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Alexander Alvaro
w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej 
dyrektywę Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni

Wniosek dotyczący dyrektywy (COM(2006)0093 – C6-0081/2006 – 2006/0031(COD))

Wniosek dotyczący dyrektywy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawkę złożył Michael Cashman

Poprawka 9
Punkt 3 a preambuły (nowy)

(3a) Źródła wywiadowcze policji wskazują 
na rosnącą działalność przestępczą na 
terenie Wspólnoty z wykorzystaniem broni 
przerobionej oraz na wzrost przemytu broni 
dającej się przerobić przez granice w celu 
jej przeróbki na broń palną miotającą śrut, 
pocisk lub ładunek rażący w wyniku 
działania materiału wybuchowego, dlatego 
też istotną kwestią jest zapewnienie, że 
dająca się przerobić broń tego typu objęta 
zostanie definicją broni palnej 
zamieszczoną w niniejszej dyrektywie.
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Or. en

Uzasadnienie

Policja donosi o narastającym problemie związanym z bronią przerabianą, zwłaszcza w 
kontekście niektórych państw członkowskich wprowadzających bardziej restrykcyjną kontrolę 
tradycyjnej broni palnej.  Problem ten ma wyraźnie trans-europejski charakter, obejmując 
przemyt broni dającej się przerabiać dostępnej legalnie w niektórych państwach 
członkowskich do innych państw członkowskich w celu jej przeróbki.

Poprawkę złożyła Véronique Mathieu

Poprawka 10
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.

Or. fr

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.

Poprawkę złożyła Marie-Line Reynaud

Poprawka 11
Punkt 6 preambuły

(6) Z drugiej strony zgodnie z protokołem 
okres przechowywania rejestrów 
zawierających informacje o broni powinien 

(6) Z drugiej strony należy wyjść poza 
zapisy protokołu w zakresie 
przechowywania informacji przez państwa 
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wynosić przynajmniej dziesięć lat. członkowskie, przewidując utworzenie na 
szczeblu krajowym skomputeryzowanego 
rejestru centralnego i przedłużając 
minimalny okres przechowywania 
informacji do dwudziestu lat. Dostęp władz 
policyjnych i sądowych do informacji 
zawartych w centralnym rejestrze jest 
uzależniony od zgodności z art. 8 
Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i 
Podstawowych Wolności.

Or. fr

Uzasadnienie

Jest istotne, aby dostęp do informacji zawartych w rejestrze podlegał zasadom
gwarantującym poszanowanie życia prywatnego i rodzinnego.

Poprawkę złożyli Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg, Gisela Kallenbach

Poprawka 12
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 
przynajmniej 20 lat w celu umożliwienia 
właściwego odtwarzania historii broni 
palnej. Konieczne jest również, aby państwa 
członkowskie utrzymywały 
skomputeryzowany i scentralizowany
system przechowywania danych, w którym 
każdej sztuce broni palnej przypisany jest 
własny numer identyfikacyjny i w którym 
podane są nazwiska i adresy wszystkich 
kolejnych właścicieli tej broni.

Or. en

Uzasadnienie

Protokół przewiduje przechowywanie informacji przez okres „nie krótszy niż 10 lat”, jednak 
okres dziesięcioletni jest niewystarczający, biorąc pod uwagę bardzo długi okres eksploatacji 
broni palnej. Dlatego też informacje należy przechowywać przez co najmniej 20 lat. Ponadto 
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protokół przewiduje, że przechowywanie informacji należy do obowiązków organów 
publicznych. Właściwe odtworzenie historii broni palnej wymaga scentralizowanych 
systemów rejestracji, monitorujących broń, a nie jej posiadacza. W XXI w. automatyzacja 
rejestrów jest niezbędna.

Poprawkę złożyła Marie-Line Reynaud

Poprawka 13
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.

Or. fr

Poprawkę złożyła Marie-Line Reynaud

Poprawka 14
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 danych.
1 Dz.U. L 281 z 23.11.1995, str. 31.

Or. fr

Uzasadnienie

Ważne jest podkreślenie konieczności przestrzegania dyrektywy ramowej w sprawie ochrony 
danych osobowych.
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Poprawkę złożyła Véronique Mathieu

Poprawka 15
Punkt 9 a preambuły (nowy)

(9a) Należy zachęcać państwa członkowskie 
do opracowania nowej klasyfikacji 
kategorii broni, jeżeli miałoby się to okazać 
korzystne dla funkcjonowania rynku 
wewnętrznego.

Or. fr

Poprawkę złożyła Véronique Mathieu 

Poprawka 16
Punkt 9 b preambuły (nowy)

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

Or. fr

Poprawkę złożył Michael Cashman

Poprawka 17
Punkt 9 a preambuły (nowy)

(9a) Europejska karta broni palnej 
powinna być podstawowym dokumentem 
wymaganym od myśliwych i strzelców 
wyborowych w celu przewozu broni palnej 
do innego państwa członkowskiego. 
Wszelkie dodatkowe wymogi ustanawiane 
przez państwo członkowskie w odniesieniu 
do wwożenia broni palnej przez myśliwego 
lub strzelca wyborowego na teren tego 
państwa członkowskiego powinny być 
uzasadnione słusznymi względami polityki 
społecznej mającej na celu ochronę 
bezpieczeństwa publicznego i do nich 
proporcjonalne.

Or. en
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Uzasadnienie

W odniesieniu do przemieszczania się myśliwych i strzelców wyborowych państwa
członkowskie mogą wymagać dokumentów innych niż europejska karta broni palnej jedynie 
wtedy, gdy jest to ściśle uzasadnione słusznymi względami polityki społecznej mającej na celu 
ochronę bezpieczeństwa publicznego i gdy wymogi są do tych względów proporcjonalne.

