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Комисия по петиции

2.9.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0177/2010, внесена от Klaus Helmut, с германско гражданство, 
от името на Ito Ryu Wuppertal e.V., относно твърдение за несправедливо 
третиране на традиционните азиатски оръжия в  германското 
законодателство относно оръжията

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията счита, че германската забрана на традиционните азиатски 
оръжия, използвани в бойни изкуства като Кобудо, Кунг-Фу, Нинджутсу, Ескрима и 
Виет Во Дао, е несправедлива, и че такива оръжия следва да бъдат третирани от закона 
по същия начин, както и огнестрелните оръжия, използвани в спортната стрелба.
Вносителят посочва, че притежаването и транспортирането на огнестрелни оръжия в 
Германия са забранени, но че членовете на клубове за спортна стрелба например, които 
притежават европейски паспорт за огнестрелно оръжие в съответствие с изискванията 
на Директива 91/477/EИО относно контрола на придобиването и притежаването на 
оръжие, могат да притежават, транспортират и използват оръжия при практикуването 
на своя спорт. Вносителят на петицията посочва, че в други европейски държави 
притежаването и ползването на традиционни азиатски оръжия е позволено, когато се 
касае за членство в асоциация или клуб. Поради това той е на мнение, че в случая е 
налице несправедливо отношение, и призовава за приемане на законодателство относно 
традиционните азиатски оръжия, сравнимо със законодателството относно 
огнестрелните оръжия.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 9 юни 2010 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 2 септември 2010 г.
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Вносителят на петицията се оплаква от по-строгото отношение в Германия към 
притежанието и ползването на някои оръжия, използвани в азиатските бойни изкуства, 
в сравнение с действащите разпоредби в други европейски страни при членство в
асоциация или клуб.

Този тип предмети, които понякога се използват в някои азиатски бойни изкуства, не са 
предмет на частична или още по-малко пълна хармонизация на общностно равнище.
Следователно държавите-членки могат да регламентират притежанието и ползването в 
зависимост от своите съображения за сигурност и своето положение. От само себе си 
обаче се разбира, че всяка мярка за възпрепятстване на търговията, дори в случаите, 
когато е въведена в интерес на обществената сигурност, трябва да спазва принципите 
на пропорционалност. Не може обаче да се прави съпоставка с нормативната рамка за 
огнестрелните оръжия, тъй като тя е предмет на частична хармонизация посредством 
Директива 91/477/ЕИО, изменена с Директива 2008/51/ЕО, която направи разпоредбите 
й още по-рестриктивни. Следва да се отбележи също, че въпросната директива 
постановява в своя член 2, че тя „не засяга прилагането на разпоредбите от 
националните законодателства, свързани с пренасянето на оръжия, на оръжия за лов 
и за спортна стрелба“. 

Решение на оплакванията на вносителя на петицията срещу строгостта на германската 
нормативна уредба по-скоро може да бъде намерено чрез диалог с германските органи 
за всеки отделен случай според съответните изделия и с оглед на начина им на 
употреба. Комисията не счита, че е възможно да се включи този тип предмети в 
директива, която се отнася до характеристиките на огнестрелните оръжия, а също така 
не предвижда да предлага общностни законодателни актове, които да обхващат 
притежанието, употребата и транспортирането на изделия, използвани в бойните 
изкуства, посочени от жалбоподателя.


