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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

2.9.2010

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0177/2010 dėl galimo nevienodo tradicinių azijietiškų ginklų 
traktavimo Vokietijos teisės aktuose, kuriais reglamentuojami ginklai, kurią 
pateikė Vokietijos pilietis Klaus Helmut „Ito Ryu Wuppertal e.V.“ vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas mano, kad Vokietijoje tradiciniams azijietiškiems ginklams, 
naudojamiems kovos menų šakose, pvz., kobudo, kung fu, nindziutsu, eskrima ir viet vo dao, 
taikomas draudimas yra neteisėtas ir kad šie ginklai teisės aktuose turėtų būti traktuojami taip 
pat kaip ir šaunamieji ginklai, naudojami šaudymo sporto šakose. Pasak peticijos pateikėjo, 
Vokietijoje draudžiama laikyti ir vežti šaunamuosius ginklus. Tačiau teisės aktuose leidžiama 
šaudymo sporto klubų nariams, turintiems Europos šaunamojo ginklo leidimą pagal Direktyvą 
91/477/EEB dėl ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolės, laikyti, vežti ir naudoti ginklus savo 
sporto šakos įgūdžiams tobulinti. Peticijos pateikėjas aiškina, kad kitose Europos šalyse 
susibūrus į susivienijimą galima laikyti ir naudoti tradicinius azijietiškus ginklus. Todėl jis 
laikosi nuomonės, kad šiuo atveju vykdoma diskriminacija, ir prašo tradicinius azijietiškus 
ginklus reglamentuoti įstatymu, analogišku teisės aktui, kuriuo reglamentuojami šaunamieji 
ginklai.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. birželio 9 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. rugsėjo 2 d.

„Peticijos pateikėjas skundžiasi, kad Vokietijoje tam tikrų ginklų, naudojamų Azijos kovos 
menų šakose, laikymas ir naudojimas priklausant sporto susivienijimui arba klubui 
traktuojami griežčiau, palyginti su kitose Europos šalyse galiojančiais teisės aktais.
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Su šios rūšies daiktais, kartais naudojamais tam tikrose Azijos kovos menų šakose, susiję 
klausimai iš dalies arba a fortiori visiškai nesuderinti Bendrijos lygmeniu. Todėl valstybės 
narės šių daiktų laikymą ir naudojimą gali reglamentuoti pagal tai, kaip vertinamas šių daiktų 
saugumas, ir pagal savo padėtį. Tačiau savaime aišku, kad taikant visas priemones, kuriomis 
trukdoma prekybai, net jei šios priemonės pradėtos taikyti dėl visuomenės saugumo 
priežasčių, turi būti laikomasi proporcingumo principų. Vis dėlto su šiuos daiktus 
reglamentuojančiais teisės aktais negali būti lyginami teisės aktai, kuriais reglamentuojami 
šaunamieji ginklai, nes šie teisės aktai iš dalies suderinti Direktyva 91/477/EEB, iš dalies 
pakeista Direktyva 2008/51/EB, kuria pirmoji direktyva dar labiau sugriežtinta. Be to, 
pažymėtina, kad pirmosios direktyvos 2 straipsnyje nustatyta, kad ji „nepažeidžia 
nacionalinių nuostatų dėl ginklų nešiojimo, medžioklės arba sportinio šaudymo taikymo“.

Atrodo, kad peticijos pateikėjo skundus dėl Vokietijos teisės aktų griežtumo daug geriau 
galima išspręsti aptariant kiekvieną teisės aktą atskirai pagal atitinkamus gaminius ir remiantis 
gaminių naudojimo sąlygomis. Komisija negali šios rūšies daiktų įtraukti į direktyvą, kuria 
reglamentuojami šaunamieji ginklai, juo labiau ji neketina siūlyti Bendrijos teisės aktų dėl 
peticijos pateikėjo nurodytų gaminių, naudojamų kovos menų šakose, laikymo, naudojimo ir 
vežimo sąlygų.“


