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PR_COD_1amCom

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zatwierdzania

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
wdrażającego art. 10 protokołu Narodów Zjednoczonych w sprawie broni palnej oraz 
ustanawiającego zezwolenia na wywóz oraz środki dotyczące przywozu i tranzytu dla 
broni palnej, jej części, komponentów oraz amunicji
(COM(2010)0273 – C7-0138/2010 – 2010/0147(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie 
(COM(2010)0273),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 207 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-
0138/2010),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego oraz opinię Komisji 
Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A6-0000/2010),

1. przyjmuje w pierwszym czytaniu stanowisko określone poniżej;

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

3. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji 
i parlamentom narodowym.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. „części i istotne komponenty” oznaczają 
każdy element lub część zamienną, 
zaprojektowane specjalnie do broni palnej i 
istotne dla jej funkcjonowania, w tym lufę, 
szkielet lub komorę zamkową, suwadło lub 
bębenek, trzon lub zatrzask zamkowy oraz 
każde urządzenie przeznaczone lub 
przystosowane do tłumienia hałasu 

2. „części” oznaczają każdy element lub 
część zamienną, zaprojektowane specjalnie 
do broni palnej i istotne dla jej 
funkcjonowania, w tym lufę, szkielet lub 
komorę zamkową, suwadło lub bębenek, 
trzon lub zatrzask zamkowy oraz każde 
urządzenie przeznaczone lub 
przystosowane do tłumienia hałasu 
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spowodowanego wystrzałem z broni. spowodowanego wystrzałem z broni.

„Istotny komponent” oznacza mechanizm 
zamkowy, komorę oraz lufę broni palnej, 
które będąc osobnymi przedmiotami, 
włączone są do kategorii broni palnej, w 
której są lub mają być zamontowane;

Or. it

Uzasadnienie

Konieczna jest harmonizacja definicji w tekście z obowiązującymi przepisami UE, w 
szczególności z dyrektywą 2008/51/WE, w której są odwołania do „części” i „istotnych 
komponentów”.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. „istotny komponent” oznacza 
mechanizm zamkowy, komorę oraz lufę 
broni palnej, które będąc osobnymi 
przedmiotami, włączone są do kategorii 
broni palnej, w której są lub mają być 
zamontowane;

Or. it

Uzasadnienie

Konieczna jest harmonizacja definicji w tekście z obowiązującymi przepisami UE, w 
szczególności z dyrektywą 2008/51/WE, w której są odwołania do „części” i „istotnych 
komponentów”.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 2 – ustęp 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12. „zezwolenie na wywóz” oznacza 
zezwolenie udzielone jednemu 
konkretnemu eksporterowi w odniesieniu 
do jednego użytkownika końcowego lub 

12. „zezwolenie na wywóz” oznacza 
zezwolenie udzielone jednemu 
konkretnemu eksporterowi w odniesieniu 
do jednego użytkownika końcowego lub 
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odbiorcy w państwie trzecim, obejmujące 
jedną lub więcej sztuk broni palnej, jej 
części i komponentów oraz amunicji;

odbiorcy w państwie trzecim, obejmujące 
jedną lub więcej sztuk broni palnej, jej 
części i istotnych komponentów oraz 
amunicji;

Or. it

Uzasadnienie

Ta zmiana jest spójna z poprawką wniesioną do art. 2 ust. 2.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13. „zezwolenie na wielokrotny wywóz” 
oznacza zezwolenie udzielone jednemu 
konkretnemu eksporterowi, dotyczące 
wielu dostaw dla tego samego użytkownika 
końcowego lub odbiorcy w państwie 
trzecim, obejmujące jedną lub więcej sztuk 
broni palnej, jej części i komponentów oraz 
amunicji;

13. „zezwolenie na wielokrotny wywóz”
oznacza zezwolenie udzielone jednemu 
konkretnemu eksporterowi, dotyczące 
wielu dostaw dla tego samego użytkownika 
końcowego lub odbiorcy w państwie 
trzecim, obejmujące jedną lub więcej sztuk 
broni palnej, jej części i istotnych 
komponentów oraz amunicji;

Or. it

Uzasadnienie
Ta zmiana jest spójna z poprawką wniesioną do art. 2 ust. 2.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(g) dostaw morskich oraz prowadzonych 
przez porty państw trzecich, o ile nie 
następuje przeładunek lub zmiana środku
transportu.

