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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Niniejszy wniosek w sprawie rozporządzenia stanowi odpowiedź na stojącą przed Unią 
Europejską konieczność transpozycji do prawa Unii art. 10 Protokołu Narodów 
Zjednoczonych w sprawie nielegalnej produkcji i handlu bronią palną, jej częściami, 
kompotentami i amunicją, załączonego do Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko 
międzynarodowej przestępczości zorganizowanej.

Protokół ten, wynegocjowany i podpisany przez Komisję w dniu 16 stycznia 2002 r. w 
imieniu Wspólnoty Europejskiej, przewiduje w art. 10 nasilenie kontroli wywozu, przywozu i 
środków dotyczących tranzytu do krajów trzecich broni palnej do użytku cywilnego, a także 
jej części, komponentów i amunicji. Artykuł ten przewiduje między innymi, że „każde 
Państwo-Strona ustanawia lub utrzymuje skuteczny system wydawania zezwoleń lub zgody 
na wywóz lub przywóz, jak i na środki międzynarodowego tranzytu, dotyczący 
przekazywania broni palnej, jej części i komponentów oraz amunicji”.

Obowiązujące obecnie przepisy krajowe w dziedzinie wywozu, przywozu i tranzytu poza 
Unię broni palnej do użytku cywilnego są różne w poszczególnych państwach członkowskich. 
Odnośny protokół przewiduje więc szereg środków uwzględnionych w niniejszym wniosku w 
sprawie rozporządzenia mającego wprowadzić jednolite zasady we wszystkich państwach 
członkowskich. Głównym celem tego zbioru środków jest nasilenie walki z nielegalnym 
handlem bronią palną przez wprowadzenie surowszych kontroli legalnych transferów i 
nasilenie współpracy między organami krajowymi.

Sprawozdawczyni jest zdania, że należy zwiększyć wewnętrzne bezpieczeństwo Unii 
Europejskiej zmniejszając niebezpieczeństwo przedostawania się broni palnej na czarny 
rynek. Inicjatywa ta jest po prostu realizacją programu sztokholmskiego, który wymienia 
handel bronią wśród form nielegalnej działalności zagrażających bezpieczeństwu 
wewnętrznemu Unii. Jednak nie należy tego realizować ze szkodą dla małych i średnich 
przedsiębiorstw europejskich działających w tym sektorze. Przyjęciu zharmonizowanych 
środków na poziomie europejskim nie powinno towarzyszyć nakładanie niepotrzebnych i 
przesadnych obciążeń administracyjnych, które ostatecznie szkodzą konkurencyjności 
przemysłu europejskiego. W chwili gdy Unia Europejska doświadcza bezprecedensowego 
kryzysu gospodarczego ważne jest uniknięcie poddawania MŚP mających siedzibę na 
terytorium wspólnotowym dodatkowym obciążeniom administracyjnym, by zapewnić im 
uczciwe warunki konkurencji z przedsiębiorstwami mającymi siedzibę w krajach trzecich.

W związku z tym sprawozdawczyni wyraża zadowolenia w związku z wprowadzeniem w 
przedstawionym jej wniosku w sprawie rozporządzenia uproszczonych procedur, ale uważa, 
że procedury te powinny dotyczyć wszystkich możliwości wywozu czasowego broni palnej w 
możliwych do zweryfikowania i zgodnych z prawem celach, w tym ekspertyzy, wystawy i 
naprawy broni palnej. Wywóz w takich celach już jest przedmiotem przepisów
obowiązujących w dziedzinie kontroli celnej i powinien być zwolniony z wszelkich 
niepotrzebnych opłat administracyjnych.

Sprawozdawczyni z zadowoleniem odnosi się do wprowadzenia maksymalnego czasu na 
rozpatrywanie wniosków o pozwolenie na wywóz. Wydaje jej się jednak niezbędne skrócenie 
tego okresu do sześćdziesięciu dni kalendarzowych, tak by uniknąć niepotrzebnego 
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wydłużania procedur wywozowych i negatywnego wpływu na konkurencyjność 
przedsiębiorstw europejskich w stosunku do konkurencyjnych przedsiębiorstw mających 
siedzibę w krajach trzecich, które często mają bardzo krótkie terminy wydawania pozwoleń.