Poprawkę złożyły Kathalijne Maria Buitenweg, Gisela Kallenbach

Poprawka 18
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.

Or. en

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.

Poprawkę złożyły Kathalijne Maria Buitenweg, Gisela Kallenbach

Poprawka 19
Punkt 9 b preambuły (nowy)

(9b) W celu zmniejszenia ryzyka nagłej 
śmierci i obrażeń wynikających z używania 
broni krótkiej wszystkie wymogi 
przewidziane w niniejszej dyrektywie 
powinny dotyczyć zakupu broni palnej za 
pośrednictwem środków porozumiewania 
się na odległość, np. w Internecie; powinno 
się również zagwarantować możliwość 
odstąpienia od umowy w okresie pomiędzy 
zamówieniem przez klienta broni palnej a 
dostarczeniem mu tej broni, za wyjątkiem 
osób posiadających ważne pozwolenie, zaś 
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państwa członkowskie powinny wprowadzić 
szczegółowe uregulowania w zakresie 
zakazu nabywania broni palnej przez osoby 
skazane prawomocnymi wyrokami 
sądowymi za poważne przestępstwa 
kryminalne.

Or. en

Uzasadnienie

Nabywanie broni palnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość 
powinna podlegać właściwej kontroli. Ponadto okres, w którym możliwe jest odstąpienie od 
umowy, stosowany przykładowo w niektórych stanach USA, takich jak Kalifornia, pozwoliłby 
zapobiec popełnianiu przestępstw w afekcie.  Nabywanie broni palnej przez osoby skazane za 
popełnienie poważnych przestępstw kryminalnych jest niebezpieczne.

Poprawkę złożyli Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg, Gisela Kallenbach

Poprawka 20
Punkt 9 c preambuły (nowy)

(9c) 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.

Or. en

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.

Poprawkę złożył Michael Cashman

Poprawka 21
ARTYKUŁ 1 PUNKT -1 (nowy)

Artykuł 1 ustęp 1 (dyrektywy 91/477/EWG))

(-1) Art. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Do celów niniejszej dyrektywy „broń 
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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.”

Or. en

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.

Poprawkę złożyli Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg, Gisela Kallenbach

Poprawka 22
ARTYKUŁ 1 PUNKT -1 (nowy)

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

(-1) 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.”

Or. en
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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.

Poprawkę złożyła Edith Mastenbroek

Poprawka 23
ARTYKUŁ 1 PUNKT -1(nowy)

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

(-1) 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.”

Or. en

Poprawkę złożyła Marie-Line Reynaud

Poprawka 24
ARTYKUŁ 1 PUNKT 1

Artykuł 1 ustęp 4 (dyrektywy 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 przywóz, 
wywóz, nabycie, sprzedaż, dostawę, 
przemieszczenie lub przekazanie broni 
palnej, jej części, elementów i amunicji, z 
lub przez terytorium jakiegokolwiek
państwa na terytorium państwa 
członkowskiego, jeżeli jedno z 
zainteresowanych państw członkowskich nie 
wydało na to zezwolenia zgodnie z 
przepisami niniejszej dyrektywy lub jeżeli 
broń palna nie jest oznakowana zgodnie z 
art. 4 ust. 1.

Or. fr
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Uzasadnienie

Jest pożądane, aby definicja „nielegalnego obrotu” obejmowała także przypadki, w których 
broń palna, odnośne części i amunicja pochodzą z państwa trzeciego.

Poprawkę złożyli Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg, Gisela Kallenbach

Poprawka 25
ARTYKUŁ 1 PUNKT 1

Artykuł 1 ustęp 4 (dyrektywy 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 państwa członkowskie]

Or. en

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 
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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.

Poprawkę złożyła Marie-Line Reynaud

Poprawka 26
ARTYKUŁ 1 PUNKT 1 A (NOWY)

Artykuł 1 ustęp 4 (dyrektywy 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. 
Zawiera ona informacje wymienione w 
załączniku II.
Europejska karta broni palnej jest 
dokumentem niezbywalnym, w którym jest 
wskazana broń palna posiadana i 
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 lub kradzież 
broni palnej wskazuje się w karcie. 
Samo nieokazanie europejskiej karty broni 
palnej podczas kontroli celnej lub 
policyjnej nie stanowi przestępstwa 
podlegającego karze więzienia.” 

Or. fr

Uzasadnienie

O ile nieokazanie europejskiej karty podczas kontroli może podlegać karze, nie powinno ono 
prowadzić do uwięzienia danej osoby.

Poprawkę złożył Alexander Alvaro

Poprawka 27
ARTYKUŁ 1 PUNKT 1 A (nowy)

Artykuł 2 ustęp 2 a (nowy) (dyrektywy 91/477/EWG))
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(1a) W art. 2 dodaje się ustęp w brzmieniu:
„Niniejszą dyrektywę stosuje się do 
sprzedaży wysyłkowej.” 

Or. en

Uzasadnienie

Należy się upewnić, że handel za pośrednictwem np. Internetu, jest objęty przepisami 
niniejszej dyrektywy.

Poprawkę złożyli Roberta Angelilli, Guido Podestà, Stefano Zappalà

Poprawka 28
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2

Artykuł 4 ustęp 1 akapit 1 (dyrektywy 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 
każde inne łatwe w użyciu niepowtarzalne 
oznakowanie zawierające proste symbole 
geometryczne złożone z kodu cyfrowego lub 
alfacyfrowego, umożliwiające wszystkim 
państwom łatwą identyfikację kraju 
produkcji.”