(g) dostaw lotniczych lub morskich oraz 
prowadzonych przez lotniska lub porty 
państw trzecich, o ile nie następuje 
przeładunek lub zmiana środka transportu, 
wyłącznie w odniesieniu do przypadków 
tranzytu, o których mowa w art. 5 ust. 1 
lit. b).
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Or. it

Uzasadnienie

Przyjęto, że przez analogię konieczne będzie wprowadzenie wyjątku także dla dostaw 
lotniczych przebiegających bez przeładunku lub zmiany środka transportu.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przed wydaniem zezwolenia na wywóz 
lub zezwolenia na wielokrotny wywóz 
broni palnej, jej części i komponentów oraz 
amunicji, dane państwo członkowskie 
sprawdza, czy:

1. Przed wydaniem zezwolenia na wywóz 
lub zezwolenia na wielokrotny wywóz 
broni palnej, jej części i istotnych 
komponentów oraz amunicji, dane państwo 
członkowskie sprawdza, czy:

(a) państwo trzecie przywozu wydało 
odpowiednie zezwolenie na przywóz oraz

(a) państwo trzecie przywozu wydało 
odpowiednie zezwolenie na przywóz oraz

(b) ewentualne państwa trzecie tranzytu, 
powiadomiły na piśmie — najpóźniej 
przed dostawą — że nie mają zastrzeżeń co 
do tranzytu.

(b) ewentualne państwa trzecie tranzytu, 
powiadomiły na piśmie — najpóźniej 
przed dostawą — że nie mają zastrzeżeń co 
do tranzytu.

Or. it

Uzasadnienie

Ta zmiana jest spójna z poprawką wniesioną do art. 2 ust. 2.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie rozpatrują 
wnioski o zezwolenie na wywóz lub 
zezwolenie na wielokrotny wywóz w 
terminie ustalonym w prawie krajowym 
lub zgodnie z praktyką, który jednak w 
żadnym wypadku nie przekracza
dziewięćdziesięciu dni roboczych.

4. Państwa członkowskie rozpatrują 
wnioski o zezwolenie na wywóz lub 
zezwolenie na wielokrotny wywóz w 
terminie ustalonym w prawie krajowym 
lub zgodnie z praktyką, który jednak w 
żadnym wypadku nie przekracza 
sześćdziesięciu dni roboczych.
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Or. it

Uzasadnienie

Skrócenie terminu rozpatrywania wniosków o zezwolenie na wywóz ma na celu przyspieszenie 
procedur administracyjnych i biurokratycznych, umożliwiając tym samym lepsze planowanie 
działalności przez podmioty tego sektora.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Okres ważności zezwolenia na wywóz 
lub wielokrotny wywóz określają państwa 
członkowskie, nie może być on jednak
krótszy niż dwanaście miesięcy.

5. Okres ważności zezwolenia na wywóz 
określają państwa członkowskie. Nie może 
być on krótszy niż dwanaście miesięcy, a 
w przypadku wielokrotnego wywozu nie 
może być krótszy niż osiemnaście 
miesięcy.

Or. it

Uzasadnienie

Dłuższy okres obowiązywania zezwoleń na wywóz pozwoli zmniejszyć koszty administracyjne 
zarówno dla państw członkowskich, jak i podmiotów sektora, które dokonują dostaw w sposób 
ciągły i rozłożony w czasie.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwa członkowskie mogą 
zdecydować o korzystaniu z dokumentów 
elektronicznych przy rozpatrywaniu 
wniosków o zezwolenie.

6. Państwa członkowskie mogą popierać 
stosowanie w większym zakresie 
technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych w celu stymulowania 
konkurencyjności i skuteczności systemu.
W szczególności mogą one zdecydować o 
korzystaniu z dokumentów elektronicznych 
przy rozpatrywaniu wniosków o 
zezwolenie.

Or. it
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Uzasadnienie

Stosowanie w większym zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych wchodzi w 
zakres strategii UE 2020 w aspekcie dotyczącym inteligentnego wzrostu opartego na 
innowacjach.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(h) opis i ilość broni palnej, jej części i 
komponentów oraz amunicji, w tym 
oznakowanie umieszczone na broni palnej.

(h) opis i ilość broni palnej, jej części i 
istotnych komponentów oraz amunicji, w 
tym oznakowanie umieszczone na broni 
palnej.

