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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
 większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody
 większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb technicznych, 
że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, korekta 
elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającej dyrektywę Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania 
broni
(COM(2006)0093 – C6-0081/2006 –2006/0031 (COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM (2006)0093)1,

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 ust. 1 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek 
został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0081/2006),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 
(A6-0000/2006),

1. zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
PUNKT UZASADNIENIA 3

(3) Przystąpienie Wspólnoty do protokołu 
wymaga zmiany niektórych przepisów 
dyrektywy 91/477/EWG. Istotnie należy 
zapewnić spójną, skuteczną i szybką 
realizację zobowiązań międzynarodowych, 
które nie pozostają bez wpływu na 
dyrektywę.

(3) Dnia 16 stycznia 2002 r. Komisja 
podpisała protokół w imieniu Wspólnoty.
Przystąpienie Wspólnoty do protokołu 
wymaga wprowadzenia poprawek do
niektórych przepisów dyrektywy 
91/477/EWG. Istotnie należy zapewnić 
spójną, skuteczną i szybką realizację 
zobowiązań międzynarodowych, które nie 
pozostają bez wpływu na dyrektywę.

  
1 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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Ponadto konieczne jest wykorzystanie 
okazji rewizji tej dyrektywy do 
wprowadzenia do niej zmian 
umożliwiających rozwiązywanie 
problemów napotkanych przy jej 
wdrażaniu, zwłaszcza trudności 
wskazanych w sprawozdaniu Komisji 
przygotowanym dla Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 
2000 r. w sprawie wdrażania dyrektywy 
91/477/EWG (COM(2000)0837).

Uzasadnienie

W sprawozdaniu z 15 grudnia 2000 r. w sprawie wdrażania dyrektywy 91/477/EWG, Komisja 
Europejska wskazała na szereg problemów napotkanych przy jej wdrażaniu, a co za tym idzie, 
na możliwość wprowadzenia szeregu zmian prowadzących do poprawy sytuacji. Zgodnie z 
zasadą lepszego stanowienia prawa, aktualny proces rewizji winien zostać wykorzystany nie 
tylko do dostosowania dyrektywy do protokołu ONZ, ale także do wprowadzenia do niej 
niezbędnych zmian.

Poprawka 2
PUNKT UZASADNIENIA 4

(4) W związku z powyższym, do celów 
niniejszej dyrektywy należy dokładnie 
określić pojęcia nielegalnej produkcji i 
handlu bronią palną, jej częściami, 
elementami i amunicją.

(4) W związku z powyższym, do celów 
niniejszej dyrektywy należy dokładnie 
określić pojęcia nielegalnej produkcji i 
handlu bronią palną, jej częściami, 
komponentami i amunicją, a także pojęcie 
odtwarzania historii broni.

Uzasadnienie

Protokół zawiera także definicję pojęcia „odtwarzanie historii broni”. Ponieważ odtwarzanie 
historii broni broni palnej, jej części, komponentów i amunicji stanowi kluczowy element w 
walce z nielegalną produkcją i handlem, konieczne jest zawarcie tej definicji w dyrektywie.

Poprawka 3
PUNKT UZASADNIENIA 5

(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 

(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 
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zawiera jedynie pośrednie odniesienie do 
obowiązku znakowania.

zawiera jedynie pośrednie odniesienie do 
obowiązku znakowania. Aby ułatwić 
odtworzenie historii broni, należy 
stosować wyłącznie symbole 
alfanumeryczne oraz umieścić w 
oznaczeniu broni rok jej produkcji.

Uzasadnienie

Rok produkcji to ważna informacja pod względem odtwarzania historii broni palnej. Ponadto 
znakowanie za pomocą symboli geometrycznych jest skomplikowanym systemem stosowanym 
głównie w Chinach i niektórych państwach byłego ZSRR i mogłoby prowadzić do 
nieporozumień co do kraju produkcji. Nie ma powodu, aby stosować ten system w 
odniesieniu do wewnątrzwspólnotowego obrotu bronią. Prowadzenie rejestrów, a co za tym 
idzie, stosowanie tego typu oznakowania utrudniłoby znacznie odtwarzanie historii broni, 
dlatego też powinno się stosować symbole alfanumeryczne.

Poprawka 4
PUNKT UZASADNIENIA 6

(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 w celu umożliwienia właściwego 
odtwarzania historii broni palnej.
Konieczne jest także, aby państwa 
członkowskie prowadziły 
skomputeryzowany i scentralizowany 
system archiwizacji dokumentów, w 
którym każdej sztuce broni palnej nadaje 
się własny numer identyfikacyjny i w 
którym podane są nazwiska i adresy 
wszystkich kolejnych właścicieli tej broni.

Uzasadnienie

Protokół przewiduje zachowywanie informacji przez okres „nie krótszy, niż dziesięć lat”, 
jednak okres dziesięcioletni jest niewystarczający biorąc pod uwagę długą żywotność broni 
palnej. Dlatego też informacje tego rodzaju należy przechowywać przez czas nieokreślony, co 
ma przykładowo miejsce we Włoszech. Ponadto protokół przewiduje, że przechowywanie 
informacji należy do obowiązków władz publicznych. Właściwe odtworzenie historii broni 
palnej wymaga scentralizowanych systemów rejestracji monitorujących broń, nie zaś osoby 
znajdujące się w jej posiadaniu. W XXI wieku automatyzacja rejestrów jest koniecznością.
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Poprawka 5
PUNKT UZASADNIENIA 7

(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 
działalność podmiotów zajmujących się 
pośrednictwem określona w art. 15 
protokołu powinna zostać zdefiniowana 
dla celów niniejszej dyrektywy.

Uzasadnienie

Wniosek Komisji opierający się na protokole wskazuje, że działalność podmiotów 
zajmujących się pośrednictwem powinna być regulowana w sposób podobny do działalności 
sprzedawców broni, jednak nie uwzględnia tej kwestii w proponowanych zmianach do 
dyrektywy. Sprawozdawca popiera ogólny pogląd Komisji, jest jednak zdania, że w tym celu 
konieczne jest właściwe zdefiniowanie działalności pośrednictwa.

