 

informacji zawartych w ewidencji 

krajowej dla uprawnionych organów ze 

wszystkich państw członkowskich. Wskażą 

w tym celu organ odpowiadający za 

umożliwianie tego dostępu i powiadomią o 

nim Komisję”. 

 

Poprawka  30 

Wniosek dotyczący dyrektywy 
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Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5 

Dyrektywa 91/477/EWG 

Artykuł 4 b – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. System, o którym mowa w ust. 1, 

obejmuje co najmniej kontrolę rzetelności 

prywatnej i zawodowej oraz umiejętności 

pośrednika lub sprzedawcy. W przypadku 

osoby prawnej kontrola ta dotyczy osoby 

prawnej oraz osoby, która kieruje 

przedsiębiorstwem.”; 

2. System, o którym mowa w ust. 1, 

obejmuje co najmniej kontrolę rzetelności 

prywatnej i zawodowej oraz umiejętności 

pośrednika lub sprzedawcy, a także 

kontrolę przejrzystości działalności 

handlowej. W przypadku osoby prawnej 

kontrola ta dotyczy osoby prawnej oraz 

osoby, która kieruje przedsiębiorstwem.”; 

 

Poprawka  31 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6 

Dyrektywa 91/477/EWG 

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) ukończyły 18 rok życia, z 

wyjątkiem posiadania broni palnej do 

celów myślistwa i strzelectwa sportowego, 

pod warunkiem że w tym przypadku osoby 

poniżej 18 roku życia posiadają zgodę 

rodziców lub są pod opieką rodzica lub 

osoby dorosłej posiadającej ważne 

pozwolenie na broń palną lub kartę 

łowiecką lub znajdują się na terenie 

licencjonowanego ośrodka szkoleniowego 

lub innego zatwierdzonego ośrodka; 

a) ukończyły 18 rok życia, z 

wyjątkiem nabywania innego niż w drodze 

zakupu oraz posiadania broni palnej do 

celów myślistwa i strzelectwa sportowego, 

pod warunkiem że w tym przypadku osoby 

poniżej 18 roku życia posiadają zgodę 

rodziców lub są pod opieką rodzica lub 

osoby dorosłej posiadającej ważne 

pozwolenie na broń palną lub kartę 

łowiecką lub znajdują się na terenie 

licencjonowanego ośrodka szkoleniowego 

lub innego zatwierdzonego ośrodka; 

Uzasadnienie 

Komisja bez stosownego uzasadnienia usunęła tekst, który niniejsza poprawka wprowadza 

ponownie. Bardzo ograniczony i ściśle kontrolowany wyjątek umożliwiający państwom 

członkowskim pozwolenie na posiadanie broni przez niektórych nieletnich jest konieczny do 

prowadzenia pewnych działań edukacyjnych, zwłaszcza związanych z leśnictwem. Ponadto 

nie ma sensu zezwalanie tym nieletnim na posiadanie broni palnej i jednoczesne zakazywanie 

jej nabywania. Broń ta znajduje się pod ścisłą kontrolą. 
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Poprawka  32 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6 

Dyrektywa 91/477/EWG 

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) nie stanowią zagrożenia dla samych 

siebie, dla porządku publicznego lub dla 

bezpieczeństwa publicznego; wyrok 

skazujący za popełnione umyślnie 

przestępstwo z użyciem przemocy uznaje 

się za element wskazujący na takie 

zagrożenie. 

b) nie stanowią zagrożenia dla samych 

siebie i innych, dla porządku publicznego 

lub dla bezpieczeństwa publicznego; 

wyrok skazujący za popełnione umyślnie 

przestępstwo z użyciem przemocy uznaje 

się za element wskazujący na takie 

zagrożenie. 

 

Poprawka  33 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6 

Dyrektywa 91/477/EWG 

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) zobowiązują się do 

przechowywania broni zgodnie z 

kryteriami przechowywania i transportu 

ustanowionymi prawodawstwem państwa 

członkowskiego, w którym mają siedzibę, 

wskazanymi w art. 5 ust. 1a. 

