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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Informacje ogólne o dyrektywie

Dyrektywa zmieniająca dyrektywę 91/477/EWG wdraża w UE podpisany przez Komisję 
Europejską „Protokół przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu i obrotowi bronią palną, jej 
częściami i komponentami oraz amunicją, załączony do Konwencji Narodów Zjednoczonych 
przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej”.

Dyrektywa 91/477/EWG dotyczy stworzenia minimalnych standardów znakowania broni, 
przechowywania dokumentacji dotyczącej produkcji i handlu bronią (rejestry zawierające 
informacje o broni), pozbawiania broni palnej cech bojowych oraz określenia i wprowadzenia 
działań podlegających sankcjom.

Wyznaczone cele Komisji

Zaproponowana dyrektywa zmienia dotychczasową dyrektywę w następujących kwestiach:

- określenie pojęć „nielegalnej produkcji i obrotu bronią palną” w rozumieniu 
dyrektywy,

- uregulowanie znakowania broni palnej,
- przedłużenie minimalnego okresu przechowywania rejestrów broni, 

przewidzianych w dyrektywie 91/477/EWG,
- wyjaśnienie sankcji mających zastosowanie,
- przeniesienie ogólnych zasad pozbawiania broni palnej cech bojowych 

zdefiniowanych w protokole Narodów Zjednoczonych.

Sprawozdanie Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady (COM(2000)837)

W swoim sprawozdaniu COM(2000)837 Komisja ocenia stosowanie dyrektywy 91/477/EWG 
i jest to zasadniczo ocena pozytywna. W kilku przypadkach istnieje jednakże jeszcze 
konieczność wprowadzenia poprawek.

Istnieje zgoda co to tego, że dyrektywa ustala następującą zasadę:
Niedozwolone są podróże z jednego państwa członkowskiego do drugiego, gdy podróżujący 
jest w posiadaniu broni palnej. Odstępstwo od tej zasady jest możliwe tylko przy 
przestrzeganiu dokładnie określonej procedury, która umożliwia informowanie 
zainteresowanych państw członkowskich o wwozie broni palnej na ich terytorium.

Według Komisji istnieją poważne deficyty w zakresie wymiany informacji, z powodu czego 
brakuje szczegółowych informacji, a we współpracy państw członkowskich występują 
nieprawidłowości. Ponadto za problematyczne uznano korzystanie z europejskiej karty broni 
palnej, mimo że jest ona zdaniem Komisji właściwym instrumentem dla myśliwych i 
strzelców sportowych podróżujących z jednego państwa członkowskiego do drugiego w celu 
wzięcia udziału w polowaniu lub uprawiania swojej dziedziny sportu.

W odniesieniu do klasyfikacji, nabywania i posiadania broni palnej okazało się, że w 
wyraźnej większości państw członkowskich dokonany przez Komisję podział broni palnej na 
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kategorie A, B, C i D nie jest konieczny. W przeważającej większości państw członkowskich 
dokonywany jest jedynie podział na niedozwoloną broń palną i broń palną, w przypadku 
której wymagane jest pozwolenie.

Zainteresowane kręgi do dnia dzisiejszego nie wyraziły potrzeby wprowadzenia istotnych 
zmian wynikających z wad dyrektywy, w związku z czym panuje przekonanie, że dyrektywa 
jest prawidłowo wdrażana i spełnia swoje przeznaczenie.

Stanowisko sprawozdawcy

Sprawozdawca podziela zasadniczą opinię zainteresowanych osób i opinię Komisji, dlatego 
popiera zmianę dyrektywy 91/477/EWG w kształcie proponowanym przez Komisję. Dla 
wyjaśnienia poszczególnych utrzymujących się niejasności sprawozdawca uzupełnił jednakże 
poprawki Komisji o postanowienia z Konwencji z Schengen i Protokołu NZ.