Wreszcie sprawozdawczyni uważa, że początkowy termin 120 dni przewidzianych na wejście 
w życie tego rozporządzenia nie jest realistyczny i proponuje termin trzydziestu sześciu 
miesięcy.

POPRAWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do 
Komisji Handlu Międzynarodowego, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie 
w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie określa zasady 
dotyczące zezwoleń na wywóz oraz 
środków dotyczących przywozu i tranzytu 
w odniesieniu do broni palnej, jej części i 
istotnych komponentów oraz amunicji, w 
celu wdrożenia art. 10 Protokołu Narodów 
Zjednoczonych w sprawie nielegalnej 
produkcji i handlu bronią palną, jej 
częściami, elementami i amunicją, 
załączonego do Konwencji Narodów 
Zjednoczonych przeciwko 
międzynarodowej przestępczości 
zorganizowanej (zwanego dalej 
„protokołem NZ w sprawie broni palnej”).

Niniejsze rozporządzenie określa zasady 
dotyczące zezwoleń na wywóz oraz 
środków dotyczących przywozu i tranzytu 
w odniesieniu do broni palnej, jej istotnych 
części i amunicji, w celu wdrożenia art. 10 
Protokołu Narodów Zjednoczonych w 
sprawie nielegalnej produkcji i handlu 
bronią palną, jej częściami, elementami i 
amunicją, załączonego do Konwencji 
Narodów Zjednoczonych przeciwko 
międzynarodowej przestępczości 
zorganizowanej (zwanego dalej 
„protokołem NZ w sprawie broni palnej”).

(Zmiana dotyczy całości tekstu. jej 
przyjęcie wiąże się z koniecznością 
wprowadzenia zmian w całym 
dokumencie).

Or. fr

Poprawka 2
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. „broń palna” oznacza każdą przenośną, 
wyposażoną w lufę broń, która miota, jest 
przeznaczona do miotania, lub daje się 
przystosować do miotania pocisku lub
ładunku rażącego w wyniku działania 
materiału wybuchowego.

1. „broń palna” oznacza każdą przenośną, 
wyposażoną w lufę broń, która miota, jest 
przeznaczona do miotania, lub daje się 
przystosować do miotania ładunku 
rażącego w wyniku działania materiału 
wybuchowego.

Przedmiot uznaje się za nadający się do 
przystosowania do miotania pocisku lub
ładunku rażącego w wyniku działania 
materiału wybuchowego, jeżeli:

Przedmiot uznaje się za nadający się do 
przystosowania do miotania ładunku 
rażącego w wyniku działania materiału 
wybuchowego, jeżeli:

— ma wygląd broni palnej, oraz — ma wygląd broni palnej, oraz 
— ze względu na swoją budowę lub 
materiał, z którego jest wykonany, może 
być łatwo przerobiony we wspomnianym 
celu;

ze względu na swoją budowę lub materiał, 
z którego jest wykonany, może być łatwo 
przerobiony we wspomnianym celu przy 
użyciu powszechnie dostępnych narzędzi;

Or. fr

Uzasadnienie

Określenie „miotanie pocisku” jest mylące i mogłoby odnosić się do broni palnej strzelającej 
ślepymi pociskami. „Pocisk” i „ładunek rażący” to synonimy, określenie „ładunek rażący” 
jest wystarczające. W odniesieniu do możliwości przerobienia jasne jest, że jakiekolwiek 
rzeczywiste umiejętności techniczne umożliwiłyby przerobienie obojętnie jakiego przedmiotu 
metalowego w broń palną. W związku z tym kategoria broni palnej musi obejmować 
wyłącznie przedmioty, które można przerobić bez posiadania szczególnych umiejętności 
technicznych i bez zastosowania szczególnego sprzętu.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 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 

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 



PE456.611v01-00 6/19 PA\852875PL.doc

PL

każde urządzenie przeznaczone lub 
przystosowane do tłumienia hałasu 
spowodowanego wystrzałem z broni.

urządzenie przeznaczone lub 
przystosowane do tłumienia hałasu 
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. fr