Or. it

Uzasadnienie

Ta zmiana jest spójna z poprawką wniesioną do art. 2 ust. 2.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Procedury uproszczone określone w ust. 
2, 3 i 4 stosują się do wywozu czasowego 
broni palnej w możliwych do 
zweryfikowania i zgodnych z prawem 
celach, do których należą polowanie, 
strzelectwo sportowe, ocena, wystawy lub 
naprawy.

1. Procedury uproszczone określone w ust. 
2, 3 i 4 stosują się do wywozu czasowego 
broni palnej w możliwych do 
zweryfikowania i zgodnych z prawem 
celach.

Or. it

Uzasadnienie

Ustęp ten ma charakter ogólny, a treść jest wyszczególniona w kolejnych ustępach.
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Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Środki dotyczące tranzytu, określone w 
niniejszym rozporządzeniu nie będą miały 
zastosowania do wywozu czasowego.

2. Środki dotyczące tranzytu, określone w 
niniejszym rozporządzeniu, nie będą miały 
zastosowania do wywozu czasowego w 
możliwych do zweryfikowania i zgodnych 
z prawem celach, do których należą 
polowanie, strzelectwo sportowe, ocena, 
wystawy lub naprawy.

Or. it

Uzasadnienie

W celu uzyskania większej jasności uznano za konieczne wyliczenie rodzajów wywozu 
tymczasowego podlegających uproszczonej procedurze tranzytu.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W momencie opuszczania terytorium 
celnego Unii przez punkt graniczny na 
zewnętrznej granicy państwa 
członkowskiego zamieszkania, w związku 
z wywozem czasowym jednej lub większej 
liczby sztuk broni palnej w trakcie podróży 
do państwa trzeciego, myśliwi i strzelcy 
sportowi mogą przedłożyć Europejską 
kartę broni palnej zgodnie z art. 1 i 12 
dyrektywy 91/477/EWG, krajowe 
pozwolenia na posiadanie broni palnej,
krajowe uprawnienie do wykonywania 
polowania lub inny ważny dokument 
krajowy wydany przez właściwy organ 
państwa członkowskiego zamieszkania.

3. W momencie opuszczania terytorium 
celnego Unii przez punkt graniczny na 
zewnętrznej granicy państwa 
członkowskiego zamieszkania, w związku 
z wywozem czasowym jednej lub większej 
liczby sztuk broni palnej w trakcie podróży 
do państwa trzeciego, myśliwi i strzelcy 
sportowi, którzy skorzystali z uproszczonej 
procedury, muszą przedłożyć Europejską 
kartę broni palnej zgodnie z art. 1 i 12 
dyrektywy 91/477/EWG, krajowe 
pozwolenia na posiadanie broni palnej, 
krajowe uprawnienie do wykonywania 
polowania lub inny ważny dokument 
krajowy wydany przez właściwy organ 
państwa członkowskiego zamieszkania.

Or. it
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Uzasadnienie

Tekst został przeformułowany, żeby jaśniej wyrazić istniejącą dla myśliwych i strzelców 
sportowych możliwość skorzystania z uproszczonej procedury wywozu tymczasowego.
Natomiast ocena, wystawy i naprawy to rodzaje działalności zbyt wystawione na ryzyko 
odchyleń, łącznie z nielegalnym handlem bronią palną, które zamierza zwalczać ten sam 
protokół ONZ.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W momencie opuszczania terytorium 
celnego Unii przez punkt graniczny na 
zewnętrznej granicy państwa 
członkowskiego innego niż państwo ich 
zamieszkania, w związku z wywozem 
czasowym jednej lub większej liczby sztuk 
broni palnej podczas podróży do państwa 
trzeciego, myśliwi i strzelcy sportowi 
mogą przedłożyć Europejską kartę broni 
palnej, wydaną zgodnie z art. 1 i 12 
dyrektywy 91/477/EWG przez właściwy 
organ państwa członkowskiego 
zamieszkania.

4. W momencie opuszczania terytorium 
celnego Unii przez punkt graniczny na 
zewnętrznej granicy państwa 
członkowskiego innego niż państwo ich 
zamieszkania, w związku z wywozem 
czasowym jednej lub większej liczby sztuk 
broni palnej podczas podróży do państwa 
trzeciego, myśliwi i strzelcy sportowi, 
którzy skorzystali z uproszczonej 
procedury, muszą przedłożyć Europejską 
kartę broni palnej, wydaną zgodnie z art. 1 
i 12 dyrektywy 91/477/EWG przez 
właściwy organ państwa członkowskiego 
zamieszkania.

