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Poprawkę złożyła Arlene McCarthy

Poprawka 42
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 przez 
granice broni dającej się przerobić na broń 
palną do miotania śrutu, pocisku lub 
ładunku miotającego w wyniku działania 
materiału wybuchowego, dlatego należy 
bezwzględnie zagwarantować, że dająca się 
przerobić broń zostanie objęta definicją 
broni palnej zamieszczoną w niniejszej 
dyrektywie.

Or. en
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Uzasadnienie

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

Poprawkę złożyli Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta Angelilli, Michl 
Ebner

Poprawka 43
PUNKT 7 PREAMBUŁY

(7) Należy ponadto zaznaczyć, że definicja 
sprzedawcy broni podana w dyrektywie 
obejmuje określoną w art. 15 protokołu 
działalność podmiotów zajmujących się 
pośrednictwem.

(7) Należy ponadto zaznaczyć, że definicja 
dostawcy broni podana w dyrektywie 
obejmuje określoną w art. 15 protokołu 
działalność podmiotów zajmujących się 
pośrednictwem.

Or. it

Uzasadnienie

Pojęcie „brokera” ('pośrednika') jest obce rynkowi broni cywilnej, należy natomiast do sfery 
uzbrojenia, która jest wyłączona z zakresu stosowania dyrektywy. Działalność podmiotów 
zajmujących się pośrednictwem wykracza więc zasadniczo poza jej zakres stosowania.

Poprawkę złożyli Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Poprawka 44
PUNKT 9 A PREAMBUŁY (nowy)

(9a) Z uwagi na wyjątkową naturę 
działalności dostawców broni konieczna 
jest ścisła kontrola tejże działalności, 
zwłaszcza w celu zweryfikowania 
umiejętności zawodowych 
zainteresowanych podmiotów.

Or. it
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Uzasadnienie

Działalność związana z branżą zbrojeniową podlega kontroli i obowiązkowi uzyskania 
zezwolenia, a kontrola ta nie może obyć się bez ustalenia umiejętności zawodowych 
zajmujących się tą działalnością osób. Postać pośrednika nie występuje w handlu bronią 
cywilną. Kontrola działalności finansowej jest prowadzona przez policję gospodarczą w 
odniesieniu do wszystkich przedsiębiorców i nie wydaje się, aby w stosunku do producentów 
broni konieczne było przeprowadzanie kontroli innych niż te normalnie przewidziane.

Poprawkę złożyli Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti

Poprawka 45
PUNKT 9 B PREAMBUŁY (nowy)

(9a) Zakup broni palnej przez osoby 
prywatne za pośrednictwem środków 
porozumiewania się na odległość, na 
przykład Internetu, powinien podlegać 
przepisom przewidzianym w niniejszej 
dyrektywie. Państwa członkowskie 
wprowadzają szczegółowe uregulowania w 
zakresie zakazu nabywania broni palnej 
przez osoby skazane prawomocnymi 
wyrokami sądowymi za poważne 
przestępstwa z użyciem przemocy wobec 
osób.

Or. it

Uzasadnienie

Nabywanie broni palnej przez osoby prywatne za pośrednictwem środków porozumiewania 
się na odległość wymaga uważnej kontroli, a każdy zakup powinien podlegać przepisom 
przewidzianym w niniejszej dyrektywie. W perspektywie odpowiedniej harmonizacji 
przepisów regulujących nabywanie i posiadanie broni w poszczególnych państwach 
członkowskich należy zakazać nabywania broni przez jednostki ostatecznie skazane za 
poważne przestępstwa z użyciem przemocy wobec osób. 

Poprawkę złożyli Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Poprawka 46
PUNKT 9 C PREAMBUŁY (nowy)
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(9c) Europejska karta broni jest jedynym 
dokumentem wymaganym od właścicieli 
broni palnej w celu jej późniejszego 
przewiezienia do innego państwa 
członkowskiego.

Or. it

Uzasadnienie

Zgodnie ze sprawozdaniem Komisji z 2000 r., a także z uwagi na prawidłowe funkcjonowanie 
rynku wewnętrznego państwa członkowskie nie powinny mieć prawa wymagać od 
podróżujących myśliwych i  strzelców sportowych dokumentów innych niż europejska karta 
broni palnej czy też pobierać od nich opłat. Ocena funkcjonowania karty nie jest istotna z 
normatywnego punktu widzenia, lecz dotyczy jedynie momentu oceny politycznej.

Poprawkę złożyli Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta Angelilli, Michl 
Ebner

Poprawka 47
PUNKT 9 D PREAMBUŁY (nowy)

(9d) Aby ułatwić śledzenie broni palnej oraz 
skutecznie zwalczać nielegalny handel tą 
bronią, istotnymi częściami do niej i pełną 
amunicją oraz nielegalną produkcję 
powyższych, konieczna jest lepsza wymiana 
informacji pomiędzy państwami 
członkowskimi.

Or. it

Uzasadnienie

Uważa się, że zasadnicze znaczenie w przeciwdziałaniu nielegalnej produkcji i nielegalnemu 
handlowi bronią ma wymiana szczegółowych informacji między państwami członkowskimi.

Poprawkę złożyli Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta Angelilli, Michl 
Ebner

Poprawka 48
PUNKT 9 E PREAMBUŁY (nowy)

(9e) Niektóre państwa członkowskie 
uprościły ostatnio klasyfikację broni palnej, 
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zmniejszając liczbę kategorii z czterech do 
dwóch: zakazana broń palna i broń palna 
wymagająca pozwolenia. Pozostałe państwa 
członkowskie powinny dostosować się do tej 
uproszczonej klasyfikacji, choć kraje, w 
których obowiązuje obecnie inny podział, 
przewidujący większą liczbę kategorii, 
zgodnie z zasadą pomocniczości, mogą 
utrzymać tę klasyfikację oraz odpowiedni 
system pozwoleń.

Or. it

Uzasadnienie

Uważa się, że należy uszanować specyfikę poszczególnych państw członkowskich i ich różne 
tradycje, jak wynika to z zasady pomocniczości, której zawsze broni się w różnych 
dziedzinach polityki Unii Europejskiej.

Poprawkę złożyli Michl Ebner, Alexander Radwan

Poprawka 49
PUNKT 9 F PREAMBUŁY (nowy)

(9f) Warunki dotyczące uzyskiwania i 
okresu ważności europejskiej karty broni 
palnej powinny być jednakowe we 
wszystkich państwach członkowskich i nie 
powinny nakładać na ubiegającego się 
dodatkowych kosztów poza kosztami 
nabycia krajowej karty broni.

Or. de

Uzasadnienie

Celem europejskiej karty broni palnej jest przyczynienie się do sprawniejszego 
funkcjonowania europejskiego rynku wewnętrznego oraz ułatwienie obywatelom europejskim 
korzystania ze swobód. Dlatego należy unikać warunków – zwłaszcza natury finansowej i 
biurokratycznej – utrudniających uzyskanie dostępu do tych swobód lub korzystanie z nich, a 
tym samym poważnie zakłócających funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Ze względu na 
zasadę równego traktowania nieuzasadnione i zbyt duże różnice w tych warunkach 
występujące między państwami członkowskimi również nie są pożądane.
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Poprawkę złożyła Arlene McCarthy

Poprawka 50
PUNKT 9 G PREAMBUŁY (nowy)

(9g) Europejska karta broni palnej 
powinna być podstawowym dokumentem 
wymaganym od myśliwych i strzelców 
sportowych przy przewozie broni palnej do 
innego państwa członkowskiego. Wszelkie 
dodatkowe wymogi ustanowione przez 
państwo członkowskie w odniesieniu do 
wwożenia broni palnej przez myśliwego lub 
strzelca sportowego na teren tego państwa 
członkowskiego muszą być uzasadnione 
słusznymi względami porządku publicznego 
mającego na celu ochronę bezpieczeństwa 
publicznego i do nich proporcjonalne.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożyli Michl Ebner, Paul Rübig, Alexander Radwan

Poprawka 51
PUNKT 9 H PREAMBUŁY (nowy)

(9h) Europejska karta broni palnej 
funkcjonuje i powinna obowiązywać jako 
jedyny dokument, potrzebny myśliwym, 
strzelcom sportowym i kulturalno-
historycznym stowarzyszeniom strzeleckim 
do przewozu dozwolonej broni palnej wraz z 
odpowiednią amunicją do innego państwa 
członkowskiego.
Niniejszy przepis nie narusza odpowiednich 
obowiązujących porozumień dwustronnych.

Or. de
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Uzasadnienie

Z korzyścią dla sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego należy zezwolić myśliwym i 
strzelcom sportowym na podróżowanie do innego kraju członkowskiego jedynie z europejską 
kartą broni palnej. Ponadto w duchu idei europejskiej należy też umożliwić kulturalno-
historycznym stowarzyszeniom strzeleckim uczestnictwo w ponadgranicznej wymianie 
kulturalnej.