Uzasadnienie
„Części i komponenty” to dwa synonimiczne terminy. Definicja „istotnych komponentów” 
musi zostać usunięta. Każda część broni palnej jest siłą rzeczy objęta poprzednią definicją. Z 
technicznego punktu widzenia jest to niepoprawne, gdyż pojęcie mechanizmu zamkowego nie 
jest możliwe do zdefiniowania. Ta niedokładność może spowodować, że definicja ta obejmie 
jako istotne części małe standardowe części składające się na mechanizm zamkowy 
(zawleczki, śruby itd.), które nie stanowią żadnego zagrożenia dla bezpieczeństwa 
publicznego i nie są istotnymi częściami broni.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. „amunicja” oznacza cały nabój lub jego 
komponenty, w tym łuski, spłonki, proch, 
pociski lub ładunki rażące, używane w 
broni palnej, jeżeli komponenty te są 
również objęte wymogiem uzyskania 
zezwolenia w danym państwie 
członkowskim;

3. „amunicja” oznacza cały nabój w postaci 
używanej w broni palnej, składający się z 
łusek, spłonek, prochu i ładunków 
rażących;

Or. fr

Uzasadnienie

Wyłącznie proch jest objęty procedurą zezwolenia na szczeblu wspólnotowym (dyrektywa 
93/15/EWG i kolejne).

Elementy nieruchome i spłonki nie są niebezpieczne, ani jeśli chodzi o bezpieczeństwo, ani o 
pewność.

Definicja amunicji musi zatem obejmować tylko cały i gotowy nabój.
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 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 na jego 
wniosek, dotyczące wielu dostaw dla
jednego lub kilku użytkowników 
końcowych lub odbiorców w jednym lub 
kilku państwach trzecich, obejmujące 
jedną lub więcej sztuk broni palnej, jej 
istotne części i amunicję;

Or. fr

Poprawka 6

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

15a. „państwo trzecie” oznacza państwo 
poza terytorium celnym Unii 
Europejskiej;

Or. fr

Poprawka 7

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) zabytkowej broni palnej lub jej replik,
zgodnie z definicjami zawartymi w 
prawodawstwie krajowym, o ile zabytkowa 
broń palna nie obejmuje broni 
wytworzonej po 1899 roku;

(f) broni palnej wyprodukowanej przed 
1900 r. lub jej replik i każdej broni 
ładowanej przez otwór wylotowy;
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Or. fr

Poprawka 8

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) wywozu broni palnej, jej istotnych 
części i amunicji do państw trzecich, które 
nie ratyfikowały protokołu w sprawie 
broni palnej, a także tranzytu przez ich 
terytorium.

Or. fr

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(a) państwo trzecie przywozu wydało 
odpowiednie zezwolenie na przywóz, jeżeli 
przewiduje to obowiązujące 
prawodawstwo krajowe oraz

Or. fr

Uzasadnienie

Niektóre państwa trzecie nie przewidują zezwolenia na przywóz.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) ewentualne państwa trzecie tranzytu, 
powiadomiły na piśmie — najpóźniej 

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

przed dostawą — że nie mają zastrzeżeń co 
do tranzytu. Postanowienie to nie ma 
zastosowania do dostaw lotniczych lub 
morskich oraz prowadzonych przez porty 
lub lotniska państw trzecich, o ile nie 
następuje przeładunek lub zmiana środka 
transportu.

Or. fr

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli zastrzeżenia odnośnie do tranzytu 
nie wpłyną w ciągu dwudziestu dni 
roboczych od dnia złożenia przez 
eksportera pisemnego wniosku o 
oświadczenie o braku zastrzeżeń odnośnie 
do tranzytu, państwo trzecie tranzytu 
zostaje uznane za niezgłaszające zastrzeżeń 
i wyrażające milczącą zgodę na tranzyt.

2. Jeżeli zastrzeżenia odnośnie do tranzytu 
nie wpłyną w ciągu dwudziestu dni 
kalendarzowych od dnia złożenia przez 
eksportera pisemnej notyfikacji państwo 
trzecie tranzytu zostaje uznane za 
niezgłaszające zastrzeżeń i wyrażające 
milczącą zgodę na tranzyt.