Ponadto sprawozdawca opowiada się za włączeniem w zakres stosowania dyrektywy kwestii 
handlu internetowego i udostępniania platform internetowych, wykorzystywanych do handlu 
bronią.
Od wdrożenia dyrektywy w 1993 r. Internet bardzo się rozwinął i stał się elektronicznym 
rynkiem. W konsekwencji cel dyrektywy, którym jest położenie kresu nielegalnemu handlowi 
bronią, może być osiągnięty jedynie przy ujęciu wszelkich rynków handlu bronią.

W dalszej części sprawozdawca precyzuje, że wywożenie broni palnej z jednego państwa 
członkowskiego do drugiego bez posiadania europejskiej karty broni palnej nie jest 
przestępstwem. Wynika to z racji uniknięcia nadmiernego ograniczania swobodnego 
przepływu osób.

POPRAWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do 
Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, jako do komisji przedmiotowo 
właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
PUNKT 3 A PREAMBUŁY (nowy)

(3a) Biorąc pod uwagę fakt, iż dowody 
dostarczone prze służby wywiadowcze 
wskazują na wzrost użycia w UE broni 
przerobionej, należy zagwarantować, że 
dająca się przerobić broń zostanie objęta 

  
1 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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definicją broni palnej, zamieszczoną w 
niniejszej dyrektywie.

Poprawka 2
PUNKT 5 PREAMBUŁY

(5) Ponadto protokół ustala obowiązek 
znakowania broni podczas jej produkcji i 
podczas przekazywania broni palnej z 
zapasów rządowych do stałego użytku 
cywilnego, natomiast dyrektywa 91/477 
zawiera jedynie pośrednie odniesienie do 
obowiązku znakowania.

(5) Ponadto protokół ustala obowiązek 
znakowania broni podczas jej produkcji i 
podczas przekazywania broni palnej z 
zapasów rządowych do stałego użytku 
cywilnego, natomiast dyrektywa 91/477 
zawiera jedynie pośrednie odniesienie do 
obowiązku znakowania. O ile konwencja z 
dnia 1 lipca 1969 r. dotycząca wzajemnego 
uznawania znaków próbnych na broni 
strzeleckiej (konwencja CIP) zawiera 
wszystkie wymogi protokołu, należy 
przewidzieć zastosowanie tejże konwencji w 
całej Unii Europejskiej.

Uzasadnienie

Konwencja CIP obowiązuje w znacznej części państw członkowskich UE i umożliwia 
zapewnienie systemu znakowania i kontroli, w tym wszystkich gwarancji i wymogów 
określonych w protokole ONZ.

Poprawka 3
PUNKT 6 PREAMBUŁY

(6) Z drugiej strony zgodnie z protokołem
okres przechowywania rejestrów 
zawierających informacje o broni powinien 
wynosić przynajmniej dziesięć lat.

(6) Z drugiej strony, choć protokół stanowi, 
że okres przechowywania rejestrów 
zawierających informacje o broni powinien 
wynosić przynajmniej dziesięć lat, 
konieczne jest przedłużenie tego okresu do 
co najmniej 20 lat w celu umożliwienia 
właściwego odtwarzania historii broni 
palnej. Konieczne jest także, aby państwa 
członkowskie prowadziły 
skomputeryzowany i scentralizowany 
system archiwizacji dokumentów, w którym 
każdej sztuce broni palnej nadaje się 
własny numer identyfikacyjny i w którym 
podane są nazwiska i adresy wszystkich 
kolejnych właścicieli tej broni. Dostęp 
władz policyjnych i sądowych do informacji 
zawartych w centralnym rejestrze jest 
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uzależniony od zgodności z art. 8 
Konwencji o ochronie praw człowieka i 
podstawowych wolności.