„1. Do celów identyfikacji i śledzenia 
wszelkiej montowanej broni palnej państwa 
członkowskie podczas produkcji wszelkiej 
broni bądź to wymagają jednolitego 
oznakowania zawierającego nazwę 
producenta lub jego znak, kraj lub miejsce 
produkcji i numer serii, np. zgodnie z 
postanowieniami przyjętej w Brukseli w 
dniu 1 lipca 1969 r. międzynarodowej 
konwencji o wzajemnym uznawaniu 
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.”

Or. it

Uzasadnienie

Attualmente tutti i Paesi maggiori produttori europei di armi destinate al mercato civile 
hanno sottoscritto la Convenzione CIP, cosicché si può ritenere che la quasi totalità delle 
armi civili presenti sul territorio dell’Unione Europea sia marcata in tale modo. È comunque 
necessario costituire un sistema unico di marcatura che permetta l’identificazione e la 
tracciatura delle armi presenti all’interno dell’Unione, coerentemente con il disposto dell’art. 
8 del Protocollo. Il sistema proposto dà la possibilità agli Stati membri di predisporre un 
sistema di marcatura unico autonomo, che comprenda tuttavia gli elementi previsti dal 
Protocollo e che sia omogeneo rispetto agli standard e ai criteri definiti dalla Convenzione 
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CIP. L’articolo 11 paragrafo 2 del testo in vigore richiede per il trasferimento 
infracomunitario delle armi da fuoco che esse siano state punzonate da un banco di prova 
riconosciuto, ai sensi della Convenzione CIP. Da ultimo, è da preferire la più precisa dizione 
“produttore” anziché “fabbricante”, al fine di rendere omogenea la disposizione con il 
diritto comunitario derivato sulla qualità dei prodotti e la difesa del consumatore (Direttive 
85/374/CEE, 92/59 CEE e 2001/95/CE e successive modificazioni e integrazioni). In tal senso 
la dizione “produttore”, relativa al primo immissore sul mercato, è idonea a comprendere 
anche l’importatore in via definitiva. 

Poprawkę złożyły Kathalijne Maria Buitenweg, Gisela Kallenbach

Poprawka 29
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2

Artykuł 4 ustęp 2 (dyrektywy 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 oraz 
pośrednika ich działalności na swoim 
terytorium uzyskaniem pozwolenia 
przynajmniej w oparciu o kontrolę ich
rzetelności prywatnej i zawodowej oraz ich 
umiejętności zawodowych. W przypadku 
osoby prawnej kontrola ta dotyczy osoby, 
która kieruje przedsiębiorstwem.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji wskazuje, że działalność pośredników winna być regulowana w podobny 
sposób, co działalność sprzedawców. 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.

Poprawkę złożył Alexander Alvaro

Poprawka 30
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2
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Artykuł 4 ustęp 2 (dyrektywy 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. 

Or. en

Uzasadnienie

W związku z wnioskiem, by istniały tylko dwie kategorie, odniesienie do kategorii C i D należy 
usunąć.

Poprawkę złożyli Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg, Gisela Kallenbach

Poprawka 31
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2

Artykuł 4 ustęp 3 (dyrektywy 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. Każde państwo członkowskie 
zapewnia zachowanie tych informacji przez 
minimalny okres dziesięciu lat.

3. Każde państwo członkowskie gwarantuje, 
że prowadzony będzie skomputeryzowany i 
scentralizowany system rejestracji danych, 
w którym każda sztuka broni podlegająca 
przepisom niniejszej dyrektywy otrzymuje 
własny numer identyfikacyjny.
W systemie tym będą zapisywane i 
przechowywane przez okres co najmniej 20 
lat informacje na temat typu, marki, 
modelu, kalibru, roku produkcji i numeru 
seryjnego każdej sztuki broni, nazwa i adres 
producenta oraz informacje na temat 
poprzedniego i aktualnego właściciela 
broni, jakiegokolwiek handlu nią i 
przekazania jej, wymiany, wypożyczenia, 
naprawy lub przeróbki tej broni palnej. 



AM\660564PL.doc 15/34 PE 386.662v01-00

PL

System rejestracji danych będzie zawierał 
także informacje umożliwiające 
odtwarzanie historii części i komponentów 
broni oraz amunicji.
Każdy sprzedawca broni i pośrednik w 
handlu nią zobowiązany będzie zapisywać i 
prowadzić przez cały okres swej 
działalności rejestr dokumentujący 
wszystkie zdarzenia dotyczące broni, które 
należy wprowadzić do scentralizowanego 
systemu rejestracji danych, o którym mowa 
w akapicie pierwszym, w których 
sprzedawca lub pośrednik brał udział. Po 
zakończeniu prowadzenia działalności 
sprzedawca lub pośrednik przekazują 
rejestr krajowym władzom 
odpowiedzialnym za rejestrację, o której 
mowa w akapicie pierwszym.

Or. en

Uzasadnienie

Protokół przewiduje, że przechowywanie informacji należy do obowiązków organów 
publicznych. Właściwe odtwarzanie historii broni palnej wymaga scentralizowanych 
systemów rejestracji. Rok produkcji to ważna informacja pod względem odtwarzania historii 
broni palnej. W XXI wieku komputeryzacja rejestrów jest koniecznością. Dziesięcioletni okres 
wymieniony w protokole NZ jako okres minimalny jest zbyt krótki biorąc pod uwagę długi 
okres eksploatacji broni palnej. Dlatego też informacje należy przechowywać przez co 
najmniej 20 lat.