Poprawkę złożyli Michl Ebner, Paul Rübig, Alexander Radwan

Poprawka 52
PUNKT 9 I PREAMBUŁY (nowy)

(9i) W przypadku działalności placówek i 
stowarzyszeń kulturalno-historycznych, 
która zakłada obchodzenie się z „bronią 
historyczną” oraz jej używanie, należy 
dążyć do wzajemnego uznawania 
krajowych dokumentów do przewozu przez 
granicę oraz używania broni i amunicji 
tego rodzaju, jak np. przewiduje to 
dwustronne porozumienie między 
Niemcami a Austrią z dnia 28 czerwca 
2002 r.1
1 Porozumienie między Republiką Austrii a 
Republiką Federalną Niemiec w sprawie 
wzajemnego uznawania dokumentów do przewozu 
broni palnej i amunicji przez członków tradycyjnych 
stowarzyszeń strzeleckich i strzelców sportowych, 
zawarte w Berlinie dnia 28 czerwca 2002 r. 
(Dziennik Ustaw Republiki Austrii (część III) z dnia 
13 maja 2004 r.) 

Or. de

Uzasadnienie

Aby utrzymać i pielęgnować różnorodność kulturową oraz zachować obyczajowość 
historyczną w Unii Europejskiej należy w jak najwyższym stopniu ułatwić placówkom i 
stowarzyszeniom kulturalno-historycznym obchodzenie się z „bronią historyczną” i jej 
używanie w tym celu. Rozwiązanie to sprawdziło się w praktyce w przypadku wspomnianego 
wyżej „Porozumienia między Republiką Austrii a Republiką Federalną Niemiec w sprawie 
wzajemnego uznawania dokumentów do przewozu broni palnej i amunicji” i mimo pewnych 
obaw nie doprowadziło do niekontrolowanego, czy wręcz niebezpiecznego obchodzenia się z 
„bronią historyczną”. 
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Poprawkę złożyła Arlene McCarthy

Poprawka 53
ARTYKUŁ 1 PUNKT -1 (nowy)

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

-1) Art. 1 ust. 1 otrzymuje następujące 
brzmienie:
„1. W rozumieniu 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 miotający w wyniku działania 
materiału wybuchowego, chyba że broń 
taka odpowiada definicji, ale podlega 
wyłączeniu z jakiegokolwiek powodu 
wymienionego w załączniku I sekcji III. 
Broń palna została sklasyfikowana w sekcji 
II załącznika I.”

Or. en

Uzasadnienie

Definicja broni palnej jest spójna z definicją w protokole, lecz dodatkowo musi uwzględniać 
rosnące wykorzystanie broni przerobionej w przestępczości na terenie Europy oraz wzrost 
przemytu przez granice broni dającej się przerobić, w tym w okresie po podpisaniu protokołu. 
Występujące w protokole określenie „dająca się łatwo przerobić” w różnych państwach 
członkowskich może być różnie interpretowane tworząc tym samym potencjalne luki w 
prawie, które mogą być wykorzystane w działalności przestępczej. Coraz bardziej 
zaawansowane technologie wykorzystywane przez przestępców do przerabiania broni, można 
zastosować do broni, która nie jest uważana za łatwo ulegającą przeróbce.

Poprawkę złożyli Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Michl Ebner

Poprawka 54
ARTYKUŁ 1 PUNKT -1 A (nowy)

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

-1) Art. 1 ust. 1 otrzymuje następujące 
brzmienie:
„1. Dla potrzeb niniejszej dyrektywy „broń 
palna” oznacza każdą ręczną broń lufową, 
która wyrzuca lub jest przeznaczona do 
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wyrzucania kuli lub pocisku poprzez 
działanie materiału wybuchowego, chyba że 
broń taka odpowiada definicji, ale podlega 
wyłączeniu z jakiegokolwiek powodu 
wymienionego w sekcji III załącznika I . 
Broń palna została sklasyfikowana w sekcji 
II załącznika I.”

Or. it

Uzasadnienie

Definicja broni palnej opiera się na Protokole. Obawa o spójność definicji z wyłączeniem 
broni palnej niezdatnej do użytku, broni zabytkowej czy innych rodzajów broni palnej 
wymienionych w załączniku I sekcji III dyrektywy jest bezpodstawna, bowiem definicja ma 
charakter ogólny i wszechobejmujący, a zatem odnosi się również do rodzajów broni 
wyraźnie z niej wyłączonych.

Poprawkę złożył Lasse Lehtinen

Poprawka 55
ARTYKUŁ 1 PUNKT -1 B (nowy)

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

-1b) W art. 1 dodaje się następujący ustęp 
1b w brzmieniu:

„1a. W rozumieniu niniejszej dyrektywy 
„śledzenie broni” oznacza systematyczne 
śledzenie drogi broni palnej, i w miarę 
możliwości jej części i komponentów oraz 
amunicji, przebiegające od producenta do 
nabywcy w celu udzielania właściwym 
organom państwowym pomocy w 
wykrywaniu, badaniu i analizowaniu 
procesów nielegalnego wytwarzania broni i 
nielegalnego obrotu bronią.”

Or. en

Uzasadnienie

Definicja śledzenia broni została podana w protokole i powinna zostać włączona do 
dyrektywy w celu zagwarantowania pewności prawnej.
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Poprawkę złożył Lasse Lehtinen

Poprawka 56
ARTYKUŁ 1 PUNKT -1 C (nowy)

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

-1b) W art. 1 dodaje się następujący ustęp 
1b w brzmieniu:

„1b. W rozumieniu niniejszej dyrektywy 
„amunicja” oznacza kompletne naboje lub 
ich komponenty, takie jak łuski, spłonki, 
proch, pocisk lub pocisk miotajacy, które są 
używane do broni palnej, pod warunkiem, 
że posiadanie samych takich komponentów 
wymaga zezwolenia w danym państwie.”

Or. en

Uzasadnienie

Definicja amunicji została podana w protokole i powinna zostać włączona do dyrektywy w 
celu zagwarantowania pewności prawa.

Poprawkę złożyła Gisela Kallenbach

Poprawka 57
ARTYKUŁ 1 PUNKT -1 D (nowy)

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

-1d) W art. 1 dodaje się następujący ustęp 
1c w brzmieniu:

„1c. W rozumieniu niniejszej dyrektywy 
termin „broń zabytkowa” oznacza każdą 
broń wyprodukowaną przed 1900 r. lub 
jakąkolwiek nowszą broń określoną jako 
broń zabytkowa przez państwo 
członkowskie w oparciu o kryteria 
techniczne. Odnośne kryteria techniczne 
odpowiadają przynajmniej normom 
określonym zgodnie z przepisami art. 13 
ust. 4.”

Or. en
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Uzasadnienie

Definicja „broni zabytkowej” jest potrzebna w celu zagwarantowania pewności prawa, jako 
że ten rodzaj broni nie został objęty zakresem niniejszej dyrektywy.

Poprawkę złożyli Michl Ebner, Alexander Radwan

Poprawka 58
ARTYKUŁ 1 PUNKT -1 E (nowy)

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

-1e) Do art. 1 dodaje się następujący ustęp 
1d: 
„(1d) W rozumieniu niniejszej dyrektywy za 
„broń historyczną” uznaje się wszelką 
broń, wyprodukowaną przed 1899 r. oraz 
jej elementy, a także wszelką broń, którą na 
mocy ustawodawstwa krajowego określa się 
mianem „historycznej”.
Powyższa definicja obejmuje także 
wszystkie sztuki broni, wraz z ich 
elementami i przynależną amunicją 
hukową, które nie są młodsze niż modele z 
drugiej wojny światowej i które zostały 
przerobione na broń nienadającą się do 
użycia ostrej amunicji.”

Or. de

Uzasadnienie

Na podstawie obowiązujących porozumień (układ z Schengen i protokół ONZ) za „broń 
historyczną” uznaje się broń sprzed 1899 r. Niemniej jednak w Europie istnieją placówki 
kulturalno-historyczne, które w celu wykonywania swojej działalności, a tym samym w celu 
zachowania różnorodności kulturowej w Europie, korzystają z nienadającej się do użytku 
broni, która jednak była w użyciu jeszcze po 1899 roku. Ponieważ tego rodzaju broń nadaje 
się już tylko do takich kulturowo-historycznych celów, należy ją uwzględnić w definicji „broni 
historycznej” poprzez wydłużenie tego okresu.

Poprawkę złożyli Michl Ebner, Paul Rübig, Alexander Radwan

Poprawka 59
ARTYKUŁ 1 PUNKT -1 F (nowy)
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Artykuł 1 ustęp 1 e (nowy) (dyrektywa 91/477/EWG)

-1f) Do art. 1 dodaje się następujący ustęp 
1g:
„(1e) W rozumieniu niniejszej dyrektywy za 
„broń historyczną” uznaje się modele, które 
nie są młodsze niż modele z drugiej wojny 
światowej. Zaliczają się do nich m.in. 
modele z następujących kategorii: 
- broń palna długa powtarzalna o lufie nie 
dłuższej niż 60 cm; 
- pozostałe rodzaje broni palnej długiej 
powtarzalnej; 
- broń palna długa jednostrzałowa o lufie 
gwintowanej lub lufach gwintowanych; 
- broń palna długa jednostrzałowa o lufie 
gładkiej lub lufach gładkich.” 