Uzasadnienie

Protokół przewiduje przechowywanie informacji przez okres „nie krótszy niż dziesięć lat”, 
jednak dziesięcioletni okres jest niewystarczający, biorąc pod uwagę długą żywotność broni 
palnej. Dlatego też informacje na jej temat należy przechowywać przez minimum 20 lat.
Ponadto protokół przewiduje, że przechowywanie informacji należy do obowiązków władz 
publicznych. Właściwe odtworzenie historii broni palnej wymaga scentralizowanych 
systemów rejestracji monitorujących broń, nie zaś osoby znajdujące się w jej posiadaniu.
W XXI wieku automatyzacja rejestrów jest koniecznością. Należy zadbać, aby dostęp do 
informacji zawartych w centralnym rejestrze podlegał zasadom gwarantującym poszanowanie 
życia prywatnego i rodzinnego.

Poprawka 4
PUNKT 6 A PREAMBUŁY (nowy)

(6a) Aby ułatwić ustalanie miejsca 
pochodzenia broni palnej oraz skutecznie 
zwalczać produkcję tej broni, części do niej, 
komponentów i amunicji, a także 
nielegalny handel nimi, należy poprawić 
wymianę informacji pomiędzy państwami 
członkowskimi.

Poprawka 5
PUNKT 6 B PREAMBUŁY (nowy)

(6b) Przechowywanie i wymiana informacji 
podlegają zgodności z dyrektywą 95/46/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 
października 1995 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w zakresie przetwarzania 
danych osobowych i swobodnego przepływu 
tych danych1.
1 Dz.U. L 281 z 23.11.1995, str. 31.

Uzasadnienie

Ważne jest podkreślenie konieczności przestrzegania dyrektywy ramowej w sprawie ochrony 
danych osobowych.
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Poprawka 6
PUNKT 9 A PREAMBUŁY (nowy)

(9a) Z uwagi na szczególny charakter 
działalności sprzedawców i pośredników, 
konieczna jest ścisła kontrola tej 
działalności, zwłaszcza w celu 
zweryfikowania umiejętności zawodowych i 
rzetelności sprzedawców i pośredników.

Uzasadnienie

Do chwili obecnej działalność sprzedawcy broni nie była właściwie uregulowana pod 
względem prawnym, w przeciwieństwie do wielu innych profesji, chociaż jest to bardzo 
specyficzny rodzaj działalności wymagający ścisłej kontroli. Dlatego też pożądane jest 
przedstawianie przez sprzedawców broni i pośredników w handlu nią dowodów kwalifikacji 
zawodowych.

Poprawka 7
PUNKT 9 B PREAMBUŁY (nowy)

(9b) Europejska karta broni palnej działa w 
zasadzie zadowalająco i powinna być 
jedynym dokumentem wymaganym od 
myśliwych i strzelców wyborowych w celu 
przewozu broni palnej do innego państwa 
członkowskiego.

Uzasadnienie

Zgodnie ze sprawozdaniem Komisji z 2000 r., a także mając na uwadze właściwe 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego, w transporcie broni palnej przez myśliwych i strzelców 
wyborowych państwa członkowskie nie powinny mieć prawa wymagać innych dokumentów 
lub opłat poza europejską kartą broni palnej.

Poprawka 8
PUNKT 9 C PREAMBUŁY (nowy)

(9c) Komisja powinna pilnie opracować 
analizę kosztów i korzyści wpływu, jaki 
zmniejszenie liczby kategorii broni miałoby 
na funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

Poprawka 9
ARTYKUŁ 1 PUNKT -1 A (nowy)
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Artykuł 1 ustęp 1 (dyrektywa 91/477/EWG))

(-1a) Art. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Do celów niniejszej dyrektywy „broń 
palna” oznacza każdą przenośną, 
wyposażoną w lufę broń, która miota, jest 
przeznaczona do miotania lub daje się 
przerobić tak, by miotać śrut, pocisk lub 
ładunek rażący w wyniku działania 
materiału wybuchowego, chyba że spełnia 
wymogi definicji, ale jest z niej wyłączona z 
powodu jednej z przyczyn wymienionych w 
załączniku I sekcja III. Broń palna została 
sklasyfikowana w załączniku I sekcja II.”