Poprawka 6
PUNKT UZASADNIENIA 9 A (nowy)

(9a) Z uwagi na wyjątkową naturę 
działalności sprzedawców i pośredników, 
konieczna jest ścisła kontrola tej 
działalności, zwłaszcza w celu 
zweryfikowania umiejętności zawodowych 
sprzedawców i pośredników oraz 
pochodzenia ich środków finansowych.

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 oraz potwierdzeń pochodzenia środków finansowych, 
którymi dysponują.

Poprawka 7
PUNKT UZASADNIENIA 9 B (nowy)

(9b) Konieczne jest wprowadzenie 
dodatkowych środków umożliwiających 
zredukowanie ryzyka nagłej śmierci i 
obrażeń wynikających z używania broni
krótkiej, jako że jednym z najważniejszych 
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czynników mających wpływ na stosowanie 
broni małego kalibru jest łatwy dostęp do 
niej. Należy wprowadzić zakaz 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, zaś państwa członkowskie 
powinny wprowadzić szczegółowe 
uregulowania w zakresie zakazu 
nabywania broni palnej przez osoby 
skazane prawomocnymi wyrokami 
sądowymi.

Uzasadnienie

Nabywanie broni palnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość 
uniemożliwia sprawowanie właściwej kontroli. Ponadto okres, w którym możliwe jest 
odstąpienie od umowy, gwarantowany przykładowo w niektórych stanach USA, takich jak 
Kalifornia, pozwoliłby zapobiec popełnianiu przestępstw w afekcie. Nabywanie broni palnej 
przez osoby z wyrokami jest niebezpieczne i winno zostać uregulowane prawnie.

Poprawka 8
PUNKT UZASADNIENIA 9 C (nowy)

(9c) Europejska karta broni palnej działa 
zadowalająco w większości przypadków i 
powinna być jedynym dokumentem 
wymaganym od myśliwych i snajperów w 
celu przetransportowania broni palnej do 
innego państwa członkowskiego.

Uzasadnienie

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

Poprawka 9
PUNKT UZASADNIENIA 9 D (nowy)

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

Uzasadnienie

W sprawozdaniu Komisji z 2000 r. podkreślono konieczność 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.

Poprawka 10
PUNKT UZASADNIENIA 9 E (nowy)

(9e) Podział broni palnej na cztery 
kategorie nie jest najwłaściwszy.
Niedawno kilka państw członkowskich 
uprościło stosowane przez siebie 
klasyfikacje broni palnej i pozostawiło 
jedynie dwie kategorie: zakazana broń 
palna i broń palna wymagająca 
zezwolenia.  W celu uniknięcia wypadków 
śmiertelnych oraz obrażeń będących 
wynikiem stosowania broni palnej, 
utrzymanie kategorii broni dostępnej bez 
zezwolenia nie jest właściwe.

Uzasadnienie

Rozwój przestępczości związanej z wykorzystaniem broni palnej, jaki ma miejsce od 1991 r. 
dowodzi, że podział broni palnej na cztery kategorie jest anachronizmem. Najnowsze 
ustawodawstwo krajowe, przykładowo w Belgii, upraszcza ten system i nie dopuszcza 
nabywania broni palnej bez zezwolenia. Dlatego też powinno się upowszechniać w państwach 
członkowskich nową klasyfikację zawierającą dwie kategorie (A: broń zakazana, B: broń 
wymagająca zezwolenia).

Poprawka 11
ARTYKUŁ 1 PUNKT -1 (nowy)

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

-1) Art. 1 ust. 1 otrzymuje następujące 
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brzmienie:
„1. Dla potrzeb niniejszej dyrektywy „broń 
palna” oznacza każdą broń lufową, która 
wyrzuca, jest przeznaczona do wyrzucania 
lub może być szybko przerobiona do 
wyrzucania śrutu, kuli lub pocisku 
poprzez działanie 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.”

Uzasadnienie

Definicja broni palnej opiera się na Protokole. Jednakże definicja winna być spójna z 
wyłączeniem broni unieszkodliwionej, zabytkowej oraz innych rodzajów broni palnej 
wymienionych w sekcji III załącznika I dyrektywy.

Poprawka 12
ARTYKUŁ 1 PUNKT -1 A (nowy)

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

-1a) W art. 1 dodaje się następujący ustęp 
1a w brzmieniu:
„1a. Dla potrzeb niniejszej dyrektywy 
„części i komponenty” oznaczać będą 
wszelkie komponenty lub elementy 
zastępcze zaprojektowane specjalnie do 
zastosowania w broni palnej i niezbędne 
do jej funkcjonowania, łącznie z lufą, 
szkieletem lub komorą zamkową, zamkiem 
lub cylindrem, trzonem lub zatrzaskiem 
zamkowym oraz jakimkolwiek 
urządzeniem przeznaczonym lub 
przystosowanym do tłumienia hałasu 
powodowanego przez wystrzał.”

Uzasadnienie

Definicja części i komponentów została podana w protokole i powinna zostać włączona do 
dyrektywy w celu zagwarantowania pewności prawnej.
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Poprawka 13
ARTYKUŁ 1 PUNKT -1 B (nowy)

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

-1b) W art. 1 dodaje się następujący ustęp 
1b w brzmieniu:
„1b. Dla potrzeb niniejszej dyrektywy 
„amunicja” oznaczać będzie cały nabój 
lub jego elementy, łącznie z łuskami, 
spłonkami, prochem, kulami lub 
pociskami.”