Or. de

Uzasadnienie

Zagadnienia związane z „bronią historyczną” są szczególnie istotne dla historycznych 
stowarzyszeń strzeleckich w Niemczech, Austrii i północnych Włoszech. Historyczne 
stowarzyszenia strzeleckie prezentują ponadnarodową tradycję, będącą odzwierciedleniem 
ducha europejskiego. Z tego względu koniecznie należy uwzględnić w dyrektywie „broń 
historyczną”.

Poprawkę złożyli Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Poprawka 60
ARTYKUŁ 1 PUNKT -1 G (nowy)

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

-1g) W art. 1 dodaje się ustęp w brzmieniu:
„1f. Dla potrzeb niniejszej dyrektywy 
„amunicja” oznacza cały nabój lub jego 
elementy, łącznie z łuskami, spłonkami, 
prochem, kulami lub pociskami, używane 
do broni palnej, pod warunkiem że w 
odpowiednich państwach członkowskich 
elementy te również wymagają 
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pozwolenia.”

Or. it

Uzasadnienie

Zaproponowana definicja w zupełności przystaje do definicji zawartej w Protokole. Elementy 
amunicji, w dużej części nieaktywne, powinny być traktowane jak pełna amunicja jedynie 
wtedy, gdy jest to przewidziane przepisami krajowymi regulującymi działalność tej branży.

Poprawkę złożyli Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Poprawka 61
ARTYKUŁ 1 PUNKT -1 H (nowy)

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

-1h) W art. 1 dodaje się ustęp w brzmieniu:
„1e. Dla potrzeb niniejszej dyrektywy 
„części lub elementy broni palnej” 
oznaczają wszelkie istotne komponenty 
zaprojektowane specjalnie do zastosowania 
w broni palnej, niezbędne do jej 
funkcjonowania i charakteryzujące się 
specyficzną budową. Są to w szczególności 
lufa, chwyt lub szkielet, zamek lub bębenek, 
komora zamkowa lub baskila oraz 
jakiekolwiek urządzenie przeznaczone lub 
przystosowane do tłumienia hałasu 
powodowanego przez wystrzał.”

Or. it

Uzasadnienie

Element traktowany jako część broni musi nie tylko być niezbędny do jej funkcjonowania, lecz 
powinien również być specyficzny, czyli taki, który nie może być użyty w inny sposób ani 
pomylony z elementem innego rodzaju konstrukcji mechanicznej.

Poprawkę złożyła Charlotte Cederschiöld

Poprawka 62
ARTYKUŁ 1 PUNKT -1 I (nowy)

Artykuł 1 ustęp 1 f (nowy) (dyrektywa 91/477/EWG)
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-1i) Dla celów niniejszej dyrektywy 
„amunicja” oznacza jednostkę składającą 
się z łuski, spłonki, kuli i prochu.

Or. sv

Uzasadnienie

Dyrektywa w sprawie broni powinna zawierać definicję amunicji. Jednak poszczególne 
komponenty amunicji same w sobie nie przedstawiają wartości i nie stanowią ryzyka, zatem w 
niniejszym kontekście znaczenie ma amunicja jako całość.

Poprawkę złożyła Charlotte Cederschiöld

Poprawka 63
ARTYKUŁ 1 PUNKT -1 J (nowy)

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

-1j) W art. 1 dodaje się następujący ustęp 
1g w brzmieniu: 
Dla potrzeb niniejszej dyrektywy 
„pośrednik” oznaczać będzie każdą osobę 
fizyczną lub prawną, która w zakresie swej 
działalności gospodarczej stwarza warunki 
konieczne do zawierania umów produkcji, 
handlu, wymiany, wypożyczenia, naprawy 
lub przeróbki broni palnej, jej części i 
komponentów oraz amunicji.”

Or. sv

Uzasadnienie

W celu zachowania zgodności z art. 1 ust. 2 dyrektywy oraz aby zapobiec stosowaniu jej do 
osób prywatnych, które, przykładowo, wymieniają się bronią w celach hobbystycznych, 
konieczne jest dodanie ustępu o pośrednikach w handlu bronią zawierającego odniesienie do 
działalności godspodarczej.

Poprawkę złożyli Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Poprawka 64
ARTYKUŁ 1 PUNKT -1 K (nowy)

Artykuł 1 ustęp 2 (dyrektywa 91/477/EWG)
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-1k) Art. 1 ust. 2 otrzymuje następujące 
brzmienie:
„2. Dla potrzeb niniejszej dyrektywy 
„dostawca” oznacza każdą osobę fizyczną 
lub prawną, której zawód lub działalność 
gospodarcza polega w całości lub w części 
na produkcji, handlu, wymianie, 
wypożyczaniu, naprawie lub przeróbce 
broni palnej, jej istotnych części i pełnej 
amunicji.”

Or. it

Uzasadnienie

Zostaje przede wszystkim zaproponowany termin „dostawca” jako tłumaczenie angielskiego 
terminu „dealer”, bowiem jest on dokładniejszy od obecnego „sprzedawcy”. Dodano do 
definicji dyrektywy części broni (pojęcie obejmujące również „elementy” przewidziane w 
Protokole) oraz pełną amunicję.

Poprawkę złożyli Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Michl Ebner

Poprawka 65
ARTYKUŁ 1 PUNKT 1

Artykuł 1 ustęp 3 (dyrektywa 91/477/EWG)

1) W art. 1, po ust. 2 dodaje się dwa nowe 
ustępy w brzmieniu:

1) W art. 1, po ust. 2 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:

„3. Do celów niniejszej dyrektywy 
„nielegalna produkcja” oznacza produkcję 
lub montowanie broni palnej, jej części i 
elementów lub amunicji:

„3. Do celów niniejszej dyrektywy 
„nielegalna produkcja” oznacza niezgodną z 
przepisami niniejszej dyrektywy produkcję 
lub montowanie broni palnej, jej istotnych
części lub pełnej amunicji, także z 
wykorzystaniem części i elementów 
pochodzących z importu z krajów trzecich:

Or. it

Uzasadnienie

Dyrektywa 91/477/EWG powinna być jedynym wyznacznikiem legalności produkcji broni, jej 
istotnych części i pełnej amunicji wewnątrz Unii.
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Poprawkę złożyli Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Poprawka 66
ARTYKUŁ 1 PUNKT 1

Artykuł 1 ustęp 4 (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.

4. Do celów niniejszej dyrektywy 
„nielegalny obrót” oznacza niezgodne z 
przepisami niniejszej dyrektywy nabycie, 
sprzedaż, dostawę, przemieszczenie lub 
przekazanie broni palnej, jej istotnych części 
i pełnej amunicji, z lub przez terytorium 
któregokolwiek państwa na terytorium 
państwa członkowskiego, jeżeli którekolwiek 
z zainteresowanych państw członkowskich 
nie wydało na to zezwolenia zgodnie z 
przepisami niniejszej dyrektywy, to znaczy 
jeżeli broń palna nie jest oznakowana 
zgodnie z art. 4 ust. 1. Nie uznaje się za 
nielegalny obrót nabycia, sprzedaży, 
dostawy, przemieszczenia lub przekazania 
broni palnej przekazanej z zapasów 
rządowych i przeznaczonej do stałego 
użytku cywilnego, pod warunkiem że broń 
ta jest oznakowana zgodnie z przepisami 
art. 4 ust. 1 dotyczącymi znaków próbnych 
na broni palnej.

Or. it

Uzasadnienie

Po wejściu w życie niniejszej dyrektywy wszelka broń wyprodukowana lub wprowadzona do 
obrotu w państwach członkowskich będzie obowiązkowo oznakowana zgodnie z przepisami 
tejże dyrektywy.

Poprawkę złożyli Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Poprawka 67
ARTYKUŁ 1 PUNKT 1

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

„4a. Do celów niniejszej dyrektywy 
„śledzenie” oznacza systematyczne 
kontrolowanie drogi broni palnej, a także, 
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w miarę możliwości, jej istotnych części i 
pełnej amunicji, przebiegającej od 
producenta do nabywcy, mające na celu 
wykrywanie i analizowanie procesów 
nielegalnej produkcji i nielegalnego obrotu 
bronią oraz, ewentualnie, pomoc w 
prowadzeniu dochodzeń.”

Or. it

Uzasadnienie

Śledzenie broni powinno mieć charakter regularny. Śledzenie istotnych części broni i pełnej 
amunicji powinno odbywać się, jak ujęto to zostało w Protokole, „w miarę możliwości”. 
Śledzenie nieistotnych części broni i niepełnej amunicji (a dokładniej elementów amunicji) 
jest możliwe jedynie w przypadku elementów aktywnych (materiałów pędnych), które, jako 
materiały wybuchowe, i tak wymagają pozwolenia.