Uzasadnienie

The definition of a firearm is consistent with the Protocol. However, the definition should 
acknowledge the increase in the use of converted weapons in criminal activity across Europe, 
and the increase in cross-border smuggling of convertible weapons, including since the 
signing of the Protocol in 2001. The definition of 'readily convertible' used in the Protocol is 
weak, and risks differing interpretation across Member States, and therefore opens potential 
loopholes in the control of weapons used in criminal activities for criminal exploitation.
Police also cite increasingly advanced techniques used by criminals in order to convert 
weapons, and therefore weapons may be used for conversion that are not considered 'readily 
convertible'. Furthermore the definition should be consistent with the exclusion of deactivated 
firearms, antique weapons and some other firearms mentioned in Annex 1, section III of the 
Directive.

Poprawka 10
ARTYKUŁ 1 PUNKT -1 B (nowy)

Artykuł 1 ustęp 2 (dyrektywa 91/477/EWG))

(-1b) Art. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do celów niniejszej dyrektywy 
„sprzedawca” oznacza każdą osobę 
fizyczną, której zawód lub działalność 
gospodarcza polega w całości lub w części 
na produkcji, handlu lub zapewnianiu 
platformy do tego celu, wymianie, 
wypożyczaniu, naprawie lub przeróbce 
broni palnej.”

Poprawka 11
ARTYKUŁ 1 PUNKT -1 C (nowy)



AD\670886PL.doc 9/18 PE 380.586v02-00

PL

Artykuł 1 ustęp 1 a (nowy) (dyrektywa 91/477/EWG))

(-1c) W art. 1 dodaje się ustęp 1 a w 
brzmieniu:
„1a. Do celów niniejszej dyrektywy „broń 
antyczna” oznacza albo broń 
wyprodukowaną przed rokiem 1900 albo 
każdą broń wyprodukowaną po tym roku i 
zdefiniowaną przez państwo członkowskie 
jako broń antyczna zgodnie z kryteriami 
technicznymi.”

Uzasadnienie

Definicja broni antycznej jest potrzebna dla zapewnienia pewności prawnej, ponieważ broń ta 
nie jest objęta niniejszą dyrektywą. Z drugiej strony, należy dopuścić inne definicje określone 
przez państwa członkowskie pod warunkiem, że oparte są na kryteriach technicznych.

Poprawka 12
ARTYKUŁ 1 PUNKT 1

Artykuł 1 ustęp 2 b (dyrektywa 91/477/EWG))

4. Do celów niniejszej dyrektywy 
„nielegalny obrót” oznacza przywóz, wywóz,
nabycie, sprzedaż, dostawę, przemieszczenie 
lub przekazanie broni palnej, jej części, 
elementów i amunicji, z lub przez terytorium 
jednego państwa członkowskiego na 
terytorium innego państwa członkowskiego, 
jeżeli jedno z państw nie wydało na to 
zezwolenia zgodnie z przepisami niniejszej 
dyrektywy lub jeżeli broń palna nie jest
oznakowana zgodnie z art. 4 ust. 1.

2b. Do celów niniejszej dyrektywy 
„nielegalny obrót” oznacza nabycie, 
sprzedaż, dostawę, przemieszczenie lub 
przekazanie broni palnej, jej części, 
elementów i amunicji z naruszeniem 
niniejszej dyrektywy na terytorium państwa 
członkowskiego, jeżeli jedno z państw nie 
wydało na to zezwolenia zgodnie z 
przepisami niniejszej dyrektywy lub jeżeli 
broń palna, jej części i elementy oraz 
amunicja nie są zarejestrowane zgodnie z 
art. 4 ust. 3 lub nie są oznakowane zgodnie 
z art. 4 ust. 1. Nabycie, sprzedaż, dostawa, 
przemieszczenie lub przekazanie broni 
palnej nie będzie jednak uznawane za 
nielegalny obrót z tego tylko powodu, że 
broń ta nie jest oznakowana zgodnie z 
przepisami art. 4 ust. 1, jeżeli została ona 
wyprodukowana lub przekazana z zapasów 
rządowych do stałego użytku cywilnego do 
.... *, pod warunkiem, że oznakowanie 
spełnia odnośne wymogi obowiązujące 
przed nastaniem tego terminu.
_____________
* [data transpozycji niniejszej dyrektywy przez 
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państwa członkowskie]