 

Poprawka  34 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6 

Dyrektywa 91/477/EWG 

Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy)  

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. W celu maksymalnego 

ograniczenia ryzyka kradzieży broni 

należącej do kategorii B będącej w 

posiadaniu osób prywatnych państwa 

członkowskie przewidują kryteria 
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bezpieczeństwa związane z 

przechowywaniem, posiadaniem i 

transportem broni palnej lub amunicji. 

Kryteria te powinny być dostosowane do 

stopnia zagrożenia stwarzanego przez 

broń i ilości posiadanej broni palnej. 

 

Poprawka  35 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6 

Dyrektywa 91/477/EWG 

Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie zapewniają 

możliwość wykonania standardowych 

badań lekarskich, na których podstawie 

zostaną wydane lub przedłużone 

pozwolenia, o których mowa w ust. 1, oraz 

wycofują pozwolenia, jeżeli nie jest już 

spełniony którykolwiek z warunków, na 

których podstawie zostało ono wydane. 

skreśla się 

 

Poprawka  36 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6 

Dyrektywa 91/477/EWG 

Artykuł 5 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a) Niniejsza dyrektywa nie narusza 

prawa własności broni palnej i amunicji 

nabytych w drodze spadku; państwa 

członkowskie mają jednak obowiązek 

ograniczyć posiadanie takiej broni palnej 

przez właścicieli niemających 

odpowiedniego pozwolenia. 

Uzasadnienie 

Konieczne jest znalezienie rozwiązania sytuacji osób niemających odpowiedniego 

pozwolenia, które nabyły broń palną w drodze spadku, niezależnie od swojej woli. Choć 

posiadanie i użytkowanie takiej broni palnej powinno podlegać ograniczeniom, nie należy 
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kwestionować samego faktu własności i pewnych praw z niego wynikających takich jak 

zdolność prawna do sprzedaży danej broni palnej. 

 

Poprawka  37 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6 

Dyrektywa 91/477/EWG 

Artykuł 5 – ustęp 2 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2b) O ile podczas badania 

przestrzegana jest poprawna procedura, 

nie należy obciążać organu ani osoby, 

które przeprowadzają badanie 

predyspozycji, odpowiedzialnością za 

działania osoby poddanej temu badaniu. 

 

Poprawka  38 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6 

Dyrektywa 91/477/EWG 

Artykuł 5 – ustęp 2 c (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2c) Państwa członkowskie muszą 

wycofać pozwolenia, o których mowa w 

ust. 1, jeżeli nie jest już spełniony 

którykolwiek z warunków zawartych w 

niniejszym artykule. 

 

Poprawka  39 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6 

Dyrektywa 91/477/EWG 

Artykuł 6 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie podejmują wszelkie 

właściwe kroki, aby zakazać nabywania i 

posiadania broni palnej i amunicji 

Państwa członkowskie podejmują wszelkie 

właściwe kroki, aby zakazać nabywania i 

posiadania broni palnej i amunicji 
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należącej do kategorii A oraz aby zniszczyć 

tę broń palną i amunicję, która jest w 

posiadaniu niezgodnie z tym przepisem i 

która została przejęta. 

należącej do kategorii A oraz aby przejąć 

tę broń palną i amunicję, która jest w 

posiadaniu niezgodnie z tym przepisem i 

która została przejęta. W szczególnych 

przypadkach w celach obrony narodowej 

właściwe władze mogą wydawać 

pozwolenie na taką broń palną i 

amunicję, jeżeli nie narusza to 

bezpieczeństwa publicznego ani porządku 

publicznego. 

 

Poprawka  40 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6 

Dyrektywa 91/477/EWG 

Artykuł 6 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie mogą zezwolić 

podmiotom zajmującym się kulturowymi i 

historycznymi aspektami broni, uznanymi 

za takie przez państwa członkowskie, na 

terytorium których mają siedzibę, na 

posiadanie broni palnej należącej do 

kategorii A, nabytej przed dniem [the date 

of entry into force of this directive], pod 

warunkiem że będąca w posiadaniu broń 

palna została pozbawiona cech 

użytkowych zgodnie z przepisami 

wdrażającymi art. 10b. 