Właściwy organ państwa członkowskiego, 
w którym znajduje się punkt graniczny na 
zewnętrznej granicy Unii, powiadamia 
właściwy organ państwa członkowskiego 
zamieszkania myśliwego lub strzelca 
sportowego, który wydał Europejską kartę 
broni palnej, o dacie wywozu czasowego, 
liczbie sztuk broni palnej czasowo 
wywożonej oraz planowanej dacie 
powrotu, deklarowanej przez myśliwego 
lub strzelca sportowego w chwili wywozu 
czasowego.

Właściwy organ państwa członkowskiego, 
w którym znajduje się punkt graniczny na
zewnętrznej granicy Unii, powiadamia 
właściwy organ państwa członkowskiego 
zamieszkania myśliwego lub strzelca 
sportowego, który wydał Europejską kartę 
broni palnej, o dacie wywozu czasowego, 
liczbie sztuk broni palnej czasowo 
wywożonej oraz planowanej dacie 
powrotu, deklarowanej przez myśliwego 
lub strzelca sportowego w chwili wywozu 
czasowego.

Or. it

Uzasadnienie

Tekst został przeformułowany, żeby jaśniej wyrazić istniejącą dla myśliwych i strzelców 
sportowych możliwość skorzystania z uproszczonej procedury wywozu tymczasowego.
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Natomiast ocena, wystawy i naprawy to rodzaje działalności zbyt wystawione na ryzyko 
odchyleń, łącznie z nielegalnym handlem bronią palną, które zamierza zwalczać ten sam 
protokół ONZ.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) odmawiają wydania zezwolenia na 
wywóz lub wielokrotny wywóz, jeżeli 
osoba fizyczna lub prawna, wnioskująca o 
takie zezwolenie, była wcześniej karana za 
nielegalny obrót bronią palną, jej częściami 
i istotnymi komponentami lub amunicją, 
bądź za inne poważne przestępstwa;

(a) odmawiają wydania zezwolenia na 
wywóz lub wielokrotny wywóz, jeżeli 
osoba fizyczna lub prawna, wnioskująca o 
takie zezwolenie, była wcześniej karana za 
nielegalny obrót bronią palną, jej częściami 
i istotnymi komponentami lub amunicją, 
bądź za przestępstwa, o których mowa w 
art. 2 ust. 2 decyzji ramowej Rady 
2002/584/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 
r. w sprawie europejskiego nakazu 
aresztowania i procedury wydawania osób 
między państwami członkowskimi1;
________
1 Dz.U. L 190 z 18.7.2002, str. 1. 1.

Or. it

Uzasadnienie

La definizione di "reato grave" può dare adito a interpretazioni discordanti tra Stati membri.
Pertanto si ritiene utile il riferimento alla legislazione UE esistente, in particolare alla 
decisione quadro del Consiglio relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di 
consegna tra Stati membri ((2002/584/GAI, poi modificata con decisione quadro del 
Consiglio 2009/299/JHA. All'art.2 par. 2 della sopracitata decisione quadro si elenca una 
serie di reati per i quali vengono comminate sanzioni che privano dalla libertà per almeno tre 
anni. La natura di questi reati suggerisce la negazione dell'autorizzazione di esportazione di 
armi da fuoco.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 
stodwudziestego dnia po jego 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 
stodwudziestego dnia po jego 
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opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej.

opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej.

Art. 10 ust. 2 rozporządzenia stosuje się od 
dnia, kiedy Unia Europejska stanie się 
stroną protokołu NZ w sprawie broni 
palnej, po jego zawarciu zgodnie z art. 218 
Traktatu.

Art. 11 ust. 1 rozporządzenia stosuje się od 
dnia, kiedy Unia Europejska stanie się 
stroną protokołu NZ w sprawie broni 
palnej, po jego zawarciu zgodnie z art. 218 
Traktatu.

Or. it

Uzasadnienie

W oryginalnym tekście Komisji znajduje się błąd, odniesienie jest do art. 11 ust. 1.
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UZASADNIENIE

Wniosek w sprawie rozporządzenia złożony przez Komisję w maju 2010 r. koncentruje się na 
wdrożeniu art. 10 Protokołu ONZ w sprawie nielegalnej produkcji i handlu bronią palną, jej 
częściami, elementami i amunicją, (zwanego dalej „protokołem ONZ w sprawie broni palnej” 
lub „UNFP”).