Poprawkę złożyli Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti

Poprawka 68
ARTYKUŁ 1 PUNKT 1

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

„4b. Do celów niniejszej dyrektywy „broń 
zabytkowa” oznacza wszelką broń 
wyprodukowaną przed 1899 r., jak również 
jej repliki i wszelką nowszą broń określoną 
w przepisach krajowych jako zabytkowa.”

Or. it

Uzasadnienie

Art. 3 ust. 1 lit. a) Protokołu przyznaje krajowym systemom prawnym prawo określenia broni 
zabytkowej i jej replik, wyłączonych ze stosowania Protokołu. Ustalenie kryteriów 
technicznych pozwalających na określenie tego rodzaju broni wydaje się zatem podważać 
prawo państw do stanowienia w tej kwestii. Granica roku 1899 jest wyraźnie wyznaczona w 
Protokole, który jest realizowany, podczas gdy zaproponowana pierwotnie granica 1870 r. 
jest tak odległa, że w konsekwencji za broń współczesną uznaje się szereg przedmiotów 
posiadających niewątpliwą wartość historyczną.
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Poprawkę złożyli Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Poprawka 69
ARTYKUŁ 1 PUNKT 1

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

„4c. Osoba fizyczna lub prawna 
prowadząca działalność w zakresie 
pośrednictwa w przekazywaniu broni, jej 
istotnych części lub pełnej amunicji 
podlega temu samemu systemowi pozwoleń 
co dostawca broni. Agenci i przedstawiciele 
działający na mocy legalnej umowy 
pełnomocnictwa w imieniu i na rzecz 
dostawców posiadających pozwolenie nie 
mogą zostać uznani za «pośredników» do 
celów stosowania niniejszej dyrektywy.”

Or. it

Uzasadnienie

Pojęcie „brokera” (czy „pośrednika”) jest obce rynkowi broni cywilnej, należy natomiast do 
sfery uzbrojenia, która jest wyłączona z zakresu stosowania dyrektywy. Z pojęcia pośrednika 
wyłączyć należy agenta lub przedstawiciela handlowego działającego na mocy legalnej 
umowy w imieniu i na rzecz producenta lub importera broni cywilnej.

Poprawkę złożyli Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Poprawka 70
ARTYKUŁ 1 PUNKT 1

Artykuł 2 ustęp 2 a (nowy) (dyrektywa 91/477/EWG)

„2a. Niniejsza dyrektywa stosuje się 
również do istotnych części broni palnej i 
pełnej amunicji, także tych importowanych 
z krajów trzecich.”

Or. it

Uzasadnienie

System pozwoleń na broń powinien zostać rozszerzony na jej istotne i specyficzne części oraz 
pełną amunicję przeznaczoną do jej zasilania. Wykreślono słowo „elementy”, bowiem jest 
ono całkowicie zbieżne z pojęciem części broni.
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Poprawkę złożyła Gisela Kallenbach

Poprawka 71
ARTYKUŁ 1 PUNKT 1

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

„2b. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie 
do sprzedaży na odległość.”

Or. en

Uzasadnienie

Nabywanie broni palnej w drodze sprzedaży na odległość, w szczególności przez Internet, 
powinno być objęte takimi samymi przepisami jak zakup bezpośredni.

Poprawkę złożyła Gisela Kallenbach

Poprawka 72
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 
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 broni 
palnej, jej części i komponentów, państwa
członkowskie, podczas produkcji broni 
palnej, jej części i komponentów, bądź to 
wymagają jednolitego oznakowania 
wskazującego nazwę producenta, kraj lub 
miejsce produkcji i numer serii, zgodnie z 
konwencją z dnia 1 lipca 1969 r. o 
wzajemnym uznawaniu oznakowania broni 
strzeleckiej, bądź zachowują każde inne 
łatwe w użyciu niepowtarzalne oznakowanie 
zawierające proste symbole geometryczne 
złożone z kodu cyfrowego lub 
alfanumerycznego, umożliwiające 
wszystkim państwom łatwą identyfikację 
kraju produkcji. Oznakowanie umieszczane 
jest na najważniejszej lub konstrukcyjnej 
części broni palnej, której zniszczenie 
uczyni tę broń niezdatną do użytku.

Or. en
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Uzasadnienie

Treść niniejszej poprawki jest spójna z wyraźnym włączeniem do dyrektywy części i 
komponentów broni. Numer seryjny zawiera rok produkcji. System znakowania określony w 
konwencji o oznakowaniu powinien być odniesieniem dla wszystkich państw członkowskich. 
Bardzo ważne jest umieszczanie oznaczenia na najważniejszej lub konstrukcyjnej części broni 
palnej, tak aby zniszczenie tej części uczyniło broń trwale niezdatną do użytku lub ponownego 
uruchomienia, takiej jak szkielet lub komora zamkowa. Klauzula ta utrudniłaby usunięcie 
oznaczenia i przyczyniłyby się do ulepszenia procesu śledzenia broni. 

Poprawkę złożył Lasse Lehtinen

Poprawka 73
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 
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 każdej 
złożonej broni palnej państwa członkowskie 
podczas produkcji broni palnej bądź to 
wymagają jednolitego oznakowania 
wskazującego nazwę producenta, numer 
seryjny broni, kraj lub miejsce produkcji 
oraz rok produkcji (jeżeli nie jest on częścią 
numeru seryjnego), zgodnie z normami i 
kryteriami określonymi w konwencji o 
wzajemnym uznawaniu oznakowania broni 
strzeleckiej, bądź zachowują alternatywne,
niepowtarzalne i łatwe do identyfikacji 
oznakowanie w połączeniu z numerem 
umożliwiającym wszystkim państwom łatwą 
identyfikację kraju produkcji. Oznakowanie 
umieszczane jest na najważniejszej lub 
konstrukcyjnej części broni palnej, której 
zniszczenie uczyni tę broń niezdatną do 
użytku.

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy konwencji o wzajemnym uznawaniu oznakowania broni strzeleckiej (decyzja 15 – 7, 
art. 49) przestrzegane przez wszystkich europejskich producentów amunicji wymagają 
znakowania nawet najmniejszych opakowań amunicji, w tym podania nazwy producenta, 
numeru identyfikacyjnego, kalibru, typu i ilości amunicji w opakowaniu.
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Poprawkę złożyli Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Poprawka 74
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 
każde inne łatwe w użyciu niepowtarzalne 
oznakowanie zawierające proste symbole 
geometryczne złożone z kodu cyfrowego lub 
alfacyfrowego, umożliwiające wszystkim 
państwom łatwą identyfikację kraju 
produkcji.

Ponadto państwa członkowskie dbają o to, 
by w przypadku przekazywania broni palnej 
pochodzącej z zapasów rządowych do 
stałego użytku cywilnego, była ona 
opatrzona właściwym oznakowaniem 
umożliwiającym państwom łatwą 
identyfikację kraju, do którego broń została 
przekazana.

1. Do celów identyfikacji i śledzenia 
wszelkiej zmontowanej broni palnej państwa 
członkowskie podczas produkcji wszelkiej 
broni palnej bądź to wymagają jednolitego 
oznakowania zawierającego nazwę 
producenta lub jego znak towarowy, kraj lub 
miejsce produkcji, numer serii oraz rok 
produkcji (jeżeli nie jest on częścią numeru 
seryjnego), np. zgodnie z postanowieniami 
konwencji z dnia 1 lipca 1969 r. dotyczącej 
wzajemnego uznawania znaków próbnych 
na ręcznej broni palnej, 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. Oznakowanie umieszczane jest 
na istotnej lub strukturalnej części broni 
palnej, której zniszczenie uczyniłoby tę broń 
niezdatną do użytku.

Or. it

Uzasadnienie

Rządy krajów europejskich będących najważniejszymi producentami broni cywilnej podpisały 
konwencję o wzajemnym uznawaniu znaków próbnych na ręcznej broni palnej (konwencję 
CIP), znakując tym samym prawie całość broni cywilnej znajdującej się na terytorium UE 
przy użyciu jednolitego systemu, który pozwala na identyfikację i śledzenie broni. System CIP 
obejmuje elementy przewidziane w Protokole. (ostatnie zdanie uzasadnienia nie dotyczy 
wersji polskiej)

Poprawkę złożyli Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta Angelilli, Michl 
Ebner

Poprawka 75
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2

Artykuł 4 ustęp 3 (dyrektywa 91/477/EWG)
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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 przez okres co najmniej dwudziestu lat 
prowadzone będzie skomputeryzowane i 
scentralizowane archiwum danych, w 
którym każda sztuka broni podlegająca 
przepisom niniejszej dyrektywy będzie 
zarejestrowana przy pomocy jej jednolitego 
oznakowania. Dostawcy broni przez cały 
okres swej działalności mają obowiązek 
przechowywać przez dwadzieścia lat rejestr, 
w którym odnotowana zostaje każda 
przychodząca i wychodząca sztuka broni 
podlegającej przepisom niniejszej 
dyrektywy wraz z danymi umożliwiającymi 
jej identyfikację i śledzenie, czyli typem, 
marką, modelem, kalibrem i numerem 
seryjnym oraz nazwami i adresami 
dostawcy i nabywcy. Po zakończeniu 
działalności dostawca broni przekazuje 
rejestr krajowym władzom 
odpowiedzialnym za oznakowanie, o którym 
mowa w ust. 1 akapicie pierwszym.