Uzasadnienie

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

Poprawka 14
ARTYKUŁ 1 PUNKT 1

Artykuł 1 ustęp 3 część wprowadzająca (Dyrektywa 91/477/ EWG)

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

1) W art. 1 dodaje się dwa nowe ustępy w 
brzmieniu:

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

1c. Do celów niniejszej dyrektywy 
„nielegalna produkcja” oznacza niezgodną 
z przepisami niniejszej dyrektywy 
produkcję lub montowanie broni palnej i
amunicji, także z wykorzystaniem części i 
komponentów pochodzących z importu z 
krajów trzecich:

Uzasadnienie

Dodanie sformułowań „niezgodną z przepisami niniejszej dyrektywy” oraz „także z 
wykorzystaniem (...) pochodzących z importu z krajów trzecich” zagwarantuje pewność 
prawa wskutek zdefiniowania nielegalnej produkcji jako wszelkiej produkcji niebędącej w 
zgodzie ze wszystkimi przepisami niniejszej dyrektywy, zagwarantuje także równe 
traktowanie.

Poprawka 15
ARTYKUŁ 1 PUNKT 1

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

4. Do celów niniejszej dyrektywy 1d. Do celów niniejszej dyrektywy 
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„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.

„nielegalny obrót” oznacza niezgodne z 
przepisami niniejszej dyrektywy nabycie, 
sprzedaż, dostawę, przemieszczenie lub 
przekazanie broni palnej, jej części, 
komponentów i amunicji, z lub przez 
terytorium któregokolwiek państwa na 
terytorium państwa członkowskiego, jeżeli 
którekolwiek z państw członkowskich nie 
wydało na to zezwolenia zgodnie z 
przepisami niniejszej dyrektywy lub jeżeli 
broń palna, jej części i komponenty oraz 
amunicja nie zostały zarejestrowane 
zgodnie z przepisami 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.
* [termin transpozycji]

Uzasadnienie

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

Poprawka 16
ARTYKUŁ 1 PUNKT 1 A (nowy)

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

1a) W art. 1 dodaje się następujący ustęp 
1e:
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„1e. Dla potrzeb niniejszej dyrektywy 
„odtworzenie historii broni” oznacza 
systematyczne śledzenie losów broni 
palnej, jej części i komponentów oraz 
amunicji w drodze od producenta do 
kupującego w celu wykrycia nielegalnej 
produkcji i nielegalnego obrotu oraz ich 
sprawdzenia i przeanalizowania.”

Uzasadnienie

Definicja odtwarzania historii broni została podana w protokole i powinna zostać włączona 
do dyrektywy w celu zagwarantowania pewności prawnej.

Poprawka 17
ARTYKUŁ 1 PUNKT 1 B (nowy)

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

1b) W art. 1 dodaje się następujący ustęp 
1f:
„1f. Dla potrzeb dyrektywy termin „broń 
zabytkowa” oznaczać będzie bądź każdą 
broń wyprodukowaną przed 1870 r. lub 
jakąkolwiek nowszą broń określoną jako 
broń zabytkowa przez państwo 
członkowskie w oparciu o kryteria 
techniczne. Odnośne kryteria techniczne 
winny odpowiadać przynajmniej normom 
określonym zgodnie z przepisami art. 13 
ust. 4.

Uzasadnienie

Definicja „broń zabytkowa” jest potrzebna w celu zagwarantowania pewności prawa, jako że 
ten rodzaj broni nie został objęty zakresem niniejszej dyrektywy. Definicja ta jest zgodna ze 
sprawozdaniem Komisji Europejskiej z 2000 r.: rok 1870 został wymieniony w art. 82 Układu 
z Schengen i winien w związku z tym służyć jako odniesienie. Z drugiej zaś strony powinno się 
przyjmować inne definicje stosowane w państwach członkowskich pod warunkiem, że 
opierają się one o kryteria techniczne.

Poprawka 18
ARTYKUŁ 1 PUNKT 1 C (nowy)

Artykuł 1 ustęp 1 g (nowy) (Dyrektywa 91/477/ EWG)
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1c) W art. 1 dodaje się następujący ustęp 
1g:
„1g. Dla potrzeb niniejszej dyrektywy 
„pośrednik” oznaczać będzie każdą osobę 
fizyczną lub prawną odpłatnie lub 
nieodpłatnie stwarzającą warunki 
konieczne do zawarcia umowy produkcji, 
handlu, wymiany, wypożyczenia, naprawy 
lub przeróbki broni palnej, jej części i 
komponentów oraz amunicji.”

Uzasadnienie

Wniosek Komisji wskazuje, że działalność pośredników winna być regulowana w podobny 
sposób, co działalność sprzedawców. Dlatego też działalność ta winna zostać właściwie 
zdefiniowana. Proponowana definicja inspirowana jest ustawą belgijską z 8 czerwca 2006 r.

Poprawka 19
ARTYKUŁ 1 PUNKT 1 D (nowy)

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

1d) Art. 1 ust. 2 otrzymuje następujące 
brzmienie:
„2. Dla potrzeb niniejszej dyrektywy 
„sprzedawca” oznaczać będzie 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 części i 
komponentów oraz amunicji.”

Uzasadnienie

Definicja sprzedawcy winna obejmować działalność odnoszącą się do części i komponentów 
oraz amunicji broni palnej.

Poprawka 20
ARTYKUŁ 1 PUNKT 1 E (nowy)

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

1e) Art. 1 ust. 4 otrzymuje następujące 
brzmienie:
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„4. „Europejska karta broni palnej” to 
dokument wydawany na wniosek władz 
państwa członkowskiego osobie 
nabywającej i użytkującej broń palną 
zgodnie z prawem. Jest ona ważna przez 
maksymalny okres pięciu lat. Okres 
ważności karty może zostać wydłużony.
Karta zawiera informacje określone w 
załączniku II. Europejska karta broni 
palnej jest imienna i zawiera informacje 
na temat broni posiadanej i 
wykorzystywanej przez posiadacza karty.
Osoba korzystająca z broni palnej musi 
mieć kartę zawsze przy sobie. Do karty 
wpisywane są zmiany w stanie posiadania 
broni lub zmiany jej cech, a także jej 
utrata lub kradzież.

Uzasadnienie

Powyższa definicja Europejskiej karty broni palnej została nieznacznie zmodyfikowana w celu 
uwzględnienia proponowanej nowej klasyfikacji tej broni.