Protokół ten został przyjęty w maju 2001 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ jako protokół 
dodatkowy do Konwencji ONZ przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej.
Wszedł on w życie z dniem 3 czerwca 2005 po ratyfikacji przez czterdzieści krajów i jest 
pierwszym wiążącym instrumentem w dziedzinie przenośnej broni palnej o zasięgu 
światowym.

Komisja, która na mocy mandatu udzielonego przez Radę prowadziła negocjacje i podpisała 
UNFP w roku 2002 w imieniu Wspólnoty Europejskiej, w swoim komunikacie z dnia 18 lipca 
2005 r. ogłosiła zamiar doprowadzenia do końca procesu ratyfikacji przez transpozycję 
postanowień art. 10 UNFP określającego „ogólne wymagania dotyczące systemu licencji i 
zezwoleń na wywóz, przywóz i tranzyt” 

Dotychczas protokół ONZ został ratyfikowany przez 83 kraje (w tym 13 państw 
członkowskich UE: Belgię, Bułgarię, Cypr, Estonię, Włochy, Łotwę, Litwę, Holandię, Polskę, 
Romania, Słowację, Słowenię, Hiszpanię), podpisany przez 52 kraje (w tym Wspólnotę 
Europejską i 9 państw członkowskich UE: Austrię, Danię, Finlandię, Niemcy, Grecję, 
Luksemburg, Portugalię, Szwecję, Zjednoczone Królestwo), lecz pozostaje niepodpisany i 
nieratyfikowany jeszcze przez wiele krajów (w tym przez 5 państw członkowskich UE: 
Republikę Czeską, Francję, Węgry, Irlandię i Maltę).

W rozporządzeniu przewidziany jest system wywozu z państw członkowskich do krajów 
trzecich. Z tego powodu jego przyjęcie w drodze zwykłej procedury ustawodawczej 
umożliwiłoby stosowanie art. 10 protokołu ONZ we wszystkich państwach członkowskich, co 
wreszcie dałoby ujednolicony system handlu bronią palną, jej częściami, komponentami i 
amunicją wewnątrz Unii Europejskiej.

Do ogólnego celu harmonizacji i uproszczenia procedur dochodzi jeszcze cel skutecznego 
zwalczania nielegalnego handlu bronią palną przez propagowanie i zacieśnianie współpracy 
między państwami. Cel ten stał się jeszcze bardziej istotny z wejściem w życie Traktatu z 
Lizbony z dniem 1 grudnia 2009 r.

Wniosek dotyczy broni nieautomatycznej, jej części i amunicji do niej, do użytku cywilnego 
(a nie wojskowego) oraz handlu nią lub przewożenia do krajów trzecich, nawet jeśli chodzi o 
kraje niebędące stroną protokołu ONZ; artykuły objęte rozporządzeniem są wymienione w 
załączniku 1.

Tekst przewiduje zezwolenie na wywóz, przywóz i tranzyt takich artykułów do krajów 
trzecich. Zezwolenie na wywóz powinno być wydawane dopiero po zezwoleniu na przywóz 
wydanym przez kraj trzeci i adnotacji „brak sprzeciwu” ze strony kraju tranzytowego.
Wprowadza się innowacyjną procedurę – milczącą zgodę – w przypadku gdy kraj tranzytowy 
nie wyrazi sprzeciwu w określonym terminie.
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Do niektórych rodzajów wywozu oraz do niektórych kategorii użytkowników, takich jak 
myśliwi i strzelcy sportowi, będą mieć zastosowanie procedury uproszczone; państwa 
członkowskie będą musiały nadać odpowiednie kompetencje właściwym organom i określić 
sankcje za naruszenie rozporządzenia; w rozporządzeniu ustanawia się także grupę 
koordynacyjną ds. wywozu broni palnej.

Podstawą prawną wniosku legislacyjnego jest art. 207 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, dotyczący europejskiej polityki handlowej, która na mocy art. 3 Traktatu z
Lizbony wchodzi w zakres wyłącznych kompetencji Unii Europejskiej.

Sprawozdawca w swojej analizie uwzględnił zarówno aspekty zrównoważonego przemysłu, 
jak i bezpieczeństwa publicznego. Z jednej strony rzeczywiście niemałe znaczenie mają 
skutki stosowania rozporządzenia na planie społeczno-gospodarczym. Sektor broni 
reprezentuje bowiem w Europie obrót wynoszący prawie 694 mln euro eksportu i 220 mln 
euro importu, a zatem niemałe źródło PKB i zatrudnienia, które musi być spójne z systemem 
produkcji. Z drugiej strony program sztokholmski uważa handel bronią za jedno z zagrożeń 
dla bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej.