Or. it

Uzasadnienie

Zgodna z przepisami, przejrzysta i kompletna rejestracja ze strony państw członkowskich oraz 
prawidłowe przechowywanie danych przez odpowiedni czas ze strony podmiotów 
działających w branży gwarantują możliwość śledzenia każdej wyprodukowanej sztuki broni.

Poprawkę złożył Lasse Lehtinen

Poprawka 76
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2

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

1a. Dla potrzeb śledzenia amunicji państwa 
członkowskie wymagają oznakowania 
każdej, nawet najmniejszego opakowania 
amunicji, w tym podania nazwy 
producenta, numeru identyfikacyjnego 
partii amunicji, kalibru i typu amunicji, 
zgodnie z postanowieniami konwencji z 
dnia 1 lipca 1969 r. o wzajemnym 
uznawaniu oznakowania broni strzeleckiej 
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(CIP).

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy konwencji o wzajemnym uznawaniu oznakowania broni strzeleckiej (decyzja 15 – 7, 
art. 49) przestrzegane przez wszystkich europejskich producentów amunicji wymagają 
znakowania nawet najmniejszych opakowań amunicji, w tym podania nazwy producenta, 
numeru identyfikacyjnego, kalibru i typu amunicji oraz ilości amunicji w opakowaniu.

Poprawkę złożyli Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Poprawka 77
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2

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

1b. Do celów znakowania amunicji państwa 
członkowskie wymagają oznakowania 
każdego pojedynczego podstawowego 
opakowania pełnej amunicji poprzez 
podanie nazwy producenta, numeru 
identyfikacyjnego partii, kalibru i typu 
amunicji, np. zgodnie z postanowieniami 
konwencji z dnia 1 lipca 1969 r. dotyczącej 
wzajemnego uznawania znaków próbnych 
na ręcznej broni palnej.

Or. it

Uzasadnienie

Oznakowanie podstawowych opakowań amunicji poprzez podanie informacji dotyczących 
nazwy lub znaku towarowego producenta, typu amunicji, rodzaju zasilania amunicją, kalibru, 
kolejnego numeru identyfikacyjnego serii i ilości nabojów znajdujących się w opakowaniu jest 
już teraz wymagane przepisami CIP (decyzja XV-7, art. 49), których przestrzegają wszyscy 
europejscy producenci amunicji.

Poprawkę złożył Othmar Karas

Poprawka 78
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2

Artykuł 4 ustęp 2 a (nowy) (dyrektywa 91/477/EWG)
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2a) Warunkiem nabycia broni palnej 
kategorii C i D w państwach członkowskich 
jest upłynięcie okresu odstąpienia od 
umowy, wynoszącego co najmniej trzy dni 
robocze od dnia nabycia broni palnej do 
dnia jej dostarczenia. Powyższy warunek 
nie dotyczy sprzedawców broni i 
pośredników. Okres odstąpienia od umowy 
nie jest wymagany, jeżeli nabywca jest 
posiadaczem pozwolenia na broń palną 
kategorii B lub pozwolenia na broń 
myśliwską, lub jeżeli zostanie 
przedstawiony dowód na niezwłoczny 
wywóz broni.

Or. de

Uzasadnienie

Wprowadzenie „okresu odstąpienia od umowy” powinno zapobiec podejmowaniu 
spontanicznej decyzji o popełnieniu przestępstwa przy użyciu broni palnej. Z punktu widzenia 
celowości okres wynoszący trzy dni robocze wydaje się odpowiedni. Ponadto okres ten 
wydaje się konieczny jedynie w przypadku broni palnej kategorii C i D, ponieważ 
wiarygodność osób, które chcą nabyć broń palną kategorii A i B, została już sprawdzona 
przez władze. W przypadkach, w których okres odstąpienia od umowy nie jest wymagany, 
należy przyjąć, że chodzi o osoby, których wiarygodność została zbadana.

Poprawkę złożyli Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti, Lasse Lehtinen, Michl Ebner

Poprawka 79
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2

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

Państwa członkowskie gwarantują, że broń 
palna znajdująca się na ich terytorium jest 
oznakowana i zarejestrowana zgodnie z 
przepisami niniejszej dyrektywy lub 
zdezaktywowana. Import broni palnej z 
krajów trzecich podlega wymogowi 
znakowania zgodnie z przepisami niniejszej 
dyrektywy.

Or. it
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Uzasadnienie

Każda broń palna znajdująca się na terytorium UE musi być właściwie oznakowana, również 
broń importowana, jeżeli nie została ona oznakowana w miejscu pochodzenia. Oznakowanie 
powinno być umieszczone na istotnej lub strukturalnej części broni, której zniszczenie 
uczyniłoby tę broń niezdatną do użytku.

Poprawkę złożyli Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Poprawka 80
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2 A (nowy)

Artykuł 5 (dyrektywa 91/477/EWG)

2a) Art. 5 otrzymuje brzmienie:

a) W akapicie pierwszym, po lit. b) dodaje 
się literę w brzmieniu:
„ba) nie zostały skazane prawomocnymi 
wyrokami sądowymi za umyślne 
popełnienie poważnego przestępstwa z 
użyciem przemocy wobec osób; państwa 
członkowskie określają szczegółowe zasady 
stosowania tego wymogu, a w szczególności 
odpowiednie rodzaje przestępstw, 
minimalny wymiar odpowiadającej im kary 
i minimalny okres rehabilitacji, jaki musi 
upłynąć przed ponownym uzyskaniem 
pozwolenia na zakup i posiadanie ręcznej 
broni palnej.”

b) Akapit trzeci otrzymuje brzmienie:
„Państwa członkowskie mogą wycofać 
pozwolenie na posiadanie broni, jeżeli 
przestaje być spełniany jakikolwiek z 
warunków, na podstawie których zostało 
ono wydane.”

Or. it

Uzasadnienie

Wyjątek dotyczący granicy wieku obowiązującej w przypadku zakupu i posiadania broni 
palnej w celach łowieckich lub do strzelectwa sportowego ma zasadnicze znaczenie i 
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powinien być utrzymany w celu zachęcenia młodzieży do uprawiania strzeleckich dyscyplin 
sportu. Kryterium umyślnego popełnienia przestępstwa z użyciem przemocy wobec osób jest 
jedynym dopuszczalnym kryterium, na podstawie którego można stwierdzić, czy dana 
jednostka stanowi zagrożenie społeczne w związku z możliwością posiadania przez nią broni.

Poprawkę złożyła Véronique Mathieu

Poprawka 81
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2 B (nowy)

Artykuł 5 (dyrektywa 91/477/EWG)

2b) Art. 5 otrzymuje brzmienie:
„Bez uszczerbku dla przepisów art. 3 
państwa członkowskie zezwalają na 
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 mogą stanowić zagrożenia dla 
samych siebie, dla porządku publicznego 
ani dla bezpieczeństwa publicznego; dla 
kategorii C i D warunek ten może zostać 
spełniony poprzez przedstawienie w 
momencie zakupu, w zależności od 
przypadku, pozwolenia na polowanie, 
licencji na uprawianie strzelectwa 
sportowego, zaświadczenia o niekaralności 
lub innego dokumentu urzędowego 
wystawionego przez właściwe organy.

Państwa członkowskie mogą wycofać 
pozwolenie na posiadanie broni, jeżeli 
przestaje być spełniany którykolwiek z 
warunków określonych w akapicie 
pierwszym pkt b).

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. fr
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Uzasadnienie

Zarejestrowani myśliwi i strzelcy sportowi zostali już poddani wszelkim formalnościom i 
weryfikacjom (badania, testy, zaświadczenia o niekaralności itd.) mającym na celu 
zagwarantowanie, że nie stanowią oni zagrożenia dla porządku publicznego i bezpieczeństwa. 
Urzędowe pozwolenie- lub licencja-, które zostało im wydane przez właściwe organy (i 
którego okres ważności trzeba w większości wypadków przedłużać co rok) może zatem zostać 
uznane za odpowiednik indywidualnego pozwolenia. Okres wymagany w celu uzyskania tego 
rodzaju pozwolenia- lub licencji- będzie poza tym stanowił gwarancję, że zakup broni palnej 
nie będzie się odbywał pod wpływem impulsu.