Uzasadnienie

Brak rejestracji powinien być traktowany jako równoznaczny z nielegalnym handlem bronią.
Dodanie wyrażenia „z naruszeniem niniejszej dyrektywy” zagwarantuje pewność prawa 
poprzez uznanie za nielegalny obrót bronią każdego handlu niezgodnego ze wszystkimi 
przepisami niniejszej dyrektywy oraz zapewni równe traktowanie broni palnej znajdującej się 
na terytorium UE. Jednak transakcje obejmujące broń spełniającą obecne wymogi dotyczące 
znakowania nie powinny być uznawane za niezgodne z prawem, jeżeli dotyczą broni palnej 
wyprodukowanej lub przewiezionej przed datą transpozycji niniejszej dyrektywy.

Poprawka 13
ARTYKUŁ 1 PUNKT 1 A (nowy)

Artykuł 1 ustęp 4 (dyrektywa 91/477/EWG)

(1a) Art. 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„(4) Europejska karta broni palnej jest 
dokumentem wydawanym przez władze 
państwa członkowskiego na wniosek osoby 
wchodzącej w posiadanie i użytkowanie 
broni palnej zgodnie z prawem. Jest ona 
ważna maksymalnie przez okres pięciu lat. 
Okres ważności może być przedłużony.
Karta zawiera informacje wymienione w 
załączniku II. Europejska karta broni 
palnej jest dokumentem niezbywalnym, na 
którym jest wskazana broń palna posiadana 
lub użytkowana przez posiadacza karty.
Karta ta musi zawsze znajdować się w 
posiadaniu osoby używającej broni palnej.
Zmiany dotyczące posiadania lub 
charakterystyki broni palnej oraz 
zagubienie i kradzież broni palnej wskazuje 
się w karcie.”

Poprawka 14
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2

Artykuł 4 ustęp 1 akapit pierwszy (dyrektywa 91/477/EWG)

1. Do celów identyfikacji i śledzenia broni 
palnej państwa członkowskie podczas 
produkcji broni palnej bądź to wymagają 
jednolitego oznakowania wskazującego
nazwę producenta, kraj lub miejsce 
produkcji i numer serii, bądź zachowują 

1. Do celów identyfikacji i śledzenia broni 
palnej państwa członkowskie podczas 
produkcji broni palnej bądź to wymagają 
jednolitego oznakowania, zawierającego
nazwę lub markę producenta, kraj lub 
miejsce produkcji i numer serii, np. zgodnie 
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każde inne łatwe w użyciu niepowtarzalne 
oznakowanie zawierające proste symbole 
geometryczne złożone z kodu cyfrowego lub 
alfacyfrowego, umożliwiające wszystkim 
państwom łatwą identyfikację kraju 
produkcji.

z Konwencją z dnia 1 lipca 1969 r. 
dotyczącą wzajemnego uznawania znaków 
próbnych na broni strzeleckiej, bądź 
zachowują każde inne łatwe w użyciu 
niepowtarzalne oznakowanie zawierające 
proste symbole geometryczne złożone z 
kodu cyfrowego lub alfacyfrowego, 
umożliwiające wszystkim państwom łatwą 
identyfikację kraju produkcji.