Poprawka 21
ARTYKUŁ 1 PUNKT 1 F (nowy)

Artykuł 2 ustęp 2 (Dyrektywa 91/477/ EWG)

1f) Art. 2 ust. 2 otrzymuje następujące 
brzmienie:
„2. Niniejsza dyrektywa nie stosuje się do 
będącego w zgodzie z przepisami prawa 
krajowego nabywania lub posiadania 
broni i amunicji przez siły zbrojne, policję 
lub władze publiczne. Dyrektywa nie 
stosuje się także do odbywającego się na 
zasadach handlowych przekazywania 
broni i amunicji wojennej.”

Uzasadnienie

Niniejsza definicja jest zgodna z proponowanym włączeniem do zakresu dyrektywy 
kolekcjonerów oraz podmiotów interesujących się aspektami kulturowymi i historycznymi 
broni.

Poprawka 22
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ARTYKUŁ 1 PUNKT 1 G (nowy)
Artykuł 2 ustęp 3 (Dyrektywa 91/477/ EWG)

1g) W art. 2 po ust. 2 dodaje się 
następujący ustęp:
„3. Niniejsza dyrektywa stosuje się 
również do części, komponentów i 
amunicji broni palnej, także tych 
importowanych z krajów trzecich.”

Uzasadnienie

Zgodnie z protokołem ONZ części i komponenty broni oraz amunicja także powinny podlegać 
śledzeniu, dlatego też należy wyraźnie zaznaczyć, że niniejsza dyrektywa obejmuje także te 
elementy.

Poprawka 23
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 odtwarzania 
historii 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 oraz rok produkcji 
(jeżeli nie jest on częścią numeru 
seryjnego), 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 najważniejszej lub 
konstrukcyjnej części broni palnej, której 
zniszczenie uczyni tę broń niezdatną do 
użytku.

Uzasadnienie

Treść niniejszej poprawki jest spójna z wyraźnym włączeniem do dyrektywy części i 
komponentów broni. Rok produkcji to ważna informacja pod względem odtwarzania historii 
broni palnej. Bardzo ważne jest umieszczanie oznaczenia na najważniejszej lub 



PE 380.818v01-00 18/34 PR\638303PL.doc

PL

konstrukcyjnej części broni palnej, tak aby zniszczenie tej części uczyniło broń trwale 
niezdatną do użytku lub ponownego uruchomienia, takiej jak szkielet lub komora zamkowa.
Przepisy tej klauzuli utrudniłyby usunięcie oznaczenia i przyczyniłyby się do ulepszenia 
procesu odtwarzania historii broni.

Poprawka 24
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2

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

Dla potrzeb odtwarzania historii amunicji 
państwa członkowskie wymagają 
oznakowania każdego, najmniejszej nawet 
sztuki amunicji i podania nazwy 
producenta, numeru identyfikacyjnego, 
kalibru i typu amunicji.

Uzasadnienie

Amunicja jest w zasadzie rejestrowana wyłącznie w rejestrach sprzedawców, nie zaś w 
rejestrach państwowych. Znakowanie i rejestrowanie byłoby podstawowym elementem 
odtwarzania jej historii. Znakowanie amunicji wymagane jest przez przepisy niektórych 
krajów, takich jak Niemcy.

Poprawka 25
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2

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

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

2. Każde państwo członkowskie warunkuje 
wykonywanie przez sprzedawcę oraz 
pośrednika ich działalności na swoim 
terytorium uzyskaniem pozwolenia 
przynajmniej w oparciu o kontrolę ich
rzetelności prywatnej i zawodowej, ich 
umiejętności zawodowych oraz 
pochodzenia ich zasobów finansowych.  
W przypadku osoby prawnej kontrola ta 
dotyczy osoby, która kieruje 
przedsiębiorstwem.
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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 kompetencji zawodowych oraz uzasadnienie pochodzenia środków finansowych, 
którymi dysponują.

Poprawka 26
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2

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

3. Każdy sprzedawca prowadzi rejestr, w 
którym odnotowane są informacje 
dotyczące wszystkich rodzajów broni 
palnej sklasyfikowanych w kategoriach A, 
B lub C, uzyskanych lub sprzedanych 
przez niego, zawierający dane szczegółowe 
umożliwiające identyfikację broni, w 
szczególności typ, marka, model, kaliber i 
numer seryjny oraz nazwy i adresy 
dostawcy i osoby nabywającej broń.
Sprzedawca przechowuje rejestr przez 
okres pięciu lat, nawet w wypadku 
zaprzestania działalności. 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 minimum 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 oraz wszelkie 
inne niezbędne informacje umożliwiające 
odtwarzanie jej historii. 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 podpunkcie 1, w których 
sprzedawca lub pośrednik brał udział. Po 
zakończeniu prowadzenia działalności 
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sprzedawca lub pośrednik przekazują 
rejestr krajowym władzom 
odpowiedzialnym za rejestrację, o której 
mowa w podpunkcie 1.

Uzasadnienie

Protokół przewiduje, że przechowywanie informacji należy do obowiązków władz 
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 ONZ jako okres minimalny jest zbyt krótki biorąc pod uwagę długą 
żywotność broni palnej. Dlatego też informacje na jej temat należy przechowywać przez 
minimum 20 lat.

Poprawka 27
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2

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

Państwa członkowskie dokładają starań, 
aby każda sztuka broni palnej, jej część 
lub komponent znajdujący się na ich 
terytorium były oznakowane i 
zarejestrowane zgodnie z przepisami 
niniejszej dyrektywy lub unieszkodliwione.

Uzasadnienie

Należy jasno stwierdzić, że każda broń palna znajdująca się na terytorium UE jest właściwie 
oznakowana, również broń importowana, jeżeli nie została ona oznakowana w miejscu 
pochodzenia zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy. Wymóg znakowania importowanej 
broni palnej zgodnie z niniejszą dyrektywą ma podstawowe znaczenie pod względem 
zapobiegania nieuczciwej konkurencji ze strony producentów z krajów trzecich.