Poprawkę złożyli André Brie, Marco Rizzo

Poprawka 82
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 
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, lecz które w 
każdym przypadku ukończyły 16 lat i 
znajdują się na terenie licencjonowanego 
ośrodka strzeleckiego, pod opieką 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

(Treść zbliżona do treści dyrektywy)

Poprawkę złożyła Gisela Kallenbach

Poprawka 83
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2 E (nowy)



PE 388.493v01-00 28/43 AM\664124PL.doc

PL

Artykuł 5 ustęp 1 litera a) (dyrektywa 91/477/EWG)

2a) Art. 5 ust. 1 lit. (a) otrzymuje 
brzmienie:
„(a) ukończyły 18 rok życia, z wyjątkiem 
łowiectwa i strzelectwa sportowego, pod 
warunkiem, że osoby, które nie ukończyły 
18 roku życia są pod opieką i 
przewodnictwem wykwalifikowanego 
trenera lub na terenie licencjonowanego 
ośrodka strzeleckiego”.

Or. en

(Treść zbliżona do treści dyrektywy)

Uzasadnienie

Ze względów bezpieczeństwa ograniczenia wiekowe dla łowiectwa i strzelectwa sportowego 
powinny być uzależnione od tego, czy dane osoby są pod opieką wykwalifikowanego trenera.

Poprawkę złożył Lasse Lehtinen

Poprawka 84
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2 F (nowy)

Artykuł 6 ustęp 1 a (nowy) (dyrektywa 91/477/EWG)

2f) W art. 6 dodaje się następujący ustęp 1a 
w brzmieniu:

„1a. Z wyjątkiem sprzedawców i 
pośredników państwa członkowskie ściśle 
kontrolują nabywanie broni palnej, jej 
części, komponentów i amunicji do niej w 
drodze sprzedaży 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 odległość.1
___________

1 Dz.U. L 144 z 4.6.1997, str. 19

Or. en



AM\664124PL.doc 29/43 PE 388.493v01-00

PL

Uzasadnienie

Państwa członkowskie ściśle nadzorują nabywanie broni palnej w drodze sprzedaży na 
odległość.

Poprawkę złożyli Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta Angelilli, Michl 
Ebner

Poprawka 85
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2 G (nowy)

Artykuł 6 ustęp 1 b (nowy) (dyrektywa 91/477/EWG)

2g) W art. 6 dodaje się akapit w brzmieniu:
„Państwa członkowskie poddają ścisłej 
kontroli zakup broni palnej, jej istotnych 
części i pełnej amunicji za pośrednictwem 
środków porozumiewania się na odległość. 
Podmioty działające jako dostawcy broni 
lub pośrednicy przestrzegają w tym zakresie 
tych samych reguł co w przypadku 
prowadzenia ich normalnej działalności.”

Or. it

Uzasadnienie

Zakup broni palnej przy wykorzystaniu technologii porozumiewania się na odległość musi 
podlegać stosownej kontroli w celu sprawowania odpowiedniej kontroli nad przekazywaniem 
broni. Jako że zakup broni palnej podlega systemowi kontroli , tzw. „czas na zastanowienie 
się” nad dokonaniem zakupu wydaje się środkiem całkowicie zbędnym.

Poprawkę złożyła Gisela Kallenbach

Poprawka 86
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2 H (nowy)

Artykuł 7 (dyrektywa 91/477/EWG)

2h) Art. 7 otrzymuje brzmienie:
„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.
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Pozwolenie tego rodzaju nie może zostać 
wydane osobie mającej miejsce 
zamieszkania w innym państwie 
członkowskim bez uprzedniej zgody tego 
państwa.
2. Każdy sprzedawca lub osoba prywatna 
informuje władze państwa członkowskiego 
o każdym fakcie przeniesienia 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. Jeśli państwo członkowskie zakazuje 
nabywania i posiadania na swym 
terytorium broni palnej sklasyfikowanej w 
kategorii B, informuje ono tym fakcie 
pozostałe państwa członkowskie, które 
umieszczają wyraźną informację na ten 
temat w każdej europejskiej karcie broni 
palnej wydawanej dla tego rodzaju broni 
zgodnie z przepisami art. 12 ust. 2.
4. Posiadanie broni palnej sklasyfikowanej 
w kategorii B jest zabronione na terytorium 
danego państwa członkowskiego, chyba że 
to państwo członkowskie wyda stosowne 
pozwolenie. Jeśli osoba, która uzyska takie 
pozwolenie ma miejsce zamieszkania w 
innym państwie członkowskim, państwo to 
zostaje stosownie poinformowane.
5. Pozwolenie na nabycie oraz posiadanie 
broni palnej sklasyfikowanej w kategorii B 
może przyjąć formę pojedynczej decyzji 
administracyjnej.
6. Państwa członkowskie mogą wydać 
osobom, w przypadku których stwierdzono 
spełnienie wymogów koniecznych do 
wydania pozwolenia na broń, wieloletnią 
licencję na nabywanie i posiadanie 
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wszelkiej broni wymagającej pozwolenia, z 
zastrzeżeniem obowiązku informowania 
właściwych organów o transferach, 
okresowej weryfikacji spełniania wymogów 
oraz o ograniczeniach w posiadaniu broni 
przewidzianych w odpowiednich przepisach 
krajowych.
7. Państwa członkowskie przyjmują 
przepisy gwarantujące, że osoby uznawane 
przez prawo krajowe za myśliwych, 
strzelców sportowych lub kolekcjonerów i 
posiadające wydane na podstawie prawa 
krajowego upoważnienia do posiadania 
broni sklasyfikowanej w byłych kategoriach 
C i D, nie posiadają obowiązku ponownego 
ubiegania się o pozwolenie na te rodzaje 
broni w związku z likwidacją tych kategorii. 
Wspomniani myśliwi, strzelcy sportowi lub 
kolekcjonerzy będący w posiadaniu broni 
należącej do byłej kategorii C wyłącznie na 
podstawie oświadczenia, lub będący w 
posiadaniu broni palnej sklasyfikowanej w 
byłej kategorii D bez jakiegokolwiek 
pozwolenia lub oświadczenia, nie są 
zobowiązani do ubiegania się o pozwolenie 
z uwagi na likwidację tych kategorii, jednak 
każdy kolejny transfer takiej broni może 
odbywać się wyłącznie do osób, które mogą 
uzyskać lub posiadają takie pozwolenie. 
Odstępstwa te obowiązują przez okres 
dziesięciu lat od daty wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy.”

Or. en

(Tekst podobny do tekstu dyrektywy)

Uzasadnienie

Osoby spełniające warunki uzyskania pozwolenia na posiadanie broni palnej winny uzyskać 
wieloletnią licencję, aby uniknąć niepotrzebnych procedur związanych z udzielaniem 
pozwolenia. Ponadto w okresie przejściowym myśliwi, strzelcy sportowi oraz kolekcjonerzy 
będący w posiadaniu broni palnej należącej do byłych kategorii C i D powinni być zwolnieni 
z obowiązku z uzyskania pozwolenia na tę broń z uwagi na proponowane zniesienie tych 
kategorii.
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Poprawkę złożyli Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Poprawka 87
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2 I (nowy)

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

2i) W art. 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Pozwolenie na nabycie oraz posiadanie 
broni palnej przyjmuje zazwyczaj postać 
pojedynczego postanowienia 
administracyjnego.

Or. it

Uzasadnienie

Połączenie decyzji o pozwoleniu na nabycie i na posiadanie broni jest logiczne, ponieważ 
nabycie ma na ogół na celu posiadanie.

Poprawkę złożyli Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Poprawka 88
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2 J (nowy)

Artykuł 10 (dyrektywa 91/477/EWG)

2j) Art. 10 otrzymuje brzmienie:
„Przepisy dotyczące nabywania i 
posiadania pełnej, nadającej się do użytku 
amunicji są takie same jak przepisy 
dotyczące posiadania broni palnej, do 
której przeznaczona jest ta amunicja.”

Or. it

Uzasadnienie

Pełna amunicja, będąca jedyną nadającą się do użytku, powinna podlegać takiemu samemu 
systemowi pozwoleń jak broń, do zasilania której jest przeznaczona. Nieaktywne elementy, tak 
samo jak rozbrojona amunicja czy atrapy pozbawione elementów aktywnych, nie mogą 
natomiast pod tym względem być traktowane jak pełna amunicja. Jeśli chodzi o materiały 
pędne, to podlegają one, jako materiały wybuchowe, specyficznemu systemowi pozwoleń we 
wszystkich krajach Unii.
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Poprawkę złożyli Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta Angelilli, Michl 
Ebner

Poprawka 89
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2 K (nowy)

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

2k) W art. 12 ust. 2 akapit pierwszy 
otrzymuje brzmienie:
„W drodze odstępstwa od ust. 1 myśliwi, w 
odniesieniu do kategorii C i D, oraz strzelcy 
sportowi, w odniesieniu do kategorii B, C i 
D, używający broni palnej mogą, bez 
uprzedniego pozwolenia, być w posiadaniu 
jednej lub większej liczby sztuk broni palnej 
sklasyfikowanej w tych kategoriach w 
czasie podróży przez jedno 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 
oraz że są w stanie uzasadnić powody 
podróży, w szczególności poprzez 
przedstawienie zaproszenia. Poza 
europejską kartą broni palnej żaden inny 
dokument nie jest wymagany w tym celu 
przez państwa członkowskie. Te ostatnie nie 
mogą uzależnić uznania europejskiej karty 
broni palnej od spełnienia dodatkowych 
wymogów rejestracyjnych czy opłacenia 
podatków lub wniesienia opłat.”