Poprawkę złożyła Marie-Line Reynaud

Poprawka 32
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2

Artykuł 4 ustęp 3 (dyrektywy 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 

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 
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przechowuje rejestr przez okres pięciu lat, 
nawet w wypadku zaprzestania działalności. 
Każde państwo członkowskie zapewnia 
zachowanie tych informacji przez 
minimalny okres dziesięciu lat.

wypadku zaprzestania działalności. Każde 
państwo członkowskie zapewnia 
zachowanie wyżej wymienionych informacji 
w skomputeryzowanym i scentralizowanym 
systemie rejestracji przez minimalny okres 
dwudziestu lat.

Or. fr

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. 

Poprawkę złożył Adamos Adamou

Poprawka 33
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2 A (nowy)

Artykuł 5 (dyrektywy 91/477/EWG))

(2a) W art. 5 wprowadza się następujące 
zmiany:
„Bez uszczerbku dla przepisów art. 3 
państwa członkowskie zezwalają na 
nabywanie i posiadanie broni palnej 
sklasyfikowanej w kategorii B wyłącznie 
osobom, które przedstawią ważną przyczynę 
i które:
a) ukończyły 18 rok życia, z wyjątkiem 
strzelectwa sportowego, ale w każdym 
przypadku ukończyły co najmniej 16 rok 
życia i znajdują się na terenie 
licencjonowanego ośrodka strzeleckiego, 
pod nadzorem i przewodnictwem 
wykwalifikowanego trenera, w celach 
współzawodnictwa lub treningu;
b) nie stanowią zagrożenia dla samych 
siebie, dla porządku publicznego ani dla 
bezpieczeństwa publicznego.”

Or. en
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Poprawkę złożyli Roberta Angelilli, Guido Podestà, Stefano Zappalà

Poprawka 34
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2 A (nowy)

Artykuł 5 (dyrektywy 91/477/EWG))

2a) Artykuł 5 otrzymuje następujące 
brzmienie:
„Bez uszczerbku dla przepisów art. 3 
państwa członkowskie zezwalają na 
nabywanie i posiadanie broni palnej 
sklasyfikowanej w kategorii B 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 jedynie osobom, 
które nie były wcześniej karane za poważne 
przestępstwa (na przykład zabójstwo, 
kradzież i temu podobne).
Państwa członkowskie mogą wycofać 
pozwolenie na posiadanie broni, 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 tej samej broni na 
swym terytorium.”

Or. it

UzasadnienieZastosowane przez komisję kryterium poważnego przestępstwa wydaje się 
jedynym, jakiego można użyć do ustalenia zagrożenia społecznego ze strony danej jednostki w 
związku z możliwością posiadania przez nią broni.
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Poprawkę złożyły Kathalijne Maria Buitenweg, Gisela Kallenbach

Poprawka 35
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2 B (nowy)

Artykuł 6 (dyrektywy 91/477/EWG) )

(2b) W art. 6 dodaje się dwa akapity w 
brzmieniu:
„Nabywania 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 podlega w całości przepisom 
niniejszej dyrektywy.
Państwa członkowskie wymagają, aby w 
przypadku zakupu broni palnej pomiędzy 
datą zakupu broni, a datą jej dostawy 
obowiązywał minimalnie okres 15 dni 
roboczych, w którym możliwe jest 
odstąpienie od umowy. Wymóg ten nie 
dotyczy osób posiadających ważne 
pozwolenie na posiadanie broni.”
_____________
1 Dz.U. L 144 z 4.6.1997, str. 19.

Or. en

Uzasadnienie

Nabywanie broni palnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość 
powinna podlegać właściwej kontroli. Ponadto okres, w którym możliwe jest odstąpienie od 
umowy, stosowany przykładowo w niektórych stanach USA, takich jak Kalifornia, pozwoliłby 
zapobiec popełnianiu przestępstw w afekcie. 

Poprawkę złożył Alexander Alvaro

Poprawka 36
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2 B (nowy)

Artykuł 7 (dyrektywy 91/477/EWG)

2b. Art. 7 otrzymuje brzmienie:
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„1. Nie można nabywać broni palnej 
sklasyfikowanej w kategorii B na 
terytorium państwa członkowskiego, chyba 
że uzyska się w tym celu stosowne 
pozwolenie od tego państwa 
członkowskiego.
Pozwolenie tego rodzaju nie może zostać 
wydane osobie mającej miejsce 
zamieszkania w innym państwie 
członkowskim bez uprzedniej zgody tego 
państwa.
2. Każdy sprzedawca, pośrednik lub osoba 
prywatna informuje władze państwa 
członkowskiego o każdym fakcie 
dysponowania lub przekazania broni palnej 
sklasyfikowanej w kategorii B, który ma 
miejsce na jego terytorium, podając dane 
szczegółowe, za pomocą których można 
zidentyfikować broń palną oraz osobę ją 
nabywającą. Jeśli nabywca takiej broni 
palnej ma miejsce zamieszkania w innym 
państwie członkowskim, nabywca broni 
oraz państwo członkowskie, na którego 
terytorium transakcja miała miejsce, 
informują zainteresowane państwo 
członkowskie o nabyciu broni.
3. Jeżeli państwo członkowskie zakazuje 
nabywania i posiadania na swym 
terytorium broni palnej sklasyfikowanej w 
kategorii B, poinformuje o tym inne 
państwa członkowskie, które naniosą 
wyraźne oświadczenie na ten temat na 
każdą wydawaną przez nie na ten rodzaj 
broni europejską kartę broni palnej, 
zgodnie z art. 12 ust. 2.
4. Nie można posiadać broni palnej 
sklasyfikowanej w kategorii B na 
terytorium państwa członkowskiego, chyba 
że uzyska się w tym celu stosowne 
pozwolenie od tego państwa 
członkowskiego. Jeśli osoba, która uzyska 
takie pozwolenie, ma miejsce zamieszkania 
w innym państwie członkowskim, to 
państwo członkowskie zostaje stosownie 
poinformowane.
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5. Pozwolenie na nabycie oraz pozwolenie 
na posiadanie broni palnej sklasyfikowanej 
w kategorii B może przyjąć formę 
pojedynczej decyzji administracyjnej.”