Bez uszczerbku dla postanowień akapitu 

pierwszego, państwa członkowskie mogą 

zezwolić podmiotom i osobom 

zajmującym się kulturowymi, 

historycznymi, naukowymi, technicznymi 

czy edukacyjnymi aspektami broni, 

uznanymi za takie przez państwa 

członkowskie, na terytorium których mają 

siedzibę, na posiadanie broni palnej i 

amunicji należącej do kategorii A, nabytej 

przed dniem [data wejścia w życie 

niniejszej dyrektywy], pod warunkiem że 

będąca w posiadaniu broń palna została 

pozbawiona cech użytkowych zgodnie z 

przepisami rozporządzenia wykonawczego 

Komisji (UE) 2015/2403 lub została 

wyłączona z obowiązku pozbawienia cech 

użytkowych ze względów ochrony 

dziedzictwa kulturowego i historycznego 

lub z powodu aspektów naukowych, 

technicznych czy edukacyjnych i można 

wykazać, że jej przechowywanie nie 

zagraża bezpieczeństwu publicznemu ani 

porządkowi publicznemu. 
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Poprawka  41 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6 

Dyrektywa 91/477/EWG 

Artykuł 6 – akapit 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Nabywanie broni i jej części oraz 

amunicji, które należą do kategorii A, B i 

C, za pośrednictwem środków komunikacji 

na odległość, zdefiniowanych w art. 2 

dyrektywy 97/7/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady(*), jest dozwolone 

tylko w odniesieniu do sprzedawców oraz 

pośredników i podlega ścisłej kontroli 

państw członkowskich. 

Nabywanie broni i jej istotnych 

komponentów, które należą do kategorii A, 

B i C, za pośrednictwem środków 

komunikacji na odległość, zdefiniowanych 

w art. 2 dyrektywy 97/7/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady(*), jest dozwolone 

tylko w odniesieniu do sprzedawców oraz 

pośredników i podlega ścisłej kontroli 

państw członkowskich. 

 

Poprawka  42 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6 

Dyrektywa 91/477/EWG 

Artykuł 6 – akapit 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Państwa członkowskie podejmują wszelkie 

konieczne działania, aby zapewnić, że 

skrócenie długiej broni palnej w drodze 

modyfikacji jednego lub większej liczby jej 

istotnych komponentów prowadzące do jej 

redefinicji jako krótkiej broni palnej 

uznaje się za produkcję, przez co aby było 

ono prawnie dopuszczalne, musi być 

przeprowadzane przez autoryzowanego 

sprzedawcę lub producenta broni. 

 

Poprawka  43 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6 a (nowy) 

Dyrektywa 91/477/EWG 

Artykuł 7 – ustęp 3 – akapit 2 (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 6a) w art. 7 ust. 3 dodaje się akapit w 

brzmieniu: 

 Dane dotyczące broni palnej należącej do 

kategorii B oraz wszystkie decyzje o 

wydaniu pozwolenia lub odmowie nabycia 

i posiadania tego rodzaju broni palnej 

należy rejestrować w 

skomputeryzowanych systemach 

rejestracji danych w państwach 

członkowskich i zapewnić bezpośredni 

dostęp do nich uprawnionym organom ze 

wszystkich państw członkowskich. 

 

Poprawka  44 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 7 

Dyrektywa 91/477/EWG 

Artykuł 7 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

7) w art. 7 ust. 4 dodaje się akapit w 

brzmieniu: 

skreśla się 

„Maksymalny okres ważności wynosi pięć 

lat. Pozwolenie może zostać odnowione, 

jeżeli warunki, na podstawie których 

zostało ono wydane, są nadal spełnione.”; 

 

Uzasadnienie 

Ustalanie obowiązkowego maksymalnego okresu ważności pozwoleń zakładałoby ogromną 

ilość dodatkowej biurokracji zarówno dla właściwych organów, jak i osób legalnie 

posiadających broń, nie przynosząc poprawy bezpieczeństwa. Lepszym sposobem 

wydatkowania tych zasobów jest ich przeznaczenie na walkę z nielegalną bronią palną. 