Poprawka 28
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2 A (nowy)

Artykuł 5 (Dyrektywa 91/477/ EWG)

2a) Art. 5 otrzymuje brzmienie:
a) Litera (a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„(a) ukończyły 18 rok życia;”
b) W ust. 1 dodaje się literę (c) o 
następującym brzmieniu:
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„(c) nie zostały skazane prawomocnymi 
wyrokami sądowymi; państwa 
członkowskie zobowiązane są określić 
szczegółowe zasady stosowania tego 
wymogu, przykładowo rodzaj działalności 
przestępczej uznawany za powiązany z 
użyciem broni, minimalny wymiar kary 
lub minimalny okres, jaki musi upłynąć 
od daty wydania wyroku do złożenia 
wniosku o zezwolenie.”
c) Skreśla się ust. 2.
d) Ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Państwa członkowskie mogą wycofać 
zezwolenie na posiadanie broni palnej w 
przypadku braku spełnienia 
któregokolwiek z warunków 
wymienionego w literach b) i c) ust. 1.”

Uzasadnienie

Obniżenie granicy wieku obowiązującej w przypadku zakupu i posiadania broni palnej w 
celach łowieckich lub do strzelectwa sportowego jest nieuzasadnione. Ponadto nabywanie 
broni palnej przez osoby skazane wyrokami sądowymi jest niebezpieczne i powinno być 
regulowane, podobnie jak ma to miejsce w Niemczech, przy czym szczegóły takich 
uregulowań winny zostać ustalone przez państwa członkowskie.

Poprawka 29
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2 B (nowy)

Artykuł 6 (Dyrektywa 91/477/ EWG)

2b) W art. 6 dodaje się dwa nowe ustępy w 
brzmieniu:
„Państwa członkowskie zabraniają 
wszystkim, za wyjątkiem sprzedawców i 
pośredników, 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 
odległość.1
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Państwa członkowskie wymagają, aby w 
przypadku zakupu broni palnej pomiędzy 
datą zakupu broni, a datą jej dostawy 
obowiązywał minimalnie 15-dniowy okres, 
w którym możliwe jest odstąpienie od 
umowy.”
1 Dz.U. L 144 z 4.6.1997, str. 19

Uzasadnienie
Nabywanie broni palnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość 
uniemożliwia sprawowanie właściwej kontroli. Ponadto okres, w którym możliwe jest 
odstąpienie od umowy, gwarantowany przykładowo w niektórych stanach USA, takich jak 
Kalifornia, pozwoliłby na zapobieżenie popełnianiu przestępstw w afekcie.

Poprawka 30
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2 C (nowy)

Artykuł 8 (Dyrektywa 91/477/ EWG)

2c) Art. 8 otrzymuje brzmienie:
a) Skreśla się ust. 1.
b) Skreśla się ust. 2.
c) Ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„W przypadku, gdy państwo członkowskie 
wprowadzi zakaz nabywania i posiadania 
na jej terytorium broni palnej należącej 
do kategorii B, zobowiązane jest ono 
powiadomić o tym fakcie pozostałe 
państwa członkowskie, które umieszczają 
wyraźną informację na ten temat w 
Europejskiej karcie broni palnej 
wydawanej dla tego rodzaju broni, 
zgodnie z przepisami art. 12 ust. 2.”

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest spójna z nową propozycją klasyfikacji broni palnej.

Poprawka 31
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2 D (nowy)

Artykuł 9 ustęp 1 część wprowadzająca (Dyrektywa 91/477/ EWG)
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2d) Część wprowadzająca art. 9 ust. 1 
otrzymuje brzmienie:
„1. Zezwala się na przekazywanie broni 
palnej osobie niezamieszkałej w danym 
państwie członkowskim, jeżeli jest ono 
zgodne z przepisami art. 5, 6 i 7:”

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka gwarantuje spójność z nową propozycją podziału broni palnej.

Poprawka 32
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2 E (nowy)

Artykuł 11 ustęp 3 akapit drugi (Dyrektywa 91/477/ EWG)

2e) Akapit 2 ust. 3 art. 11 otrzymuje 
brzmienie:
„Nie później niż pięć dni roboczych przed 
datą transferu, sprzedawca broni 
informuje władze państwa 
członkowskiego, z którego dokonywany 
jest transfer, o wszystkich elementach 
wymienionych w pierwszym akapicie art. 
2. Władze publiczne tego państwa 
członkowskiego prowadzą losowe kontrole 
na miejscu celem sprawdzenia zgodności 
informacji przekazanych przez sprzedawcę 
z rzeczywistym charakterem transferu.”

Uzasadnienie

Zgodnie z ustaleniami Protokołu transfery broni palnej muszą podlegać przynajmniej losowej 
kontroli fizycznej przeprowadzanej przez władze w momencie dostawy lub odbioru, mającej 
na celu sprawdzenie zgodności uzyskanych informacji z rzeczywistą zawartością przesyłki.  
Aby umożliwić władzom przeprowadzanie takich kontroli należy je informować najpóźniej 5 
dni roboczych przed dokonaniem transferu.

Poprawka 33
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2 F (nowy)

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

2f) Ust. 2 art. 12 otrzymuje brzmienie:
a) Pierwszy akapit otrzymuje brzmienie:
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„Bez uszczerbku dla ust. 1, podczas 
swoich podróży zawodowych 
prowadzących przez dwa lub więcej 
państw członkowskich, myśliwi oraz 
snajperzy 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.  
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.”
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.”