Or. en

Uzasadnienie

Przeniesienie ustępów z art. 8 do art. 7 dyrektywy wynika z poprawki 8.

Poprawkę złożyła Marie-Line Reynaud

Poprawka 37
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2 A (NOWY)

Artykuł 7 ustęp 3 a (nowy) (dyrektywy 91/477/EWG))

2a) W art. 7, po ust. 3 dodaje się nowy ustęp 
w brzmieniu:
„3a. Niniejszy artykuł nie ma zastosowania 
w przypadku nabywania lub posiadania
broni palnej przez osobę posiadającą ważną 
kartę łowiecką lub licencję strzelca 
sportowego, pod warunkiem że dana broń 
palna jest odpowiednia do zamierzonego 
zastosowania.” 

Or. fr

Poprawkę złożył Alexander Alvaro

Poprawka 38
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2 A (nowy)

Artykuł 7 ustęp 2 a (nowy) (dyrektywy 91/477/EWG))

(2a) W art. 7 przed ostatnim ustępem 
dodaje się ustęp w brzmieniu:
„2a. Pozwolenia na nabywanie i posiadanie 
broni palnej udziela się automatycznie 
posiadaczom ważnego pozwolenia lub 
ważnej licencji na broń myśliwską lub 
służącą do strzelectwa sportowego.”

Or. en



AM\660564PL.doc 21/34 PE 386.662v01-00

PL

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu ograniczenie skutków usunięcia kategorii C i D odnoszących się do 
łowiectwa i strzelectwa sportowego.

Poprawkę złożyli Roberta Angelilli, Guido Podestà, Stefano Zappalà

Poprawka 39
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2 B (nowy)

Artykuł 7 ustęp 3 (dyrektywy 91/477/EWG) )

2b) Artykuł 7 otrzymuje następujące 
brzmienie:
a) Ustęp 3 otrzymuje następujące 
brzmienie:
„3. Pozwolenie na nabycie oraz posiadanie 
broni palnej przyjmuje zazwyczaj postać 
pojedynczego postanowienia 
administracyjnego.”
b) Dodaje się ustępy w brzmieniu:
„3a. Państwa członkowskie mogą wydać 
osobom, w przypadku których stwierdzono 
spełnienie wymogów koniecznych do 
wydania pozwolenia na broń, wieloletnią 
licencję na nabycie i posiadanie wszelkiej 
broni wymagającej pozwolenia, z 
zastrzeżeniem obowiązku informowania 
właściwych organów o transferach, 
okresowej weryfikacji spełniania wymogów 
oraz górnych limitów posiadania broni 
przewidzianych w odpowiednich przepisach 
krajowych.
3b. Państwa członkowskie mogą 
wprowadzić uproszczone przepisy w 
odniesieniu do nabywania i posiadania 
broni w niewielkim stopniu 
niebezpiecznej.”

Or. it

Uzasadnienie

L’unificazione dei provvedimenti di autorizzazione all’acquisizione e alla detenzione è logica, 
essendo l’acquisizione di norma finalizzata alla detenzione. La previsione di una licenza 
pluriennale valida all’acquisizione e alla detenzione delle armi soggette ad autorizzazione 
serve ad evitare inutili procedimenti a soggetti (tiratori sportivi agonisti, istruttori di tiro, 
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collezionisti, operatori della sicurezza pubblici e privati) che hanno la necessità di acquisire 
e detenere nel tempo numerose armi diverse. In tali casi la concessione di autorizzazioni 
specifiche è un’inutile moltiplicazione di procedimenti sovrapponibili. Le legislazioni 
nazionali devono comunque prevedere la rapida comunicazione alle autorità competenti dei 
trasferimenti di arma, anche se, in effetti, tutti i trasferimenti di arma devono essere 
comunque registrati dagli armieri. È inoltre evidente che la permanenza dei requisiti 
necessari deve essere periodicamente controllata, anche in coincidenza col rinnovo. La 
possibilità di un regime semplificato per le armi a modesta capacità offensiva deriva 
dall’impossibilità di equiparare alle armi comuni oggetti di effettiva scarsa pericolosità, 
come, ad esempio, armi da fuoco da difesa non letali, in grado di lanciare unicamente 
proiettili in gomma o liquidi urticanti.

Poprawkę złożył Alexander Alvaro

Poprawka 40
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2 B (nowy)

Artykuł 9 ustęp 1 część wprowadzająca (dyrektywy 91/477/EWG))

(2b) W art. 9 ust. 1 część wprowadzająca 
otrzymuje brzmienie:
„1. Zezwala się na przekazywanie broni 
palnej osobie, która nie ma miejsca 
zamieszkania w danym państwie 
członkowskim, jeśli jest ono zgodne z 
wymogami przewidzianymi w art. 5, 6 i 7:”

Or. en

Uzasadnienie

W związku z wnioskiem, by istniały tylko dwie kategorie, odniesienie do kategorii C i D należy 
usunąć. Odniesienie do art. 8 należy usunąć z niniejszego artykułu w związku z propozycją 
skreślenia art. 8.

Poprawkę złożyli Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg, Gisela Kallenbach

Poprawka 41
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2 C (nowy)

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

(2a) 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 
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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.”

Or. en

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.