Or. it

Uzasadnienie

Celem dyrektywy jest zapewnienie jak najwięszej swobody przemieszczania się myśliwych i 
strzelców sportowych wewnątrz Unii Europejskiej. Wprowadzenie dodatkowych w stosunku 
do europejskiej karty broni palnej wymogów finansowych czy administracyjnych stanowiłoby 
naruszenie tej zasady, prowadząc do powstawania wewnątrz terytorium wspólnotowego 
zróżnicowanych stref i naruszając tym samym traktaty rzymskie.

Poprawkę złożyła Arlene McCarthy

Poprawka 90
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2 L (nowy)
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Artykuł 12 ustęp 2 (dyrektywa 91/477/EWG)

2f) Ust. 2 art. 12 otrzymuje brzmienie:
a) Akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:
„Bez uszczerbku dla ust. 1, podczas podróży 
służbowych prowadzących przez dwa lub 
więcej państw członkowskich, myśliwi oraz 
strzelcy sportowi mogą mieć przy sobie 
jedną lub więcej sztuk broni palnej, pod 
warunkiem, że posiadają oni europejską 
kartę broni palnej, w której wymieniona 
jest przewożona broń oraz gdy są w stanie 
uzasadnić przyczyny odbywania podróży. 
Państwa członkowskie mogą wymagać 
dodatkowej dokumentacji do europejskiej 
karty broni palnej w przypadkach, gdy 
wymóg taki podyktowany jest 
uzasadnionymi względami polityki 
publicznej w zakresie ochrony 
bezpieczeństwa publicznego oraz jest do 
nich proporcjonalny. W przypadku 
wprowadzenia przez państwo członkowskie 
dodatkowych wymogów, państwo to 
zobowiązane jest powiadomić o tym fakcie 
pozostałe państwa członkowskie, a 
informacje na ten temat winny zostać 
umieszczone w europejskiej karcie broni 
palnej.”
a) Drugi akapit otrzymuje brzmienie:
„Niniejsze odstępstwo nie ma jednak 
zastosowania w przypadku podróży do 
państwa członkowskiego, które zakazuje 
nabywania i posiadania broni palnej 
danego rodzaju; w takim przypadku do 
europejskiej karty broni palnej wpisuje się 
formalne oświadczenie.”

Or. en

(Tekst podobny do tekstu dyrektywy)

Uzasadnienie

W odniesieniu do przemieszczania się myśliwych i strzelców sportowych państwa 
członkowskie mogą wymagać dokumentów innych niż europejska karta broni palnej jedynie 
wtedy, gdy jest to podyktowane uzasadnionymi względami polityki publicznej mającej na celu 
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ochronę bezpieczeństwa publicznego oraz gdy wymogi są do tych względów proporcjonalne.

Poprawkę złożył Othmar Karas

Poprawka 91
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2 M (nowy)

Artykuł 13 (dyrektywa 91/477/EWG)

2m) W art. 13 wprowadza się następujące 
zmiany:
a) 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 oraz metod i technik 
unieszkodliwiania broni. 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 organach krajowych 
odpowiedzialnych za gromadzenie i 
przekazywanie informacji oraz za 
spełnianie obowiązków określonych w art. 
11 ust. 4. Działając zgodnie z ust. 4, 
Komisja podejmuje wszelkie właściwe 
środki w celu stosowania niniejszego 
ustępu.”
b) Po ust. 3 dodaje się następujący ustęp:
„4. Działając zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą 
ustanowioną w art. 5 lit. a akapit 1 do 4 i 
art. 7 oraz uwzględniając postanowienia 
art. 8 decyzji 1999/468/WE zmienionej 
decyzją 2006/512/WE, Komisja podejmuje 
właściwe środki zgodnie z art. 1 ust. 7.
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Działając zgodnie z procedurą przewidzianą 
w art. 3 i 7 oraz uwzględniając 
postanowienia art. 8 decyzji 1999/468/WE 
zmienionej decyzją 2006/512/WE, Komisja 
podejmuje właściwe środki zgodnie z ust. 3 
niniejszego artykułu.” 
* Dwa lata  po wejściu w życie niniejszej dyrektywy.

Or. de

(Treść zbliżona do treści dyrektywy.)

Uzasadnienie

Sprawozdanie Komisji z 2000 r. na temat stosowania dyrektywy 91/477/EWG przewiduje 
stworzenie przez Komisję grupy kontaktowej. Grupa ta stanowi także właściwą platformę dla 
rozważań dotyczących opracowania wspólnych wytycznych unieszkodliwiania broni palnej. W 
stosunku do procedury komitologii powinien istnieć bardziej ukierunkowany na cel i szybszy 
sposób osiągnięcia wspólnego porozumienia o unieszkodliwianiu broni palnej między 
państwami członkowskimi.

Poprawkę złożyła Arlene McCarthy

Poprawka 92
ARTYKUŁ 1 PUNKT 3 A (nowy)

Artykuł 17 (dyrektywa 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 rezultatów 
stosowania niniejszej dyrektywy, 
uzupełnione, w stosownych przypadkach, o 
wnioski.
Komisja przeprowadza analizę 
wprowadzania do obrotu replik broni we 
Wspólnocie Europejskiej oraz przedstawia 
sprawozdanie na ten temat Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie najpóźniej do [...]*.
* Rok po terminie wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy.”
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Or. en

(Tekst podobny do tekstu dyrektywy)

Uzasadnienie

Zgodnie z zasadami lepszego stanowienia prawa wymóg składania sprawozdań zawarty w 
dyrektywie 91/477/EWG winien zostać uaktualniony i regularnie egzekwowany. Ponadto 
Komisja winna przeprowadzić analizę złożonej kwestii replik broni oraz wprowadzania ich do 
obrotu (łącznie ze sprzedażą w Internecie) na terenie Wspólnoty Europejskiej.

Poprawkę złożyli Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Poprawka 93
ARTYKUŁ 1 PUNKT 4 LITERA (-A) (nowa)

Załącznik I część II litera A punkt 5 (dyrektywa 91/477/EWG)

-a) W załączniku I pkt II sekcji A nr 5 
otrzymuje brzmienie:
„5. Amunicja do pistoletów i rewolwerów z 

pociskami dum-dum oraz takie pociski, z 
wyjątkiem amunicji przeznaczonej do broni 
wykorzystywanej w myślistwie i strzelectwie 
sportowym przez osoby do tego 
uprawnione.” 

Or. it

Uzasadnienie

Określenie „strzelanie sportowe” wydaje się właściwsze i dokładniejsze niż „strzelanie do 
celu”, bowiem obejmuje wszystkie dyscypliny sportu uprawiane przy użyciu broni, również te, 
w których nie przewiduje się żadnego celu.

Poprawkę złożyli Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Poprawka 94
ARTYKUŁ 1 PUNKT 4 LITERA (B)

Załącznik I część III ustęp 1 a (nowy) (dyrektywa 91/477/EWG)

b) po akapicie pierwszym dodaje się 
następujący akapit:

b) W pkt III, po akapicie pierwszym dodaje 
się akapit w brzmieniu:
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„Państwa członkowskie przyjmują przepisy 
dla weryfikacji środków pozbawiania broni 
palnej cech bojowych, o których mowa w 
pkt a) przez właściwy organ, w celu 
zagwarantowania, że zmiany wprowadzone 
do broni palnej czynią ją trwale nie nadającą 
się do użytku. Państwa członkowskie 
przewidują w ramach wspomnianej 
weryfikacji, przyznanie świadectwa lub 
innego dokumentu poświadczającego, że 
broń palna została pozbawiona cech 
bojowych lub zastosowanie w tym celu 
wyraźnie widocznego oznakowania broni 
palnej”.

„Państwa członkowskie przyjmują przepisy 
dla weryfikacji środków dezaktywacji broni 
palnej cech bojowych, o której mowa w pkt 
a) przez właściwy organ, w celu 
zagwarantowania, że zmiany wprowadzone 
do broni palnej czynią ją nieodwracalnie nie 
nadającą się do użytku. Państwa 
członkowskie przewidują w ramach 
wspomnianej weryfikacji przyznanie 
świadectwa lub innego dokumentu 
poświadczającego dezaktywację broni 
palnej lub zastosowanie w tym celu 
wyraźnie widocznego oznakowania broni 
palnej. Zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą norm i technik 
dezaktywacji Komisja przedstawia wspólne 
wytyczne mające na celu zagwarantowania, 
że zdezaktywowana broń palna trwale nie 
nadaje się do użytku.”

Or. it

Uzasadnienie

„Dezaktywacja”, termin lepszy, bo bardziej techniczny i właściwszy, jest już obecnie 
przedmiotem ustawodawstwa opracowywanego w różnych państwach członkowskich, do 
zakresu kompetencji których zresztą należy. Ustanowienie wymogu nieodwracalności 
dezaktywacji nieodzownie ujednolica określanie związanych z tym norm technicznych.