Uzasadnienie

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

Poprawka 34
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2 G (nowy)

Artykuł 13 (Dyrektywa 91/477/ EWG)

2g) Art. 13 otrzymuje brzmienie:
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 ust. 2 
dla nabywania i posiadania broni palnej 
przez osoby niezamieszkałe w nim, są 
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przekazywane, nie później niż w 
momencie dokonywania transferu, 
państwom członkowskim będącym 
miejscami przeznaczenia oraz, w 
stosownych przypadkach, nie później niż 
w chwili dokonywania transferu, 
państwom członkowskim, przez które 
dokonuje się tranzytu.”  
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, 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 
prawomocnymi wyrokami sądowymi za 
przestępstwa określone 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 odpowiedzialnych za 
przekazywanie i otrzymywanie informacji 
oraz za stosowanie obowiązków 
określonych w art. 11 ust. 4.  Działając 
zgodnie z ust. 4 Komisja podejmuje 
wszelkie właściwe środki w celu 
stosowania niniejszego ustępu.”
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c) 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 przyjmuje 
właściwe środki zgodnie z:
- art. 1 ust. 7 oraz
-załącznikiem I pkt III lit. a, ust. 2
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.”
* Rok po terminie wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy.

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. Ponadto współpraca pomiędzy państwami 
członkowskimi powinna być spójna z procedurami komitologii, a nowa procedura 
regulacyjna połączona z kontrolą w pewnych przypadkach wydaje się właściwa.

Poprawka 35
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2 H (nowy)

Artykuł 17 (Dyrektywa 91/477/ EWG)

2h) 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 
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przypadkach, o wnioski.”

Uzasadnienie

Komisja powinna regularnie przedstawiać sprawozdanie, o którym mowa w art. 17 dyrektywy 
91/477/EWG.

Poprawka 36
ARTYKUŁ 1 PUNKT 4 LITERA -A) (nowa)

Załacznik I część I tiret pierwsze (Dyrektywa 91/477/ EWG)

-a) Pierwszy akapit części I otrzymuje 
brzmienie:
„-każdą broń palną zgodnie z definicją w 
art. 1,”

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka uwzględnia fakt umieszczenia definicji broni palnej w art. 1 niniejszej 
dyrektywy.

Poprawka 37
ARTYKUŁ 1 PUNKT 4 LITERA A A) (nowa)
Załacznik I część II (Dyrektywa 91/477/ EWG)

aa) Część II otrzymuje brzmienie:
„Dla celów niniejszej dyrektywy broń 
palna podlega klasyfikacji na następujące 
kategorie.
Kategoria A – Niedozwolona broń palna i 
amunicja
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 
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przeznaczonej do myślistwa i strzelectwa 
sportowego dla osób uprawnionych do 
korzystania z niej.
Kategoria B - Broń palna wymagająca 
zezwolenia
Wszelka broń palna inna niż wymieniona 
w kategorii A.
Części i komponenty broni palnej 
włączone są do kategorii broni palnej, w 
której są lub mają być osadzone.”

Uzasadnienie

Rozwój przestępczości z wykorzystaniem broni palnej, jaki ma miejsce od 1991 r. dowodzi, że 
klasyfikacja broni palnej na cztery kategorie jest anachronizmem. Najnowsze ustawodawstwo 
krajowe, przykładowo w Belgii, upraszcza ten system i nie zezwala na nabywanie broni palnej 
bez zezwolenia. Dlatego też powinno się upowszechniać w państwach członkowskich nową 
klasyfikację zawierającą dwie kategorie (A: broń niedozwolona, B: bron wymagająca 
zezwolenia).

Poprawka 38
ARTYKUŁ 1 PUNKT 4 LITERA B)

Załacznik I część III ustęp 1 a (nowy) (Dyrektywa 91/477/ EWG)

b) po akapicie pierwszym dodaje się 
następujący akapit:

b) W części III, po akapicie pierwszym 
dodaje się następujący akapit:

„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 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.
Zgodnie z procedurą określoną w art. 13 
ust. 4 Komisja przedstawia wspólne 
wytyczne dotyczące norm i technik 
unieszkodliwiania w celu 
zagwarantowania, że unieszkodliwiona 
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broń trwale nie nadaje się do użytku.”

Uzasadnienie

Postanowienia dotyczące unieszkodliwiania broni palnej są zawarte w Protokole ONZ. Ze 
względu na sytuację w UE powinno się przygotować wytyczne dotyczące norm i technik 
unieszkodliwiania zapewniających nieodwracalność tego procesu.

Poprawka 39
ARTYKUŁ 1 PUNKT 4 LITERA B A) (nowa)
Załacznik I część IV (Dyrektywa 91/477/ EWG)

Ba) W części IV skreśla się lit. (a), (b), (d), 
(e) i (f).

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest spójna z nową propozycją podziału broni palnej.

Poprawka 40
ARTYKUŁ 1 PUNKT 4 A (nowy)

Załacznik II litera f) (Dyrektywa 91/477/ EWG)

4a) 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 sztuk broni palnej wymienionych w 
niniejszej karcie wymaga uprzedniego 
uzyskania odpowiedniego zezwolenia 
wydanego przez odwiedzane państwo 
członkowskie. Takie zezwolenie lub 
zezwolenia mogą zostać 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.”
a) Ust. 3 otrzymuje brzmienie:
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„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:
c) Skreśla się ust. 5.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest spójna z nową propozycją podziału broni palnej.

Poprawka 41
ARTYKUŁ 2 USTĘP 1 AKAPIT PIERWSZY

1. Państwa członkowskie wprowadzą w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 
[…] r. Państwa członkowskie niezwłocznie 
przekażą Komisji tekst tych przepisów oraz 
tabelę korelacji między tymi przepisami a 
niniejszą dyrektywą.

1. . Państwa członkowskie wprowadzą w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 
[…] r.   Państwa członkowskie 
niezwłocznie przekażą Parlamentowi 
Europejskiemu i Komisji tekst tych 
przepisów oraz tabelę korelacji między 
tymi przepisami a niniejszą dyrektywą

Uzasadnienie

Aby móc na równi z innymi instytucjami UE monitorować transpozycję niniejszej dyrektywy 
Parlament Europejski powinien otrzymywać te same co Komisja informacje na temat 
krajowych środków transpozycji.