Poprawkę złożył Michael Cashman

Poprawka 42
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2 C (nowy)

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

(2c) 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 
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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 oraz, że są w stanie uzasadnić 
powody podróży. Państwo członkowskie 
może zażądać dodatkowych dokumentów 
poza europejską kartą broni palnej, w 
przypadku gdy takie wymogi są 
uzasadnione słusznymi względami polityki 
społecznej mającej na celu ochronę 
bezpieczeństwa publicznego i są do nich 
proporcjonalne. W przypadku, gdy państwo 
członkowskie ustanawia dodatkowe 
wymogi, informuje o tym fakcie pozostałe 
państwa członkowskie, a stosowna 
informacja umieszczana jest w europejskiej 
karcie broni palnej.”
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.”

Or. en

Uzasadnienie

W odniesieniu do przemieszczania się myśliwych i strzelców wyborowych państwa 
członkowskie mogą wymagać dokumentów innych niż europejska karta broni palnej jedynie 
wtedy, gdy jest to ściśle uzasadnione słusznymi względami polityki społecznej mającej na celu 
ochronę bezpieczeństwa publicznego i gdy wymogi są do tych względów proporcjonalne.

Poprawkę złożyli Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg, Gisela Kallenbach

Poprawka 43
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2 D (nowy)

Artykuł 13 ustęp 2 oraz 3 (dyrektywy 91/477/EWG))

(2d) W art. 13 wprowadza się następujące 
zmiany:
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a) Ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wszelkie informacje, które państwo 
członkowskie otrzymuje w drodze procedur 
przewidzianych w art. 11 dla transferu 
broni palnej oraz w art. 7 dla nabywania i 
posiadania broni palnej przez osoby 
nieposiadające miejsca zamieszkania w tym 
państwie członkowskim, są przekazywane, 
nie później niż w momencie dokonywania 
transferu, państwom członkowskim 
będącym miejscami przeznaczenia oraz, gdy 
stosowne, nie później niż w chwili 
dokonywania transferu, państwom 
członkowskim, przez które dokonuje się 
tranzytu.”
b) Ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Państwa członkowskie regularnie 
wymieniają informacje dotyczące systemów 
i technik znakowania, liczby 
autoryzowanych sprzedawców i 
pośredników, transferów broni palnej, jej 
części, komponentów i amunicji, 
ustawodawstwa krajowego i stosowanych 
praktyk, składów broni znajdujących się na 
ich terytoriach, skonfiskowanej broni 
palnej oraz metod i technik 
unieszkodliwiania broni. Zgodnie z 
Europejską konwencją o pomocy prawnej 
w sprawach karnych z 1959 r. oraz z 
wszelkimi późniejszymi instrumentami 
wprowadzającymi do konwencji częściowe 
zmiany lub całkowicie ją zmieniającymi, 
uzupełniającymi ją lub zastępującymi, 
państwa członkowskie wymieniają 
informacje na temat osób skazanych za 
nielegalny handel lub nielegalną 
produkcję, zgodnie z definicją zawartą w 
niniejszej dyrektywie. Najpóźniej do […]* 
Komisja powołuje grupę kontaktową ds. 
wymiany informacji w celu stosowania 
niniejszego artykułu oraz zainicjowania
współpracy w zakresie odtwarzania historii 
nielegalnej broni palnej, jej części i 
komponentów oraz amunicji. Każde 
państwo członkowskie powiadamia 
pozostałe państwa członkowskie oraz 
Komisję o władzach krajowych 
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odpowiedzialnych za przekazywanie i 
otrzymywanie informacji oraz za 
stosowanie się do wymogów określonych w 
art. 11 ust. 4. Działając zgodnie z ust. 4 
Komisja podejmuje wszelkie właściwe 
środki w celu stosowania niniejszego 
ustępu.”

Or. en

Uzasadnienie

Pierwsza część niniejszej poprawki jest spójna z nową propozycją podziału broni palnej. 
Druga i trzecia część są zgodne z wnioskami zawartymi w sprawozdaniu Komisji z 2000 r., w 
którym podkreślono potrzebę ściślejszej współpracy pomiędzy państwami członkowskimi. 
Dyrektywa 91/477/EWG mówi o stworzeniu sieci informacji, nie definiując jednocześnie 
sposobu wymiany informacji za jej pośrednictwem. Sprawozdanie z 2000 r. przewiduje 
stworzenie w tym celu grupy kontaktowej.

Poprawkę złożyła Marie-Line Reynaud

Poprawka 44
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2 B (nowy)

Artykuł 13 ustęp 3 (dyrektywy 91/477/EWG))

2b) 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.”

Or. fr



AM\660564PL.doc 27/34 PE 386.662v01-00

PL

Poprawkę złożyli Roberta Angelilli, Guido Podestà, Stefano Zappalà

Poprawka 45
ARTYKUŁ 1 PUNKT 3

Artykuł 16 ustęp 1 akapit 2 (dyrektywy 91/477/EWG))

Państwa członkowskie dbają o to, by w 
kontekście niniejszej dyrektywy 
zakwalifikować jako czyn zagrożony karą
każdą czynność umyślną mającą na celu:

Państwa członkowskie dbają o to, by w 
kontekście niniejszej dyrektywy 
zakwalifikować jako przestępstwo każdą 
czynność umyślną mającą na celu:

Or. it

Uzasadnienie

Proponuje się termin „przestępstwo” zamiast „czyn zagrożony karą”, gdyż lepiej odpowiada 
stosowanej terminologii prawniczej.

Poprawkę złożyli Roberta Angelilli, Guido Podestà, Stefano Zappalà

Poprawka 46
ARTYKUŁ 1 PUNKT 3

Artykuł 16 ustęp 1 a (dyrektywy 91/477/EWG))

1a. Wewnątrzwspólnotowy transfer broni 
palnej naruszający przepisy dotyczące 
europejskiej karty broni palnej nie jest 
przestępstwem.