Or. fr

Uzasadnienie

Odniesienie do „dni roboczych” nie może być kryterium czasowym, gdyż dni te są różne w 
różnych krajach i może to spowodować niepewność. Należy zauważyć, że „dwadzieścia dni 
roboczych” to maksymalnie może być jeden miesiąc, termin z pewnością nadmiernie długi w 
kontekście koniecznie szybkiej wysyłki, jaką dziś światowy rynek narzuca tej wymianie 
produktów cywilnych.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie rozpatrują 
wnioski o zezwolenie na wywóz lub 

4. Państwa członkowskie zamykają 
procedury wydawania zezwoleń na wywóz 
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zezwolenie na wielokrotny wywóz w 
terminie ustalonym w prawie krajowym 
lub zgodnie z praktyką, który jednak w 
żadnym wypadku nie przekracza 
dziewięćdziesięciu dni roboczych.

lub zezwoleń na wielokrotny wywóz w 
terminie, który nie przekracza 
sześćdziesięciu dni kalendarzowych.

Or. fr

Uzasadnienie

Także w tym przypadku odniesienie do „dni roboczych” wydaje się niemożliwe do 
stosowania. Terminy przekraczające dziewięćdziesiąt dni bardzo silnie zaważyłyby na 
konkurencyjności przedsiębiorstw europejskich w stosunku do konkurentów z zewnątrz, którzy 
często korzystają z bardzo krótkich terminów wydawania zezwoleń, a zatem znajdują się w 
dużo lepszej sytuacji na rynkach międzynarodowych. Termin dostawy jest czynnikiem o 
zasadniczym znaczeniu w dzisiejszym handlu międzynarodowym.

Poprawka 13

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 jednak krótszy niż dwanaście 
miesięcy, natomiast okres ważności 
zezwolenia na wielokrotny wywóz nie 
może być krótszy niż dwadzieścia cztery 
miesiące. 

Or. fr

Uzasadnienie

Oczywiste jest, że należy wydłużyć okres ważności zezwoleń na wielokrotny wywóz. Trzeba 
zachęcać do procedury jednolitego zezwolenia na wiele wywozów, żeby zmniejszyć obciążenie 
państw członkowskich, a także koszty operatorów, i zoptymalizować w ten sposób 
obowiązujący system.
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Poprawka 14

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 starają się 
wykorzystywać nowoczesne technologie 
komunikacyjne oraz dokumenty 
elektroniczne, żeby ułatwić procedury 
wywozu i komunikacji z krajami trzecimi.

Or. fr

Uzasadnienie

Komunikacja między krajami musi odbywać się w jak największym stopniu za pomocą 
nowoczesnych metod technicznych komunikacji i przetwarzania, gdyż pozwalają one na 
stworzenie szybszego, skuteczniejszego i bardziej konkurencyjnego systemu.

Poprawka 15

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 istotnych 
części oraz amunicji.

Or. fr

Uzasadnienie

Odwołanie się do opisu i oznakowania broni palnej, jej części i amunicji mogłoby sprawiać 
wrażenie, że zezwolenie na wywóz (i odpowiednie zezwolenie na przywóz) powinno zawierać 
wszystkie informacje dotyczące oznakowania każdej broni, istotnej części lub opakowania i 
amunicji.

Taki przepis praktycznie uniemożliwiłby wszelki wywóz, ponieważ w momencie składania 
wniosku o zezwolenie na wywóz towary zazwyczaj nie są jeszcze wyprodukowane, a zatem nie 
są dostępne informacje dotyczące oznakowania.
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Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera h a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(h a) najpóźniej w chwili załadunku 
deklarację zaświadczającą, że broń palna, 
jej istotne części i amunicja zostały 
oznakowane zgodnie z art. 4 dyrektywy 
91/477/EWG.

Or. fr

Uzasadnienie

W konsekwencji w odniesieniu do art. 6 lit. h a) ważne jest, żeby wywożący oświadczył, że 
broń palna, jej istotne części i amunicja zostały oznakowane zgodnie z obowiązującymi w UE 
przepisami.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli informacje, o których mowa w 
ust. 1, są zawarte w zezwoleniu na 
przywóz, eksporter przekazuje je z 
wyprzedzeniem państwom trzecim 
tranzytu, najpóźniej przed dostawą.

2. Jeżeli informacje, o których mowa w 
ust. 1, są zawarte w zezwoleniu na 
przywóz, eksporter przekazuje je 
państwom trzecim tranzytu.

Or. fr

Uzasadnienie

Ustęp ten został uproszczony w trosce o jasność.
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Poprawka 18

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, jej istotnych części i amunicji
w możliwych do zweryfikowania i 
zgodnych z prawem celach, do których 
należą polowanie, strzelectwo sportowe, 
ocena, wystawy lub naprawy.