 

Poprawka  45 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 8 

Dyrektywa 91/477/EWG 

Artykuł 10 a – akapit 1 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie podejmują 

odpowiednie kroki w celu zapewnienia, że 

broni alarmowej i sygnałowej oraz broni 

salutacyjnej i akustycznej nie można 

przerobić na broń palną. 

Państwa członkowskie podejmują wszelkie 

niezbędne kroki wobec producentów i 

sprzedawców broni w celu zapewnienia, że 

broni alarmowej i sygnałowej oraz broni 

salutacyjnej i akustycznej nie można 

przerobić na broń palną. Państwa 

członkowskie gwarantują również, że broń 

tego rodzaju posiada oznakowanie zgodne 

z art. 4 ust. 1 niniejszej dyrektywy oraz że 

została zarejestrowana w 

skomputeryzowanych systemach 

rejestracji danych prowadzonych przez 

państwa członkowskie. 

 

Poprawka  46 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 8 

Dyrektywa 91/477/EWG 

Artykuł 10 a – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Komisja przyjmuje specyfikacje 

techniczne dotyczące broni alarmowej i 

sygnałowej oraz broni salutacyjnej i 

akustycznej, aby nie dopuścić do jej 

przerabiania na broń palną. 

Państwa członkowskie podejmują 

odpowiednie kroki w celu zapewnienia, że 
broni alarmowej i sygnałowej oraz broni 

salutacyjnej i akustycznej nie można 

przerobić na broń palną. Komisja, 

działając zgodnie z procedurą, o której 

mowa w art. 13a ust. 2 niniejszej 

dyrektywy, do dnia 31 grudnia 2016 r. 

wyda wspólne normy dotyczące 

przerabiania, zapewniające, aby każde 

przerabianie broni palnej prowadzące do 

zmiany jej kategorii było dokonywane w 

sposób gwarantujący nieodwracalność. 

 

Poprawka  47 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 8 

Dyrektywa 91/477/EWG 

Artykuł 10 b – akapit 1 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie zapewniają 

weryfikację środków pozbawiania broni 

palnej cech użytkowych przez właściwy 

organ w celu zagwarantowania, że zmiany 

broni palnej czynią ją trwale nienadającą 

się do użytku. Państwa członkowskie 

przewidują w ramach wspomnianej 

weryfikacji przyznanie świadectwa lub 

protokołu zaświadczającego, że broń palna 

została pozbawiona cech użytkowych, lub 

opatrzenie w tym celu broni palnej 

wyraźnie widocznym oznakowaniem. 

Zważywszy na rozporządzenie Komisji 

(UE) 2015/24031a z dnia 15 grudnia 2015 

r., państwa członkowskie zapewniają 

weryfikację środków pozbawiania broni 

palnej cech użytkowych przez właściwy 

organ w celu zagwarantowania, że zmiany 

broni palnej czynią ją trwale nienadającą 

się do użytku. Państwa członkowskie 

przewidują w ramach wspomnianej 

weryfikacji przyznanie świadectwa i 

protokołu zaświadczającego, że broń palna 

została pozbawiona cech użytkowych i 

opatrzenie w tym celu wyraźnie 

widocznym oznakowaniem każdego 

istotnego komponentu broni pozbawianej 

cech użytkowych. 

 Państwa członkowskie wyznaczą właściwy 

organ do celów pozbawiania broni palnej 

cech użytkowych i powiadomią o tym 

Komisję Europejską najpóźniej [data]. 

 __________________ 

 1a Dz.U. L 333 z 19.12.2015, s. 62 

 

Poprawka  48 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 8 

Dyrektywa 91/477/EWG 

Artykuł 10 b – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Komisja przyjmuje normy i techniki 

pozbawiania broni palnej cech 

użytkowych w celu zagwarantowania, że 

broń palna pozbawiona cech użytkowych 

trwale nie nadaje się do użytku. 