Or. it

Uzasadnienie

Dodanie tego ustępu ma na celu uniknięcie sytuacji, w której prawowity posiadacz broni 
palnej zostaje ukarany, ponieważ po przemieszczeniu się do innego państwa członkowskiego 
nie jest w stanie okazać europejskiej karty broni palnej, choć posiada wszystkie inne 
niezbędne dokumenty.

Poprawkę złożyła Véronique Mathieu

Poprawka 47
ARTYKUŁ 1 PUNKT 3

Artykuł 16 ustęp 1 akapit 2 (dyrektywy 91/477/EWG))

Państwa członkowskie dbają o to, by w 
kontekście niniejszej dyrektywy 
zakwalifikować jako czyn zagrożony karą 

Państwa członkowskie dbają o to, by w 
kontekście niniejszej dyrektywy 
zakwalifikować jako czyn zagrożony karą 
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każdą czynność umyślną mającą na celu: każdą czynność umyślną polegającą na 
współpracy z międzynarodową organizacją 
przestępczą i mającą na celu: 

- nielegalne wywarzanie broni palnej, jej 
części, elementów i amunicji;

- nielegalne wywarzanie broni palnej, jej 
części, elementów i amunicji;

- nielegalny obrót bronią palną, jej 
częściami, elementami i amunicją;

- nielegalny obrót bronią palną, jej 
częściami, elementami i amunicją;

- fałszowanie lub nielegalne zacieranie, 
usuwanie lub zmienianie oznakowania na 
broni palnej przewidzianego w art. 4 ust. 1.

- fałszowanie lub nielegalne zacieranie, 
usuwanie lub zmienianie oznakowania na 
broni palnej przewidzianego w art. 4 ust. 1.

Czyny te, aby były uznawane za 
przestępstwo w celach niniejszej dyrektywy, 
muszą mieć konotacje wykraczające poza 
obszar Wspólnoty.

Or. fr

Poprawkę złożyła Ewa Klamt

Poprawka 48
ARTYKUŁ 1 PUNKT 3 AKAPIT 3

Artykuł 16 ustęp 1 akapit 3 (dyrektywy 91/477/EWG))

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

Organizowanie przestępstwa, kierowanie 
nim, podżeganie do niego, ułatwianie lub 
doradzanie przy jego popełnieniu w 
rozumieniu niniejszego artykułu uważane 
jest za przestępstwo kryminalne, jeżeli 
zostało popełnione umyślnie lub z udziałem 
zorganizowanej grupy przestępczej.

Or. en

Uzasadnienie

Sformułowanie zostało zaczerpnięte z protokołu NZ, który stanowi podstawę niniejszej 
dyrektywy i ma na celu sprecyzowanie przepisu. Protokół NZ, który uzupełnia Konwencję NZ 
przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej i „podlega wykładni łącznie z tą 
Konwencją” (art. 1 protokołu), wymaga, aby nielegalne wytwarzanie broni palnej i 
nielegalny obrót nią uznać za przestępstwo kryminalne, jeżeli „przestępstwa te mają 
charakter międzynarodowy i dotyczą działalności zorganizowanej grupy przestępczej” (art. 4 
ust. 1 protokołu).
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Poprawkę złożył Alexander Alvaro

Poprawka 49
ARTYKUŁ 1 PUNKT 3 AKAPIT 3 A (nowy)

Artykuł 16 ustęp 1 akapit 3 a (nowy) (dyrektywy 91/477/EWG))

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożył Michael Cashman

Poprawka 50
ARTYKUŁ 1 PUNKT 3 A(nowy)

Artykuł 17 (dyrektywy 91/477/EWG))

3a. Art. 17 otrzymuje brzmienie:
„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

Or. en
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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 
Europejskiej.

Poprawkę złożyli Roberta Angelilli, Guido Podestà, Stefano Zappalà

Poprawka 51
ARTYKUŁ 1 PUNKT 4 LITERA -A (nowa)

Załącznik I sekcja II litera A (dyrektywy 91/477/EWG))

-a) Sekcja II litera A otrzymuje następujące 
brzmienie:
A. Każdy przedmiot, który zalicza się do 
poniższych kategorii, chyba że spełnia wymogi 
definicji, ale wyłączony jest z którejś z przyczyn 
wymienionych w sekcji III:

Kategoria A - Broń palna niedozwolona
1. Wojskowe pociski wybuchowe i 
granatniki
2. Automatyczna broń palna
3. Broń palna ukryta pod postacią innego 
przedmiotu
4. Amunicja z pociskami penetrującymi, 
wybuchowymi lub zapalającymi oraz 
pociski dla takiej amunicji 
5. Amunicja do pistoletów i rewolwerów z 
pociskami rozprężnymi oraz pociski dla 
takiej amunicji, oprócz broni dla myślistwa 
i strzelectwa sportowego dla osób 
uprawnionych do korzystania z niej
Kategoria B – Broń palna, w przypadku 
której wymagane jest pozwolenie
1. Krótka broń palna półautomatyczna oraz 
repetująca
2. Krótka broń palna jednostrzałowa z 
amunicją środkowego zapłonu
3. Krótka broń palna jednostrzałowa z 
amunicją bocznego zapłonu, której 
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całkowita długość nie przekracza 28 cm
4. Długa broń palna jednostrzałowa, której 
magazynek i komora mogą razem 
pomieścić ponad trzy naboje 
5. Długa broń palna półautomatyczna, 
której magazynek i komora nie mogą razem 
pomieścić więcej niż trzy naboje w 
przypadku gdy mechanizm ładujący jest 
wymienny lub w przypadku gdy nie jest 
pewne, czy broń tę można przerobić za 
pomocą zwykłych narzędzi w broń, której 
magazynek i komora mogą pomieścić 
więcej niż trzy naboje
6. Repetująca i półautomatyczna długa 
broń palna z lufą o gładkim przewodzie, 
której długość nie przekracza 60 cm
7. Półautomatyczna broń palna dla użytku 
cywilnego, która jest podobna do broni z 
mechanizmami automatycznymi
8. Repetująca długa broń palna inna niż 
wymieniona w pkt 6
9. Długa broń palna z jednostrzałową lufą 
gwintowaną
10. Półautomatyczna długa broń palna 
inna niż wymieniona w pkt 4-7
11. Jednostrzałowa krótka broń palna z 
amunicją bocznego zapłonu, której 
całkowita długość wynosi lub przekracza 28 
cm
12. Jednostrzałowa długa broń palna z lufą 
o gładkim przewodzie.
Państwa członkowskie, w których 
obowiązuje obecnie inny podział, 
przewidujący większą liczbę kategorii, 
mogą utrzymać tę klasyfikację.