Poprawka 15
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2

Artykuł 4 ustęp 2 (dyrektywa 91/477/EWG))

2. Przynajmniej w odniesieniu do kategorii 
A i B, każde państwo członkowskie 
warunkuje wykonywanie przez sprzedawcę 
jego działalności na swoim terytorium 
uzyskaniem pozwolenia przynajmniej w 
oparciu o kontrolę jego rzetelności 
prywatnej i zawodowej. W przypadku osoby 
prawnej kontrola ta dotyczy osoby, która 
kieruje przedsiębiorstwem. W odniesieniu 
do kategorii C i D każde państwo 
członkowskie, które nie warunkuje 
wykonywania przez sprzedawcę jego 
działalności uzyskaniem pozwolenia, 
uzależni jej wykonywanie od złożenia 
oświadczenia.

2. Każde państwo członkowskie warunkuje 
wykonywanie przez sprzedawcę jego 
działalności na swoim terytorium 
uzyskaniem pozwolenia przynajmniej w 
oparciu o kontrolę jego rzetelności 
prywatnej i zawodowej. W przypadku osoby 
prawnej kontrola ta dotyczy osoby, która 
kieruje przedsiębiorstwem.

Poprawka 16
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2

Artykuł 4 ustęp 3 (dyrektywa 91/477/EWG))

3. Każdy sprzedawca prowadzi rejestr, w 
którym odnotowane są informacje dotyczące 
wszystkich rodzajów broni palnej 
sklasyfikowanych w kategoriach A, B lub 
C, uzyskanych lub sprzedanych przez niego, 
zawierający dane szczegółowe 
umożliwiające identyfikację broni, w 
szczególności typ, marka, model, kaliber i 
numer seryjny oraz nazwy i adresy dostawcy 
i osoby nabywającej broń. Sprzedawca 
przechowuje rejestr przez okres pięciu lat, 
nawet w wypadku zaprzestania działalności.

3. Każdy sprzedawca prowadzi rejestr, w 
którym odnotowane są informacje dotyczące 
wszystkich rodzajów broni palnej 
uzyskanych lub sprzedanych przez niego, a 
także dane szczegółowe umożliwiające 
identyfikację broni, w szczególności typ, 
marka, model, kaliber i numer seryjny oraz 
nazwy i adresy dostawcy i osoby 
nabywającej broń. Sprzedawca przechowuje 
rejestr przez okres pięciu lat, nawet w 
wypadku zaprzestania działalności. Każde 
państwo członkowskie zapewnia 
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Każde państwo członkowskie zapewnia 
zachowanie tych informacji przez 
minimalny okres dziesięciu lat.

zachowanie wyżej wymienionych informacji 
w skomputeryzowanym i scentralizowanym 
systemie rejestracji przez minimalny okres 
dwudziestu lat.

Uzasadnienie

Posiadanie przez każde państwo członkowskie skomputeryzowanego i scentralizowanego 
systemu rejestracji ułatwiłoby odtwarzanie historii i wymianę informacji. Ponadto, mając na 
uwadze okres używalności broni, okres zachowania informacji, wynoszący we wniosku 
dotyczącym dyrektywy 10 lat, powinien zostać wydłużony do 20 lat.

Poprawka 17
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2 A (nowy)

Artykuł 4 ustęp 3 a (nowy) (dyrektywa 91/477/EWG)

(3a) Państwa członkowskie gwarantują, że 
broń palną sklasyfikowaną w kategoriach 
A, B, C i D można w każdym przypadku 
przyporządkować do jej obecnego 
posiadacza.

Poprawka 18
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2 B (nowy)

Artykuł 4 a (nowy) (dyrektywa 91/477/EWG)

(2b) Po art. 4 dodaje się następujący 
artykuł:

„Artykuł 4a
Nie naruszając przepisów art. 3, państwa 
członkowskie zezwalają na nabywanie i 
posiadanie broni palnej sklasyfikowanej w 
kategoriach A, B, C lub D wyłącznie 
osobom, którym przyznano upoważniające 
do tego zezwolenie lub pozwolenie zgodnie z 
krajowym prawodawstwem.”