Or. fr

Poprawka 19

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 lub przybywania na to 
terytorium przez punkt graniczny na 
zewnętrznej granicy państwa 
członkowskiego zamieszkania, w związku 
z wywozem czasowym jednej lub większej 
liczby sztuk broni palnej, jej istotnych 
części i amunicji 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.

Or. fr



PE456.611v01-00 14/19 PA\852875PL.doc

PL

Poprawka 20

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.

skreślony

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. fr

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5 a. Nie należy wymagać zezwolenia na 
wywóz w przypadku wywozu czasowego 
broni palnej, jej istotnych części i 
amunicji w możliwych do zweryfikowania 
i zgodnych z prawem celach, do których
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należą targi, wystawy, naprawy lub ocena, 
pod warunkiem że wywożący udowodni 
posiadanie tej broni zgodnie z prawem, a 
wywozi ją zgodnie z procedurą 
uszlachetniania biernego lub celną 
procedurą wywozu czasowego.

Or. fr

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) względy zamierzonego końcowego 
zastosowania, dotyczące odbiorcy oraz 
ryzyka zmiany zastosowania.

(d) względy zamierzonego końcowego 
zastosowania, dotyczące odbiorcy oraz 
rzeczywistego ryzyka zmiany 
zastosowania.

Or. fr

Poprawka 23

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 istotnymi 
częściami lub amunicją, bądź za inne 
popełnione umyślnie przestępstwa z 
użyciem przemocy;

Or. fr

Uzasadnienie

Pojęcie powagi przestępstwa jest trudne do określenia, a wymienienie go jedynie w ogólny 
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sposób powoduje samo w sobie nieograniczone stosowanie mogące wynikać z przypadkowej 
dyskryminacji. Odniesienie do „popełnionego umyślnie przestępstwa z użyciem przemocy” 
(ang. violent intentional crime), o którym mowa w art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy 91/477/WE 
zmienionej dyrektywą 2008/51/EWG, uściśla to ogólne określenie.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rozporządzenie Rady (WE) nr 515/97 z 
dnia 13 marca 1997 r., a w szczególności 
przepisy tego rozporządzenia dotyczące 
poufności informacji, stosuje się 
odpowiednio, bez uszczerbku dla art. 18 
niniejszego rozporządzenia.

Poprawka nie dotyczy polskiej wersji 
językowej

Or. fr

Uzasadnienie

Chodzi o skorygowanie francuskiej wersji językowej, w której widnieje odwołanie do 
przedmiotowego rozporządzenia zamiast do rozporządzenia (WE) n° 515/97.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Co pięć lat Komisja dokonuje przeglądu 
wykonania niniejszego rozporządzenia i 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie na temat stosowania 
rozporządzenia wraz z ewentualnymi 
propozycjami wprowadzenia zmian. 
Państwa członkowskie przedkładają 
Komisji wszelkie informacje, potrzebne do 
przygotowania sprawozdania.

3. Co dziesięć lat Komisja dokonuje 
przeglądu wykonania niniejszego 
rozporządzenia i przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na 
temat stosowania rozporządzenia wraz z 
ewentualnymi propozycjami 
wprowadzenia zmian. Państwa 
członkowskie dostarczają Komisji 
wszelkich stosownych informacji 
potrzebnych do przygotowania tego 
sprawozdania.

Or. fr
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Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 
z pierwszym dniem trzydziestego siódmego 
miesiąca po dacie jego opublikowania w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Or. fr

Uzasadnienie

Sto dwadzieścia dni to nierealny termin, zważywszy na konieczność zmiany wielu procedur 
krajowych i związanych z nimi formularzy w celu przyjęcia nowych zasad. Niektóre klauzule 
są związane z kryteriami z dyrektywy 91/477/WE, zmienionej niedawno w 2008 r., która 
będzie w całości stosowana dopiero w roku 2014. Niektóre państwa członkowskie (np. 
Francja i Hiszpania) nie przetransponowały jeszcze tych przepisów. Planowanie ich 
stosowania przed ostatecznym wdrożeniem dyrektywy 91/477/WE, zmienionej w 2008 r., nie 
jest zatem realne.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – litera A

