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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0177/2010 af Klaus Helmut, tysk statsborger, for Ito Ryu Wuppertal 
e.V., om påstået forskelsbehandling af traditionelle asiatiske våben i den tyske 
våbenlov

1. Sammendrag

Andrageren mener, at det tyske forbud mod traditionelle asiatiske våben, der anvendes i 
kampsportsgrene som Kobudo, Kung Fu, Ninjutsu, Escrima og Viet Vo Dao er urimeligt, og 
at sådanne våben burde behandles ligesom skydevåben, der anvendes inden for skydesporten.
Ifølge andrageren er det forbudt at eje og bære skydevåben i Tyskland, men f.eks. må 
medlemmer af skytteforeninger, der er i besiddelse af et skydevåben i kraft af direktiv 
91/477/EØF om erhvervelse og besiddelse af våben godt eje og bruge våben i forbindelse med 
udøvelsen af deres sport. Andrageren mener, at det i andre europæiske lande er muligt at eje 
og bruge traditionelle asiatiske våben i foreningssammenhæng. Han er derfor også af den 
opfattelse, at der i dette tilfælde er tale om forskelsbehandling, og han anmoder om en 
lovgivningsmæssig ordning, der kan sammenlignes med den, der gælder for skydevåben.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 9. juni 2010).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 2. september 2010

"Andrageren klager over strengere regler i Tyskland end i andre europæiske lande for 
besiddelse og brug af bestemte våben, der anvendes i forbindelse med udøvelsen af asiatiske 
kampsportsgrene i foreningssammenhæng.
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Bestemmelserne om denne type genstande, der undertiden anvendes i forbindelse med 
asiatiske kampsportsgrene, er hverken helt eller delvist harmoniserede på fællesskabsniveau. 
Medlemsstaterne kan således lovgive om besiddelse og brug heraf i henhold til deres 
opfattelse af de sikkerhedsmæssige aspekter og deres egen situation. Det giver dog sig selv, at 
eventuelle handelshindrende foranstaltninger skal overholde proportionalitetsprincippet, selv 
hvis de indføres af hensyn til den offentlige sikkerhed. Lovgivningen om skydevåben er dog 
ikke sammenlignelig, da den er genstand for en delvis harmonisering i henhold til direktiv 
91/477/EØF, der er ændret med henblik på en skærpelse i direktiv 2008/51/EF. I henhold til 
direktivets artikel 2 gælder det endvidere, at direktivet ikke indskrænker "anvendelsen af 
nationale bestemmelser om bæretilladelse til våben eller om jagt og konkurrenceskydning".

Andragerens klagepunkter over den tyske lovgivning vil således i højere grad kunne 
behandles i en dialog med de tyske myndigheder fra sag til sag, afhængigt af hvilke produkter 
der er tale om og betingelserne for anvendelsen heraf. Det ser ikke ud til, at Kommissionen 
kan inddrage denne type genstande i et direktiv, der kan sammenlignes med direktivet for 
skydevåben, og den har heller ikke til hensigt at foreslå fællesskabslovgivning vedrørende 
betingelserne for besiddelse, brug og transport af produkter, der anvendes til de 
kampsportsgrene, som andrageren henviser til."