Poprawkę złożył Othmar Karas

Poprawka 95
ARTYKUŁ 1 PUNKT 4 LITERA (B)

Załącznik I część III ustęp 1 b (nowy) (dyrektywa 91/477/EWG)

„Państwa członkowskie przyjmują przepisy 
dla weryfikacji środków pozbawiania broni 
palnej cech bojowych, o których mowa w 
pkt a) przez właściwy organ, w celu 
zagwarantowania, że zmiany wprowadzone 
do broni palnej czynią ją trwale nie nadającą 
się do użytku. Państwa członkowskie 
przewidują w ramach wspomnianej 
weryfikacji, przyznanie świadectwa lub 
innego dokumentu poświadczającego, że 
broń palna została pozbawiona cech 

„Państwa członkowskie przyjmują przepisy 
dla weryfikacji środków pozbawiania broni 
palnej cech bojowych, o których mowa w 
pkt a) przez właściwy organ, w celu 
zagwarantowania, że zmiany wprowadzone 
do broni palnej czynią ją trwale nie nadającą 
się do użytku. Państwa członkowskie 
przewidują w ramach wspomnianej 
weryfikacji przyznanie świadectwa lub 
innego dokumentu poświadczającego, że 
broń palna została pozbawiona cech 
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bojowych lub zastosowanie w tym celu 
wyraźnie widocznego oznakowania broni 
palnej”.

bojowych lub zastosowanie w tym celu 
wyraźnie widocznego oznakowania broni 
palnej. Komisja powołuje grupę 
kontaktową, która opracowuje wspólne 
wytyczne w sprawie standardów i technik 
unieszkodliwiania w celu 
zagwarantowania, że unieszkodliwiona 
broń palna ostatecznie nie nadaje się do 
użytku.”

Or. de

Uzasadnienie

Sprawozdanie Komisji z 2000 r. na temat stosowania dyrektywy 91/477/EWG przewiduje 
stworzenie przez Komisję grupy kontaktowej. Grupa ta stanowi także właściwą platformę dla 
rozważań dotyczących opracowania wspólnych wytycznych unieszkodliwiania broni palnej. W 
stosunku do procedury komitologii powinien istnieć bardziej ukierunkowany na cel i szybszy 
sposób osiągnięcia wspólnego porozumienia o unieszkodliwianiu broni palnej między 
państwami członkowskimi.

Poprawkę złożyła Arlene McCarthy

Poprawka 96
ARTYKUŁ 1 PUNKT 4 LITERA (B A) (nowa)

Załącznik I część III litera b) (dyrektywa 91/477/EWG)

(i) Załącznik I część III lit. b) otrzymuje 
następujące 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 
mają wyglądu strzelby, karabinu, pistoletu, 
rewolweru lub innej tradycyjnej broni 
palnej;”

Or. en

(Tekst podobny do tekstu dyrektywy)

Uzasadnienie

Choć istnieje możliwość zmiany definicji broni palnej, aby w jej zakres wchodziła również 
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broń dająca się przerobić, niektóre rodzaje tej broni mogłyby pozostać poza zakresem 
definicji podanej w załączniku III lit. b) dyrektywy 91/477/EWG. Repliki broni lub broń 
mająca wygląd „tradycyjnej” broni strzeleckiej nie powinny zostać wyłączone z definicji 
broni strzeleckiej z uwagi na fakt ich zastosowania jako broni przerobionej w działaniach 
przestępczych.

Poprawkę złożyli Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Poprawka 97
ARTYKUŁ 1 PUNKT 4 LITERA (B B) (nowa)

Załącznik I część IV litera b) (dyrektywa 91/477/EWG)

bb) W pkt IV lit. b otrzymuje brzmienie:
b) «długa broń palna» oznacza broń palną, 
której długość lufy przekracza 30 cm lub 
której całkowita długość przekracza 60 cm;

Or. it

Uzasadnienie

Jeśli chodzi o lit. b) załącznika I pkt IV, to choć sformułowanie lit. a) jest dość jasne, brak 
definicji broni długiej stworzył jednak trudności interpretacyjne; w niektórych państwach 
członkowskich pojawiła się błędna praktyka uznawania za broń krótką karabinów, których 
całkowita długość lufy przekracza 30 cm, lecz których całkowita długość nie przekracza 60 
cm. Zaproponowane sformułowanie jest zatem jaśniejsze i zapobiega pojawieniu się różnych 
interpretacji.

Poprawkę złożyła Arlene McCarthy

Poprawka 98
ARTYKUŁ 1 PUNKT 4 LITERA (B C) (nowa)
Załącznik II litera f) (dyrektywa 91/477/EWG)

bc) W załączniku II, lit. (f) otrzymuje 
brzmienie:
a) Ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Prawo podróżowania do innego państwa 
członkowskiego z jedną bądź większą liczbą 
sztuk broni palnej wymienionych w 
niniejszej karcie wymaga uprzedniego 
uzyskania odpowiedniego pozwolenia 
wydanego przez odwiedzane państwo 



AM\664124PL.doc 41/43 PE 388.493v01-00

PL

członkowskie. Takie pozwolenie lub 
pozwolenia muszą zostać odnotowane w 
niniejszej karcie.”
b) Skreśla się ust. 2.
c) Ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„W wypadku poinformowania pozostałych 
państw członkowskich przez dane państwo 
członkowskie, że posiadanie pewnych 
rodzajów broni palnej kategorii B jest 
niedozwolone, dodaje się jedno z poniższych 
oświadczeń:”
d) Skreśla się ust. 5.
e) Po ostatnim ustępie dodaje się 
następujący ustęp:
„W wypadku poinformowania pozostałych 
państw członkowskich przez dane państwo 
członkowskie, że poza europejską kartą 
broni palnej posiada ono dodatkowe 
wymogi podyktowane uzasadnionymi 
względami bezpieczeństwa publicznego, 
wymogi takie winny zostać podane w karcie 
broni palnej.”

Or. en

(Tekst podobny do tekstu dyrektywy)

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest zgodna z zaproponowaną nową klasyfikacją broni palnej oraz 
gwarantuje pewność myśliwym i strzelcom sportowym posiadającym kartę broni palnej.

Poprawkę złożyła Charlotte Cederschiöld

Poprawka 99
ARTYKUŁ 1 PUNKT 4 LITERA (B D) (nowa)
Załącznik II litera f) (dyrektywa 91/477/EWG)

bc) W załączniku II, lit. (f) otrzymuje 
brzmienie:
a) Ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„Prawo podróżowania do innego państwa 
członkowskiego z jedną bądź większą liczbą 
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sztuk broni palnej wymienionych w 
niniejszej karcie wymaga uprzedniego 
uzyskania odpowiedniego pozwolenia lub 
pozwoleń wydanych przez odwiedzane 
państwo członkowskie. Takie pozwolenie 
lub pozwolenia muszą zostać odnotowane w 
niniejszej karcie.

Otrzymanie uprzednio ww. pozwolenie, nie 
jest 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.”

a) Ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„W przypadku poinformowania pozostałych 
państw członkowskich przez dane państwo 
członkowskie, że posiadanie pewnych 
rodzajów broni palnej kategorii B jest 
niedozwolone, dodaje się jedno z poniższych 
oświadczeń:”

c) Skreśla się ust. 5.

Or. sv

Uzasadnienie

Odpowiada sformułowaniu sprawozdawcy z pominięciem słów „co do zasady” w lit. a). 
Karta broni palnej powinna być jedynym dokumentem wymaganym przy przekraczaniu 
granic, a sformułowanie „co do zasady” stwarza możliwość uznaniowej interpretacji 
przepisów prawnych.

Poprawkę złożyli Michl Ebner, Paul Rübig, Alexander Radwan

Poprawka 100
ARTYKUŁ 1 PUNKT 4 LITERA (B E) (nowa)

Załącznik II litera (f a) (nowa) (dyrektywa 91/477/EWG)

be) Do załącznika II dodaje się literę w 
brzmieniu:
„fa. Niniejsza karta zezwala członkom 
kulturalno-historycznych stowarzyszeń 
strzeleckich na podróż do innego państwa 
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członkowskiego wraz z określoną w niej 
bronią i odpowiednią amunicją. 
Członkowie ci muszą być zarejestrowani w 
regionalnym lub federalnym związku w 
swoim kraju.”

Or. de

Uzasadnienie

W odniesieniu do „broni historycznej” istnieje jedynie niemiecko-austriackie „Porozumienie 
w sprawie wzajemnego uznawania dokumentów do przewozu broni palnej i amunicji przez 
członków tradycyjnych stowarzyszeń strzeleckich i strzelców sportowych” z 2002 r., które 
umożliwia przewożenie broni historycznej między tymi dwoma krajami. We Włoszech nie 
istnieje porozumienie tego typu, niemożliwe byłoby więc organizowanie przez niemieckie, 
austriackie i północnowłoskie historyczne stowarzyszenia strzeleckie wspólnych imprez na 
terenie Republiki Włoskiej.
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