UZASADNIENIE

Informacje ogólne

Dyrektywa 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni, która stała się 
koniecznością po zniesieniu granic wewnętrznych we Wspólnocie w dniu 1 stycznia 1993 r., 
określa wspólne zasady umożliwiające przeprowadzanie w państwach członkowskich kontroli 
nabywania i posiadania broni palnej oraz jej transferu do innego państwa członkowskiego.
Dyrektywa dzieli broń palną na cztery kategorie (niedozwolona, wymagająca zezwolenia, 
wymagająca oświadczenia oraz broń palna niepodlegająca obowiązkowi zezwolenia ani 
oświadczenia), ustala obowiązek przechowywania rejestru transferów przez okres pięciu lat, 
wprowadza europejską kartę broni palnej dla przewozu broni w obrębie Wspólnoty oraz 
ułatwia wymianę informacji między państwami członkowskimi.
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W grudniu 2000 r. Komisja przedstawiła sprawozdanie w sprawie wdrażania niniejszej 
dyrektywy. Nie uwzględnia ono potrzeby wniesienia poważnych zmian do dyrektywy z 1991 
r., ale określa pewne problemy i wskazuje możliwe rozwiązania, w szczególności w zakresie 
wymiany informacji pomiędzy państwami członkowskimi (na przykład poprzez utworzenie 
grupy kontaktowej), uproszczenia podziału na kategorie broni palnej, europejskiej karty broni 
palnej (ułatwienie stosowania odstępstw dla myśliwych, wzajemne porozumienie pomiędzy 
państwami członkowskimi, zharmonizowane warunki uzyskania karty, zasady dotyczące 
tymczasowego transferu broni), definicji wspólnych specyfikacji technicznych dotyczących 
unieszkodliwiania broni oraz wspólnej definicji broni zabytkowej.  

W grudniu 2001 r., Komisja Europejska podpisała w imieniu Wspólnot Europejskich Protokół 
ONZ przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu i obrotowi bronią palną.

W marcu 2006 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący zmiany dyrektywy z 1991 r. w 
celu dostosowania jej do wymogów Protokołu ONZ z 2001 r. Wniosek zawiera 6 aspektów:
zgodną z Protokołem ONZ definicję nielegalnego wytwarzania i obrotu bronią palną;
wyraźny nakaz znakowania broni palnej; przedłużenie do 10 lat okresu przechowywania w 
rejestrach informacji na temat broni palnej; działalność podmiotów zajmujących się 
pośrednictwem; obowiązek uznania nielegalnego wytwarzania i obrotu bronią za czyny 
przestępcze popełnione umyślnie; środki dotyczące unieszkodliwiania broni; Komisja 
postanowiła rozważyć jedynie punkty wynikające z Protokołu ONZ. Z tego względu jej 
wniosek nie uwzględnia szeregu punktów wymienionych w sprawozdaniu z 2000 r. jako 
możliwych ulepszeń dyrektywy z 1991 r.

W dniu 13 września 2006 r. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny wydał opinię w 
sprawie wniosku Komisji, w której zaznaczył, że międzynarodowa przestępczość jest jednym 
z najpoważniejszych zagrożeń dla integralności państw. Komitet sugeruje przyjęcie 
zharmonizowanych środków karnych i prewencyjnych  oraz  wspólnej zintegrowanej polityki, 
jak również podanie definicji broni zabytkowej oraz zaleca nałożenie na państwa 
członkowskie obowiązku stosowania wobec właścicieli broni wymogu deklarowania 
własności, posiadania zezwolenia na broń lub spełniania innych procedur administracyjnych 
zezwalających na użycie i posiadania broni.

Komisja IMCO zwróciła się do Ośrodka Studiów nad Polityką Europejską o przygotowanie 
notatki informacyjnej na temat stanu transpozycji dyrektywy w 10 państwach członkowskich 
UE. Badanie pokazuje, że w większości państw członkowskich sprzedawcy broni muszą 
przechowywać w rejestrze dane przez okres 10 lat lub dłużej,  wprowadzono jednolity system 
znakowania, nałożono dodatkowe wymogi dotyczące nabywania broni palnej, posiadacze 
europejskiej karty broni palnej przy wjeździe na terytorium większości państw członkowskich 
muszą przedstawić zaproszenie, pośrednicy w handlu bronią podlegają ustawodawstwu 
krajowemu w zakresie broni palnej, sprzedawcy broni muszą uzyskać zezwolenie na handel 
bronią wszystkich kategorii, unieszkodliwianiem broni zajmują się najczęściej magazyny 
broni lub inne  jednostki,  niektóre państwa członkowskie nie posiadają kategorii broni palnej 
C i D.

W dniu 4 październiki 2006 r. Komisja IMCO zorganizowała krótkie posiedzenie mające na 
celu określenie, które punkty dyrektywy z 1991 r. wymagają zmiany oraz ustalenie 
zadawalającego poziomu harmonizacji na poziomie UE. Zaproszeni na posiedzenie 
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rzeczoznawcy przedstawili kontrastujące ze sobą opinie na temat możliwej treści zmienionej 
dyrektywy. Niektórzy z nich zwracali uwagę na już istniejące środki dotyczące testowania, 
będące częścią procesu produkcyjnego i mające na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa 
użytkownika oraz na istniejący system kontroli, który został wdrożony w 11 państwach 
członkowskich będących członkami Międzynarodowej Stałej Komisji (CIP)1. Inni zaś kładli 
nacisk na zagrożenie związane z przerobioną i ponownie zdatną do użytku bronią palną, 
zwrócili uwagę, że taka broń nie wchodzi w zakres niniejszej dyrektywy i domagali się 
surowszych uregulowań, przede wszystkim  niemożliwego do usunięcia znakowania broni,
zakazu znakowania geometrycznego, ścisłego wymogu kwalifikacji zawodowych od 
sprzedawców, jasnej definicji pośrednika w handlu bronią, przechowywania przez czas 
nieokreślony danych w formie cyfrowej, wytycznych dla unieszkodliwiania broni; włączenia 
do dyrektywy importu broni do UE, ograniczenia kategorii broni palnej do dwóch 
(niedozwolona oraz wymagająca zezwolenia), ograniczeń dotyczących liczby sztuk broni 
palnej, które może posiadać jedna osoba, kontroli fizycznych w przypadku transferu broni.

