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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Informacje ogólne o dyrektywie

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

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

Wyznaczone cele Komisji

Zaproponowana dyrektywa zmienia dotychczasową dyrektywę w następujących kwestiach:

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

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

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

zdefiniowanych w protokole Narodów Zjednoczonych.

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

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

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

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

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

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

Stanowisko sprawozdawcy

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

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

W dalszej części sprawozdawca precyzuje, że wywożenie broni palnej z jednego państwa 
członkowskiego do drugiego bez posiadania europejskiej karty broni palnej nie jest 
przestępstwem. Wynika to z racji uniknięcia nadmiernego ograniczania swobodnego 
przepływu osób, zwłaszcza że sprawozdawca opowiada się za połączeniem kategorii broni 
palnej B, C i D w kategorię B.

W następstwie tego będzie istniała jedynie broń palna niedozwolona lub broń palna, w 
przypadku której wymagane jest pozwolenie. Z ustaleń Komisji wynika, że i tak jest to 
powszechną praktyką w większości państw członkowskich. Z drugiej strony wiąże się to 
równocześnie z koniecznością posiadania pozwolenia na broń przez każdego posiadacza 
broni. Wymiana informacji między państwami członkowskimi musi umożliwiać szybką 
weryfikację pozwoleń w celu uniknięcia niepotrzebnego ograniczania swobodnego przepływu 
osób. Ze względu na ogólny obowiązek posiadania pozwolenia i możliwość jego kontroli w 
ramach wymiany informacji między państwami członkowskimi uzasadniona jest wyżej 
wspomniana procedura europejskiej karty broni palnej.

POPRAWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do 
Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, jako do komisji przedmiotowo 
właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:
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Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
ARTYKUŁ 1 USTĘP -1 (nowy)

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

-1. Art. 1 ust. 2 otrzymuje następujące 
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, handlu w Internecie lub 
oferowaniu w tym celu platformy, 
wymianie, wypożyczaniu, naprawie lub 
przeróbce broni palnej.”

Uzasadnienie

W okresie między wejściem w życie dyrektywy 91/477/EWG a dniem dzisiejszym nastąpił 
rozwój Internetu. Elektroniczne rynki i handel w sieci stały się codziennością. Dlatego 
uzasadnione jest rozszerzenie zakresu stosowania dyrektywy również na handel internetowy i 
jego uczestników.

Poprawka 2
ARTYKUŁ 1 USTĘP 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.

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 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.

  
1 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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W powyższych przypadkach samo 
nieokazanie europejskiej karty broni palnej 
nie stanowi przestępstwa.

∗ Chodzi o ust. 4 wniosku Komisji, a nie o ust. 4 
dyrektywy 91/477/EWG.

Uzasadnienie

Niniejsze uzupełnienie ma zapobiec traktowaniu legalnych posiadaczy broni jako
przestępców, gdy przy wjeździe z jednego państwa członkowskiego do drugiego nie są w 
stanie okazać europejskiej karty broni palnej, lecz poza tym posiadają wszystkie konieczne 
dokumenty.

Poprawka 3
ARTYKUŁ 1 USTĘP 1 A (nowy)

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

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

Uzasadnienie

Skreślenie wynika z poprawki 8.



PA\634608PL.doc 7/11 PE 380.586v01-00

PL

Poprawka 4
ARTYKUŁ 1 USTĘP 2 A (nowy)

Artykuł 5 (dyrektywa 91/477/EWG)

2a. Art. 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 wyłącznie osobom, 
które nie zostały skazane za ciężkie
przestępstwo (np. zabójstwo, kradzież, 
podpalenie) lub udział w takim 
przestępstwie.
Państwa członkowskie mogą wycofać 
pozwolenie na posiadanie broni palnej, 
jeżeli którykolwiek z warunków 
wymienionych w lit. b) akapit pierwszy 
przestanie być spełniany.
Państwa członkowskie nie mogą zabronić 
osobie zamieszkującej na ich terytorium 
posiadania broni, która została nabyta w 
innym państwie członkowskim, chyba że 
zabraniają nabywania tej samej broni na 
swym terytorium.”

Uzasadnienie

Skreślenie kategorii C i D wynika z poprawki 8. Dodanie fragmentu ma na celu wyjaśnienie w 
oparciu o art. 83c) Konwencji z Schengen.

Poprawka 5
ARTYKUŁ 1 USTĘP 2 B (nowy)

Artykuł 7 (dyrektywa 91/477/EWG)
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2b. Art. 7 otrzymuje następujące 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. 
Pozwolenie tego rodzaju nie może 
zostać wydane osobie mającej miejsce 
zamieszkania w innym państwie 
członkowskim bez uprzedniej zgody 
tego państwa. 
Państwa członkowskie przewidują 
obowiązkowe oświadczenie dotyczące 
wszelkiej broni palnej sklasyfikowanej w 
kategorii B, która znajduje się obecnie na 
ich terytorium, a nie została uprzednio 
określona w oświadczeniu, w ciągu roku od 
wejścia w życie przepisów prawa krajowego 
transponujących niniejszą dyrektywę.
(2) Każdy sprzedawca 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 
lub warunkuje nabywanie i posiadanie 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 nabywać broni palnej 
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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.
(5) Pozwolenie na nabycie oraz pozwolenie 
na posiadanie broni palnej sklasyfikowanej 
w kategorii B może przyjąć formę 
pojedynczej decyzji administracyjnej.”

Uzasadnienie

Przejęcie fragmentów z art. 8 i 7 dyrektywy wynika z poprawki 8.

Poprawka 6
ARTYKUŁ 1 USTĘP 2 C (nowy)

Artykuł 8 (dyrektywa 91/477/EWG)

2c. Art. 8 zostaje skreślony.

Uzasadnienie

Patrz wyżej

Poprawka 7
ARTYKUŁ 1 USTĘP 3

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

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

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

Uzasadnienie

Uzupełnienie do wniosku Komisji polega na przejęciu fragmentu z protokołu NZ, będącego 
jego podstawą, i ma na celu wyjaśnienie.
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Poprawka 8
ARTYKUŁ 1 USTĘP 4 LITERA –A) (nowa)

Załącznik I, punkt II litera a) (dyrektywa 91/477/EWG)

-a. Pkt II lit. A otrzymuje następujące 
brzmienie:
„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 
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 
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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 przekracza 28 cm;
12. Jednostrzałowa długa broń palna z lufą 
o gładkim przewodzie.

Uzasadnienie

Kategorie C i D powinny zostać połączone z kategorią B, tak aby pozostały jedynie dwie 
kategorie (kategoria A: „Broń palna niedozwolona” i kategoria B: „Broń palna, w 
przypadku której wymagane jest pozwolenie”). Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 
(INT/316 z 13.9.2006) wskazuje, że określenie celu wykorzystania broni jest kwestią czysto 
uznaniową. Wiąże się to z ryzykiem obchodzenia prawa lub nadużyć w tym zakresie, którym 
trzeba w jak największym stopniu zapobiegać. W tym kontekście uzasadnione jest równe 
traktowanie wszelkiej niedozwolonej broni. Nienaruszone pozostają dotychczasowe przepisy 
dotyczące strzelectwa sportowego i myślistwa.
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