Przedmiotowe akty wykonawcze przyjmuje 

się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 

której mowa w art. 13b ust. 2. 

skreśla się 
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Poprawka  49 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 8 

Dyrektywa 91/477/EWG 

Artykuł 10 c (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Państwa członkowskie określą zasady 

bezpiecznego przechowywania broni 

palnej i amunicji kategorii A, B i C 

odpowiadające normom równoważnym z 

normami zawartymi w Porozumieniu o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym, 

zapewniające przechowywanie broni 

palnej i amunicji w sposób ograniczający 

do minimum ryzyko dostępu osób 

nieuprawnionych. 

 

Poprawka  50 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 8 

Dyrektywa 91/477/EWG 

Artykuł 10 d (nowy)  

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Nadwyżki broni palnej kategorii A 

dotychczas używanej przez policję, służby 

celne i wojsko są nieodwracalnie 

pozbawiane cech użytkowych zgodnie z 

rozporządzeniem wykonawczym Komisji 

(UE) 2015/2403 z dnia 15 grudnia 2015 r., 

z wyjątkiem transferów odbywających się 

na mocy pozwoleń przyznawanych na 

mocy art. 6 ust. 1 lub 2. 

 

Poprawka  51 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 8 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 8a) W uzupełnieniu konieczności 
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istnienia systemu ewidencji broni 

posiadanej przez osoby prywatne lub 

instytucje, zgodnie z przepisami prawa, 

każde państwo członkowskie powinno 

zapewnić ewidencję umożliwiającą 

śledzenie broni skonfiskowanej przez 

władze lub zabezpieczonej przez organy 

państwowej od momentu jej złożenia lub 

konfiskaty do momentu ewentualnego 

zniszczenia, przeznaczenia do 

użytkowania przez władze lub ponownego 

wprowadzenia do obrotu. 

 

Poprawka  52 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 9 

Dyrektywa 91/477/EWG 

Artykuł 13 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Właściwe organy państw 

członkowskich wymieniają się 

informacjami o wydanych pozwoleniach 

na transfer broni palnej do innego państwa 

członkowskiego oraz informacjami o 

odrzuconych wnioskach o wydanie 

pozwolenia zgodnie z art. 7. 

4. Właściwe organy państw 

członkowskich wymieniają się, drogą 

elektroniczną, informacjami o wydanych 

pozwoleniach na transfer broni palnej do 

innego państwa członkowskiego oraz 

informacjami o odrzuconych wnioskach o 

wydanie pozwolenia zgodnie z art. 7 

najpóźniej do [data] oraz zgodnie z 

rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/…1a. 

 ___________________ 

 1aRozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/… w 

sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) i 

uchylające dyrektywę 95/46/WE (Dz.U. L 

…). 

Uzasadnienie 

Wymiana informacji powinna być skuteczna oraz przebiegać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami o ochronie danych. 
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Poprawka  53 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 12 

Dyrektywa 91/477/EWG 

Artykuł 17 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Komisja co pięć lat przedkłada 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

sprawozdanie ze stosowania niniejszej 

dyrektywy, do którego to sprawozdania w 

stosownych przypadkach dołącza wnioski, 

które odnoszą się w szczególności do 

kategorii broni palnej przedstawionych w 

załączniku I oraz do kwestii związanych z 

nowymi technologiami takimi jak druk 

trójwymiarowy. Pierwsze sprawozdanie 

przedkłada się dwa lata po wejściu w życie 

niniejszej dyrektywy.” 

Komisja co pięć lat przedkłada 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

sprawozdanie ze stosowania niniejszej 

dyrektywy, w tym kontrolę sprawności 

nowych przepisów, do którego to 

sprawozdania w stosownych przypadkach 

dołącza wnioski, które odnoszą się w 

szczególności do kategorii broni palnej 

przedstawionych w załączniku I oraz do 

kwestii związanych z koncepcją broni 

modułowej i nowymi technologiami takimi 

jak druk trójwymiarowy. Pierwsze 

sprawozdanie przedkłada się dwa lata po 

wejściu w życie niniejszej dyrektywy.” 

