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Tárgy: Klaus Helmut német állampolgár által az „Ito Ryu Wuppertal e.V.” nevében 
benyújtott 0177/2010. számú petíció a német fegyvertartási jogban a 
hagyományos ázsiai fegyverek esetében állítólagosan alkalmazott egyenlőtlen 
bánásmódról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója szerint – a például a kobudo, a kungfu, a ninjutsu, az escrima és a viet vo 
dao – küzdősportokban használt hagyományos ázsiai fegyverekre vonatkozó németországi 
tilalom igazságtalan, és az ilyen jellegű fegyvereket ugyanolyan módon kellene kezelni, mint 
a lövészsportokban használatos lőfegyvereket. A petíció benyújtója szerint Németországban 
tilos a lőfegyverek tartása és szállítása, de például a lövészegyesületek tagjai, akik a fegyverek 
megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló 91/477/EGK irányelv értelmében 
lőfegyvertartási igazolvánnyal rendelkeznek, sportolás céljából mégis tarthatnak, szállíthatnak 
és használhatnak fegyvert. A petíció benyújtójának állítása szerint más európai államokban 
megvan a lehetőség arra, hogy valaki egyesületi kereteken belül hagyományos ázsiai 
fegyvereket tartson és használjon. Úgy véli továbbá, hogy mindez egyenlőtlen bánásmódról 
tanúskodik, és a hagyományos ázsiai fegyverekre vonatkozóan a lőfegyverekével megegyező 
jogszabályokat sürget.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. 06. 09. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási szabályzat 
202. cikkének (6) bekezdése szerint) nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. szeptember 2.
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A petíció benyújtója kifogásolja az ázsiai harcművészetben a sportegyesületek és klubok 
keretében használt bizonyos fegyverek tartásával és használatával kapcsolatos, más európai 
országok hatályos jogszabályaival összehasonlítva szigorúbb németországi elbánást.

A bizonyos ázsiai harcművészetek keretében esetenként használt ilyen típusú tárgyakra 
közösségi szinten nem létezik sem részleges, sem teljes harmonizáció. A tagállamok ezért 
saját biztonságpolitikai koncepciójuknak és helyzetüknek megfelelően szabályozhatják ezen 
eszközök tartását és használatát. Magától értetődően ugyanakkor valamennyi 
kereskedelemkorlátozó intézkedésnek tiszteletben kell tartania az arányosság elvét még akkor 
is, ha az intézkedést biztonságpolitikai okokból vezették be. A lőfegyverekre vonatkozó 
szabályozási környezet ugyanakkor nem alkalmas az összehasonlításra abban az értelemben, 
hogy ez a terület a 91/477/EGK – a 2008/51/EK irányelvvel történő módosítással még 
szigorúbbá tett – irányelv részleges harmonizációja alá tartozik. Megjegyzendő továbbá, hogy 
az említett irányelv 2. cikke úgy rendelkezik, hogy az irányelv „nem érinti a fegyverviselésre, 
vadászatra és céllövészetre vonatkozó nemzeti előírások alkalmazását”.

Úgy tűnik, hogy a megoldás a petíció benyújtójának a szigorú német szabályozással 
kapcsolatos sérelmére inkább az utóbbiakkal az érintett termékek szerint, azok használati 
feltételeinek fényében folytatott párbeszéd lenne. A Bizottság számára úgy tűnik, hogy ezeket 
a típusú tárgyakat nem vonhatják a kifejezetten a lőfegyverek sajátosságainak megfelelően 
elfogadott irányelv tárgyi hatálya alá, a Bizottságnak továbbá nem áll szándékában olyan 
közösségi jogszabályokat javasolni, amelyek a panasztevő által hivatkozott 
harcművészetekben használt termékek tartását, használatát és szállítását szabályoznák.