Propozycje sprawozdawcy

Należy zauważyć, że pięć lat po podpisaniu Protokołu ONZ przyszedł czas na przeniesienie 
jego postanowień do prawodawstwa UE. Nielegalna produkcja i handel bronią palną, jej 
częściami i komponentami oraz amunicją zagraża bezpieczeństwu wszystkich mieszkańców 
UE. W celu zapobiegania, zwalczania i położenia kresu wyżej wymienionej działalności 
należy przyjąć dodatkowe środki. Kwestii nielegalnego posiadania broni palnej nie można 
oddzielać od kwestii wypadków śmiertelnych będących wynikiem stosowania krótkiej broni 
palnej, bez względu na jej pochodzenie (legalne czy nielegalne).  Broń krótka jest narzędziem 
przemocy w społeczeństwie, ponieważ jest dostępna, tania, przenośna i łatwa w użyciu.
Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że dla osób od 15 do 44 roku życia przemoc 
międzyludzka i samobójstwa znajdują się odpowiednio na trzecim i czwartym miejscu 
podstawowych powodów złego stanu zdrowia i przedwczesnej śmierci, podczas gdy 
obrażenia wojenne dopiero na szóstym miejscu. Duża ich część spowodowana jest użyciem 
broni palnej. Wśród czynników wpływających na użycie broni krótkiej znajduje się jej 
dostępność. Łatwy dostęp do broni palnej łączony jest z wyższym wskaźnikiem zgonów 
spowodowanych użyciem tej broni. Ponadto 15 lat po przyjęciu dyrektywy z 1991 r. i 6 lat po 
przedstawieniu sprawozdania Komisji Europejskiej w sprawie wdrażania wspomnianej 
dyrektywy, do zmian należałoby włączyć wszystkie istotne elementy mogące poprawić jej 
oddziaływanie na bezpieczeństwo osób. W tym kontekście trwający proces rewizji dyrektywy 
z 1991 r. nie powinien ograniczać się do punktów wymienionych w Protokole ONZ. W 
świetle sprawozdania Komisji z 2000 r. i zmian w ustawodawstwie krajowym powinno się 
między innymi rozważyć przydatność wniesienia dodatkowych zmian do dyrektywy, aby 
ograniczyć w perspektywie krótkoterminowej potrzebę dodatkowych zmian. Rzeczywiście 
wysiłki UE zmierzające do lepszego stanowienia prawa powinny uwzględniać fakt, że 
unikanie wprowadzania kolejnych zmian do tego samego tekstu legislacyjnego leży w 
interesie obywateli.

  
1 W tym kontekście należy zauważyć, że w UE nie powstała dotychczas spójna koncepcja odtwarzania historii 
broni palnej oraz amunicji. Z tego względu przydatne byłoby przeniesienie uregulowań komisji CIP do 
prawodawstwa UE, przy jednoczesnym rozważeniu włączenia krajów niebędących członkami Unii: Rosji i 
Chile. Ponieważ  to ostanie wiąże się z długim procesem negocjacyjnym, potrzebne jest skuteczniejsze 
rozwiązanie.
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W świetle powyższych rozważań sprawozdawca wysuwa propozycje poprawek dotyczących 
w szczególności następujących punktów:

1. zakresu stosowania dyrektywy (dyrektywę powinno się stosować nie tylko do broni 
palnej lecz również do jej części i amunicji; powinna ona również obejmować 
kolekcjonerów oraz podmioty interesujące się aspektami kulturowymi i 
historycznymi);

2. systemu znakowania (wykorzystanie symboli alfanumerycznych, informacje na temat 
roku produkcji, znakowanie podstawowych i konstrukcyjnych części broni palnej);

3. prowadzenia rejestru (przedłużenie okresu przechowywania danych, 
odpowiedzialność władz publicznych, scentralizowany system, przechowywanie 
danych na poziomie krajowym dla każdej broni z niepowtarzalnym numerem 
identyfikacyjnym);

4. wymiany informacji pomiędzy państwami członkowskimi (dane dotyczące systemów i 
technik znakowania, transferów, składów i skonfiskowanej broni palnej, utworzenie 
oficjalnej grupy kontaktowej);

5. zawodu sprzedawcy broni palnej (kwalifikacje zawodowe, środki finansowe);

6. działalności podmiotów zajmujących się pośrednictwem (definicja);

7. klasyfikacji broni palnej (zachowanie jedynie dwóch kategorii - broni niedozwolonej i 
wymagającej zezwolenia);

8. kontroli (kontrole fizyczne w przypadku transferów pomiędzy krajami Wspólnoty);

9. europejskiej karty broni palnej (uznanie karty za jedyny właściwy instrument 
pozwalający na legalne podróże do innych państw członkowskich, usunięcie 
odstępstwa dotyczącego posiadania broni palnej dla myśliwych poniżej 18. roku życia, 
zasady stosowane w przypadku tymczasowego przewożenia broni do reperacji lub na 
wystawę);  

10. unieszkodliwianie (wytyczne UE zawierające specyfikacje techniczne, środki 
zapobiegające przywróceniu do użytku);

11. broni zabytkowej (definicja); i

12. dodatkowych środków bezpieczeństwa (zakaz nabywania za pomocą środków 
porozumiewania się na odległość, wprowadzenie okresu, w którym możliwe jest 
wypowiedzenie umowy o zakup broni, zakaz nabywania broni palnej przez osoby 
skazane za czyny przestępcze).

Sprawozdawca uważa, że z kwestią sankcji i czynów przestępczych należy się zwrócić do 
Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, dlatego też nie 
przedstawia szczegółowych uwag w tej sprawie. Sprawozdawca byłby również wdzięczny za 
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spostrzeżenia Komisji LIBE w postaci jej wniosków dotyczących dodatkowych środków 
bezpieczeństwa wymienionych w pkt 12 powyżej.
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