Poprawka 19
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2 C (nowy)

Artykuł 5 (dyrektywa 91/477/EWG)

(2c) Art. 5 otrzymuje brzmienie:
„Bez uszczerbku dla przepisów art. 3, 
państwa członkowskie zezwalają na 
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nabywanie i posiadanie broni palnej 
wyłącznie osobom, które przedstawią ważną 
przyczynę i które:
a) ukończyły 18 rok życia, z wyjątkiem 
myślistwa i strzelectwa sportowego;
b) nie stanowią zagrożenia dla samych 
siebie, dla porządku publicznego ani dla 
bezpieczeństwa publicznego.
Bez uszczerbku dla przepisów art. 3, 
państwa członkowskie zezwalają na 
posiadanie broni palnej wyłącznie osobom, 
które nie zostały skazane za ciężkie 
przestępstwo (np. zabójstwo, kradzież, 
podpalenie) lub udział w takim 
przestępstwie.
Państwa członkowskie mogą wycofać 
pozwolenie na posiadanie broni palnej, 
jeżeli którykolwiek z warunków 
wymienionych w lit. b) akapit pierwszy 
przestanie być spełniany.
Państwa członkowskie nie mogą zabronić 
osobie zamieszkującej na ich terytorium 
posiadania broni, która została nabyta w 
innym państwie członkowskim, chyba że 
zabraniają nabywania takiej samej broni 
na swym terytorium.”

Uzasadnienie

Dodanie fragmentu ma na celu wyjaśnienie w oparciu o art. 83c) Konwencji z Schengen.

Poprawka 20
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2 D (nowy)

Artykuł 6 (dyrektywa 91/477/EWG) 

(2d) W art. 6 dodaje się następujący ustęp:
„Nabywanie broni palnej, jej części, 
komponentów i amunicji do niej za 
pośrednictwem środków porozumiewania 
się na odległość, zgodnie z przepisami art. 2 
dyrektywy 97/7/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 20 maja 
1997 r. w sprawie ochrony konsumentów w 
przypadku umów zawieranych na 
odległość1, w pełni podlega przepisom 
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niniejszej dyrektywy.
1 Dz.U. L 144 z 4.6.1997, str. 19.”

Poprawka 21
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2 E (nowy)

Artykuł 12 ustęp 2 (dyrektywa 91/477/EWG))

(2e) W art. 12 ust. 2 wprowadza się 
następujące zmiany:
a) Akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:
„2. W drodze odstępstwa od ust. 1 myśliwi 
oraz strzelcy wyborowi mogą, bez 
uprzedniego pozwolenia, być w posiadaniu 
jednej lub większej liczby sztuk broni palnej 
w czasie podróży przez dwa lub więcej 
państw członkowskich w celu wykonywania 
swej działalności pod warunkiem, że 
posiadają przy sobie europejską kartę broni 
palnej, w której wymieniona jest ta broń 
palna. W tym celu państwa członkowskie 
wymagają przedstawienia jedynie 
europejskiej karty broni palnej. Państwa 
członkowskie nie mogą uzależniać uznania 
europejskiej karty broni palnej od 
jakichkolwiek dodatkowych wymogów 
rejestracyjnych czy opłat.”
b) Akapit drugi otrzymuje brzmienie:
„Jednakże odstępstwo to nie ma 
zastosowania do podróży do państwa 
członkowskiego, które zabrania nabywania 
i posiadania broni palnej tego typu; w 
takim przypadku do europejskiej karty 
broni palnej wpisuje się wyraźne 
oświadczenie.”

Uzasadnienie

Zgodnie ze sprawozdaniem Komisji z 2000 r., a także mając na uwadze właściwe 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego, w transporcie broni palnej przez myśliwych i strzelców 
wyborowych państwa członkowskie nie powinny mieć prawa wymagać innych dokumentów 
lub opłat poza europejską kartą broni palnej.