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

A: Broń palna A : Broń palna

9302 00 00 Rewolwery i pistolety, inne niż 
te objęte pozycją 9303 lub 9304

9302 00 00 Rewolwery i pistolety, inne niż 
te objęte pozycją 9303

9303 Pozostała broń palna, w tym strzelby 
i karabinki sportowe i myśliwskie

Pozostała broń palna, w tym strzelby i 
karabinki sportowe i myśliwskie

9303 20 Pozostałe strzelby i karabinki 
sportowe, myśliwskie lub przeznaczone do 
strzelania do celu, włączając broń mającą 
przynajmniej jedną lufę gładką:

9303 20 00 Pozostałe strzelby i karabinki 
sportowe, myśliwskie lub przeznaczone do 
strzelania do celu, włączając broń mającą i 
lufę gładką i lufę gwintowaną:

9303 20 10 – Jednolufowe, z lufą gładką 9303 20 10 – Broń palna jednolufowa, z 
lufą gładką

9303 20 95 - Pozostałe
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9303 30 00 Pozostałe strzelby i karabinki 
sportowe, myśliwskie lub przeznaczone do 
strzelania do celu

9303 30 00 Pozostałe karabinki sportowe, 
myśliwskie lub przeznaczone do strzelania 
do celu

9303 90 00 Pozostałe
9304 00 00 Pozostała broń (na przykład 
pistolety i karabiny sprężynowe, 
pneumatyczne lub gazowe)

Or. fr

Uzasadnienie

Wszystkie przymiotniki „pozostałe” muszą zostać usunięte, a każdy artykuł musi być jasno 
zdefiniowany w załączniku, żeby uniknąć jakiejkolwiek wieloznaczności dla służb celnych i 
przedsięborstw. Należy także usunąć wszelkie odwołania do broni lub przedmiotów 
nieobjętych zakresem stosowania protokołu ONZ, takich jak broń tłokowa, wiatrówki, broń 
gazowa. Jest oczywiste, że tymi wyrobami nie interesuje się „międzynarodowa przestępczość 
zorganizowana”. Inne artykuły, które same w sobie nie są niebezpieczne, jak ładunki rażące 
czy śrut, muszą zostać wyłączone z zakresu stosowania przepisów.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – litera B

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

B: Części i istotne komponenty B: Istotne części składowe
9305 Części i akcesoria artykułów objętych 
pozycjami od 9302 do 9304:

9305 Części i akcesoria artykułów objętych 
pozycjami od 9302 do 9303:

9305 10 00 – Rewolwerów lub pistoletów 9305 10 00 – Rewolwerów lub pistoletów

– Strzelb myśliwskich lub karabinów, 
objętych pozycją 9303:

Strzelb myśliwskich lub karabinów, 
objętych pozycją 9303:

9305 21 00 – – Lufy strzelb myśliwskich 9305 21 00 – – Lufy strzelb myśliwskich

9305 29 00 – – Pozostałe
9305 99 00 – Pozostałe

Or. fr
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Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – litera C

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

C: Amunicja C: Amunicja, o której mowa w art. 2 ust. 
3, zaklasyfikowana jako

9306 Naboje i pozostała amunicja oraz 
granaty oraz ich części, włącznie z 
nabojami śrutowymi
– Naboje do strzelb myśliwskich oraz 
części takich ładunków:
9306 21 00 – – Naboje 9306 21 00 – – Naboje do strzelb z lufą 

gładką
9306 29 – – Pozostałe
9306 29 40 – – – Łuski
9306 29 70 – – – Pozostałe
9306 30 − Pozostałe naboje oraz ich 
części:
9306 30 10 – – Do rewolwerów i 
pistoletów objętych pozycją 9302

9306 30 10 – – Do rewolwerów i 
pistoletów objętych pozycją 9302

– – – Pozostałe
9306 30 91 – – – – Naboje ze spłonką 
zbijaną pośrodku

9306 30 91 – – – – Naboje ze spłonką 
zbijaną pośrodku

9306 30 93 – – – – Naboje ze spłonką 
zbijaną na obrzeżu łuski

9306 30 93 – – – – Naboje ze spłonką 
zbijaną na obrzeżu łuski

9306 30 97 – – – – Pozostałe
9306 90 – Pozostałe:
9306 90 90 – – Pozostałe

Or. fr