 

Poprawka  54 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 12 

Dyrektywa 91/477/EWG 

Artykuł 17 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Do dnia [date] Komisja ocenia niezbędne 

elementy systemu wymiany informacji 

zawartych w skomputeryzowanych 

systemach rejestracji danych, o których 

mowa w art. 4 ust. 4, między państwami 

członkowskimi. Do oceny Komisji, w 

stosownych przypadkach, jest dołączany 

wniosek legislacyjny uwzględniający 

istniejące instrumenty wymiany 

informacji.”; 

Do dnia [data] Komisja ocenia niezbędne 

elementy systemu umożliwiającego 

każdemu państwu członkowskiemu dostęp 

do informacji zawartych w 

skomputeryzowanych systemach rejestracji 

danych, o których mowa w art. 4 ust. 4. Do 

oceny Komisji, w stosownych 

przypadkach, jest dołączany wniosek 

legislacyjny uwzględniający istniejące 

instrumenty wymiany informacji.”; 
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Poprawka  55 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 13 

Dyrektywa 91/477/EWG 

ZAŁĄCZNIK I – część II 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

13) w części II załącznika I do 

dyrektywy 91/477/EWG wprowadza się 

następujące zmiany: 

skreśla się 

a) w punkcie A wprowadza się 

następujące zmiany: 

 

(i) w kategorii A dodaje się 

następujące punkty: 

 

„6 Automatyczna broń palna, która 

została przerobiona na półautomatyczną 

broń palną; 

 

7 Półautomatyczna broń palna do 

użytku cywilnego, która przypomina broń 

z mechanizmami automatycznymi; 

 

8 Broń palna wymieniona w pkt 1–7 

po pozbawieniu jej cech użytkowych.”; 

 

(ii) w kategorii B skreśla się pkt 7;  

(iii) w kategorii C dodaje się 

następujące punkty: 

 

„5 Broń alarmowa i sygnałowa, broń 

salutacyjna i akustyczna oraz repliki; 

 

6 Broń palna należąca do kategorii 

B oraz broń palna wymieniona w pkt 1–5 

kategorii C po pozbawieniu jej cech 

użytkowych.”; 

 

b) w punkcie B skreśla się tekst:  

„Mechanizm zamkowy, komora oraz 

bębenek broni palnej, które będąc 

osobnymi przedmiotami, włączone są do 

kategorii broni palnej, w której są lub 

mają być osadzone.”; 

 

Uzasadnienie 

Proponowana poprawka przyniesie uszczerbek w zakresie całkowitych zdolności obronnych 

niektórych państw członkowskich. 
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Poprawka  56 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 13 a (nowy) 

Dyrektywa 91/477/EWG 

Załącznik I – część II – punkt A – kategoria C – punkt 5 

 

Obowiązujący tekst  Poprawka 

 13a) w części II załącznika I do 

dyrektywy 91/477/EWG wprowadza się 

następujące zmiany: 

 w kategorii C dodaje się następujący 

punkt: 

5. Broń alarmowa i sygnałowa, broń 

salutacyjna i akustyczna oraz repliki; 

5. Broń palna objęta kategoriami A i 

B oraz punktami 1–4 kategorii C, po 

przerobieniu na broń służącą do 

alarmowania, sygnalizowania i 

salutowania, akustyczną, gazową, do gry 

w paintball lub airsoft, broń typu Flobert, 

bądź broń z zamkiem kapiszonowym. 

Uzasadnienie 

We see no reason for alarm and signal weapons, salute and acoustic weapons to be included 

in category C, if they were originally produced as such (i.e. not by conversion from live 

ammunition). Provided that they have been approved and homologated to enter the market 

(which typically also includes safety checks), they should stay outside of the scope of the 

Directive. Regarding firearms converted to alarm, signal weapons etc., this proposal aims to 

close the loophole that was probably previously used by terrorists and criminals, who 

converted them back to live ammunition. Including them in category C acts as a preventive 

measure from their conversion back to the original state, as making them subject to 

declaration would make them traceable, and therefore uninteresting for committing crimes. 
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