Poprawka 22
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2 F (nowy)
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Artykuł 13 ustęp 3 (dyrektywa 91/477/EWG))

(2f) Art. 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Państwa członkowskie ustanawiają sieci 
w celu regularnej wymiany wszystkich 
informacji, jakimi dysponują.
Najpóźniej w rok od wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy Komisja powołuje 
grupę kontaktową ds. wymiany informacji 
w celu stosowania niniejszego artykułu.
Każde państwo członkowskie powiadamia 
pozostałe państwa członkowskie i Komisję o 
władzach krajowych odpowiedzialnych za 
przekazywanie i otrzymywanie informacji
oraz stosowanie formalności określonych w 
art. 11 ust. 4.”

Poprawka 23
ARTYKUŁ 1 PUNKT 3

Artykuł 16 ustęp 1 akapit trzeci (dyrektywa 91/477/EWG)

Próba tych naruszeń, uczestniczenie w nich 
i namawianie do nich powinny być również 
uważane za przestępstwo, jeżeli zostały 
popełnione umyślnie.

Organizowanie, kierowanie, pomaganie, 
podżeganie, ułatwianie lub doradzanie przy 
popełnieniu przestępstwa wymienionego w 
niniejszym artykule uznaje się za 
przestępstwo, jeżeli zostały popełnione 
umyślnie.

Uzasadnienie

Uzupełnienie do wniosku Komisji polega na przejęciu fragmentu z protokołu NZ, będącego 
jego podstawą, i ma na celu wyjaśnienie.

Poprawka 24
ARTYKUŁ 1 PUNKT 3

Artykuł 16 ustęp 1 akapit trzeci a (nowy) (dyrektywa 91/477/EWG))

Nieposiadanie przy sobie europejskiej karty 
broni palnej nie podlega karze pozbawienia 
wolności.

Uzasadnienie

Uzupełnienie to ma na celu ochronę prawowitych właścicieli broni palnej przed groźbą 
pozbawienia wolności w przypadku, gdy podróżując do innego państwa członkowskiego, nie 
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są w stanie przedstawić europejskiej karty broni palnej, lecz posiadają wszystkie inne 
niezbędne dokumenty.

Poprawka 25
ARTYKUŁ 1 PUNKT 4 A (nowy)

Załącznik I litera f) (dyrektywa 91/477/EWG)

4a) W załączniku II, lit. (f) otrzymuje 
brzmienie:
„Uprzednie pozwolenie wymienione 
powyżej, nie jest co do zasady konieczne w 
celu odbycia podróży z bronią palną, jeśli 
ma być ona wykorzystana w celach 
łowieckich lub do strzelectwa sportowego, 
pod warunkiem, że podróżny posiada przy 
sobie kartę broni palnej.”

Poprawka 26
ARTYKUŁ 2 PUNKT 2 A (nowy)

(2a) W ciągu pięciu lat od daty transpozycji 
niniejszej dyrektywy do prawa krajowego, a 
następnie co pięć lat, Komisja przekazuje 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie w sprawie sytuacji 
wynikającej ze stosowania niniejszej 
dyrektywy, uzupełnione, w stosownych 
przypadkach, o wnioski.
Komisja dokonuje analizy wprowadzania 
do obrotu na terytorium Wspólnoty 
Europejskiej replik broni palnej i 
najpóźniej do [...]* przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
stosowne sprawozdanie.”
____________
* Rok po terminie wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy

Uzasadnienie

Zgodnie z zasadami lepszego stanowienia prawa wymóg sprawozdawczości zawarty w 
dyrektywie 91/477/EWG powinien być uaktualniany w regularnych okresach. Ponadto 
Komisja powinna przeprowadzić analizę złożonej kwestii replik broni palnej i wprowadzania 
ich do obrotu, łącznie z ich sprzedażą za pośrednictwem Internetu, na terytorium Wspólnoty 
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Europejskiej.
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