Or. it

Uzasadnienie

W myśl zasady pomocniczości oraz z uwagi na istnienie różnych zwyczajów i tradycji w 
poszczególnych krajach, z jednej strony występuje się do państw członkowskich, aby wybrały 
klasyfikację złożoną z dwóch kategorii, z drugiej tam gdzie istnieją obecnie inne kategorie, 



PE 386.662v01-00 32/34 AM\660564PL.doc

PL

zezwala się na ich utrzymanie.

Poprawkę złożył Michael Cashman

Poprawka 52
ARTYKUŁ 1 PUNKT 4 LITERA B (nowa)

Załącznik I punkt III litera b) (dyrektywy 91/477/EWG))

4b) W załączniku I punkt III lit., b) 
otrzymuje brzmienie:
b) służą alarmowaniu, sygnalizowaniu, 
ratowaniu życia, ubojowi zwierząt lub 
połowom ryb za pomocą harpuna oraz do 
celów przemysłowych i technicznych pod 
warunkiem, że mogą być używane 
wyłącznie do wymienionych celów i nie 
przypominają swoim wyglądem strzelby, 
karabinu, pistoletu, rewolweru ani innej 
tradycyjnej broni palnej;

Or. en

Uzasadnienie

O ile definicję broni palnej można uzupełnić o broń dającą się przerobić, według 
sformułowania załącznika III lit. b) do dyrektywy 91/477/EWG niektóre egzemplarze takiej 
broni palnej mogłyby zostać wyłączone. Broń, która jest repliką broni palnej lub ma wygląd 
tradycyjnej broni palnej nie powinna być wyłączona z definicji broni palnej, biorąc pod 
uwagę jej wykorzystanie w postaci przerobionej broni do działalności przestępczej.

Poprawkę złożyli Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg, Gisela Kallenbach

Poprawka 53
ARTYKUŁ 1 PUNKT 4 A (nowy)

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

4a) W załączniku II, lit. f) otrzymuje 
brzmienie:
a) Akapity pierwszy i drugi otrzymują 
brzmienie:
„Prawo podróżowania do innego państwa 
członkowskiego z jedną bądź większą liczbą 
sztuk broni palnej wymienionych w 
niniejszej karcie wymaga uprzedniego 
uzyskania odpowiedniego zezwolenia lub 
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zezwoleń wydanych przez odwiedzane 
państwo członkowskie. Takie zezwolenie 
lub zezwolenia są odnotowane w niniejszej 
karcie. 
Otrzymanie uprzednio ww. zezwolenie, 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 i może określić cel podróży.”
b) Akapit trzeci otrzymuje brzmienie:
„W przypadku poinformowania pozostałych 
państw członkowskich przez dane państwo 
członkowskie, że posiadanie pewnych 
rodzajów broni palnej kategorii B jest 
niedozwolone, dodaje się poniższe 
oświadczenie:”
c) Skreśla się akapit piąty.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest spójna z nową proponowaną klasyfikacją broni palnej.

Poprawkę złożył Michael Cashman

Poprawka 54
ARTYKUŁ 1 PUNKT 4 A (nowy)

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

4a) W załączniku II, lit. f) otrzymuje 
brzmienie:
a) Akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:
„Prawo podróżowania do innego państwa 
członkowskiego z jedną bądź większą liczbą 
sztuk broni palnej wymienionych w 
niniejszej karcie wymaga uprzedniego 
uzyskania odpowiedniego zezwolenia lub 
zezwoleń wydanych przez odwiedzane 
państwo członkowskie. Takie zezwolenie 
lub zezwolenia są odnotowane w niniejszej 
karcie.”
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b) Skreśla się akapit drugi.
c) Akapit trzeci otrzymuje brzmienie:
„W przypadku poinformowania pozostałych 
państw członkowskich przez dane państwo 
członkowskie, że posiadanie pewnych 
rodzajów broni palnej kategorii B jest 
niedozwolone, dodaje się poniższe 
oświadczenie:”
c) Skreśla się akapit piąty.
d) Po ostatnim akapicie dodaje się akapit w 
brzmieniu:
„W przypadku poinformowania pozostałych 
państw członkowskich przez dane państwo 
członkowskie, że poza europejską kartą 
broni palnej obowiązują w nim dodatkowe 
wymogi podyktowane uzasadnionymi 
względami bezpieczeństwa publicznego, 
wymogi te odnotowane są w europejskiej 
karcie broni palnej.”

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest spójna z nową proponowaną klasyfikacją broni palnej i daje poczucie 
pewności myśliwym i strzelcom wyborowym używającym europejskiej karty broni palnej.