Z opublikowanej przez Komisję Europejską oceny wpływu stosowania rozporządzenia 
wynika, że koszty dla przedsiębiorstw i administracji publicznych wzrosną o ok. 1,3/1,6 mln 
euro rocznie, podnosząc całkowite wydatki związane z licencjami na broń palną do użytku 
cywilnego między 3,8 mln euro a 4,6 mln euro.

Sprawozdawcy wydało się jednak konieczne skoncentrowanie refleksji głównie na szybkości 
i skuteczności procedur handlowych.

Należy podkreślić poza tym, że niektóre opóźnienia i nieprawidłowości w działaniu 
pojedynczych administracji krajowych nie powinny stanowić przeszkody dla handlu, lecz być 
raczej stopniowo zmniejszane w drodze godnej pochwały wymiany najlepszych praktyk 
między właściwymi organami państw członkowskich.

Ogólnie jednakże zaproponowany przez Komisję tekst wydaje się zrównoważony i 
zasługujący na przyjęcie z pewnymi zmianami.

W szczególności w odniesieniu do rozdziału I (przedmiot, zakres i definicje) sprawozdawca 
przeprowadził wnikliwą ocenę możliwości dokonania pewnych zmian, zwłaszcza z punktu 
widzenia językowego, żeby uczynić definicje dokładnymi, jasnymi i technicznie 
prawidłowymi. Pomyślano dlatego o powiązanym z tym sprecyzowaniu różnicy między 
częściami i komponentami, dostosowując ją do obowiązujących przepisów UE, zwłaszcza do 
dyrektywy nr 2008/51/WE Parlamentu i Rady zmieniającej dyrektywę Rady nr 91/477/EWG 
w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni.

Ponadto w odniesieniu do wyjątków przewidzianych przez tekst w art. 3, przez analogię do 
przepisu o dostawach morskich, uznano za użyteczne włączenie – do przypadków zwolnienia 
w sytuacji tranzytu – także dostaw lotniczych przez lotniska krajów trzecich, na których nie 
dokonuje się przeładunku lub zmiany środka transportu.
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W odniesieniu do ogólnego przebiegu procedur zaproponowanych przez Komisję 
(pozwolenie na wywóz, procedury, kontrola, art. 4-14) uznano za konieczne interwencję w 
kwestii terminu rozpatrywania wniosków o pozwolenie na wywóz przez państwa 
członkowskie (skrócenie z dziewięćdziesięciu na sześćdziesiąt dni roboczych) oraz okresu 
ważności pozwoleń na wielokrotny wywóz (wydłużenie z 12 na 18 miesięcy) w celu 
uczynienia procedur szybszymi i mniej kosztownymi dla podmiotów tego sektora.

Sprawozdawca usiłował także uczynić tekst bardziej czytelnym w części dotyczącej 
uproszczonych procedur wywozu czasowego. Normalne procedury tranzytu nie mają 
zastosowania w przypadku polowania, strzelectwa sportowego, oceny, wystaw lub napraw.
Myśliwi i strzelcy sportowi mogą korzystać z dalszych uproszczeń dotyczących czasowego 
wywozu związanego z uprawianiem sportów rekreacyjnych. Natomiast ocena, wystawy i 
naprawy to rodzaje działalności zbyt wystawione na ryzyko odchyleń, a zatem na możliwość 
nielegalnego handlu bronią palną, które zamierza zwalczać wspomniany protokół ONZ.

Aby zapewnić większą pewność prawną, zaproponowano zilustrować przykładami pojęcie 
przestępstwa, już zdefiniowane jako poważne w art. 9, przez odniesienie do listy przestępstw 
określonej w decyzji ramowej Rady w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i 
procedury wydawania osób między państwami członkowskimi (2002/584/WSiSW, zmieniona 
decyzją ramową Rady 2009/299/WSiSW). Charakter wymienionych przestępstw i wysokość 
kar normalnie przewidzianych nie pozostawia żadnych wątpliwości co do niemożności 
pogodzenia winnych z działalnością polegającą na wywozie broni, a także co do 
automatycznego stosowania odpowiedniego zakazu.

Sprawozdawca potwierdza znaczenie stosowania we wszystkich państwach członkowskich 
art. 10 protokołu ONZ w celu harmonizacji procedur i stworzenia wreszcie wspólnego 
systemu handlu bronią palną.


