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Suġġett: Petizzjoni 0177/2010, imressqa minn Klaus Helmut, ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża, f’isem Ito Ryu Wuppertal e.V., dwar l-allegat trattament inġust 
ta’ armi tradizzjonali Ażjatiċi fil-leġiżlazzjoni Ġermaniża dwar l-armi

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jikkunsidra li l-projbizzjoni Ġermaniża fuq l-armi tradizzjonali Ażjatiċi, li 
jintużaw fl-arti marzjali, bħall-Kobudo, Kung Fu, Ninjutsu, Escrima u Viet Vo Dao hija 
inġusta u li tali armi għandhom jiġu trattati bl-istess mod mil-liġi bħall-armi tan-nar użati għal 
sports tal-isparar. Huwa jistqarr li l-pussess u t-trasport ta’ armi tan-nar fil-Ġermanja huwa 
pprojbit, iżda li l-membri ta’ klabbs tal-isparar, pereżempju, li għandhom permess għall-armi 
tan-nar skont id-Direttiva 91/477/KEE dwar il-kontroll tal-akkwist u l-pussess ta’ armi, 
jippossjedu, jittrasportaw u jużaw verament armi meta jkunu qed jipprattikaw l-isport 
tagħhom. Il-petizzjonant jistqarr li huwa permissibbli li wieħed jippossjedi u juża armi 
tradizzjonali Ażjatiċi f’pajjiżi oħra Ewropej fil-kuntest ta’ assoċjazzjoni jew klabb. Għalhekk 
huwa tal-fehma li hemm trattament inġust f’dan il-każ u jitlob għall-adozzjoni ta’ 
leġiżlazzjoni dwar armi tradizzjonali Ażjatiċi li tkun komparabbli ma’ dik dwar l-armi tan-
nar.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-9 ta’ Ġunju 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-2 ta’ Settembru 2010.

Il-petizzjonant jilmenta dwar trattament iktar rigoruż fil-Ġermanja fir-rigward tal-pussess u l-
użu ta’ ċerti armi li jintużaw fl-arti marzjali Ażjatiċi meta mqabbel mar-regolamenti fis-seħħ 
f’pajjiżi Ewropej oħra fil-kuntest ta’ assoċjazzjoni sportiva jew ta’ klabb.
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Dan it-tip ta’ oġġetti li xi drabi jintużaw fil-kuntest ta’ ċerti arti marzjali Ażjatiċi mhuwiex 
suġġett għal armonizzazzjoni parzjali jew a fortiori totali fil-livell Komunitarju. Għaldaqstant, 
l-Istati Membri jistgħu jirregolaw il-pussess u l-użu tagħhom skont il-perċezzjonijiet tagħhom 
tas-sigurtà u skont is-sitwazzjoni tagħhom stess. Madankollu, huwa ċar li kwalunkwe miżura 
li tostakola l-iskambji, anki jekk tiġi introdotta għal raġunijiet ta’ sigurtà pubblika, għandha 
tirrispetta l-prinċipji tal-proporzjonalità. Madankollu, il-kuntest regolatorju għall-armi tan-nar 
mhuwiex paragunabbli, billi huwa suġġett għal armonizzazzjoni parzjali permezz tad-
Direttiva 91/477/KEE emendata b’mod saħansitra iktar restrittiv mid-Direttiva 2008/51/KE. 
Barra minn hekk, wieħed jinnota li l-imsemmija direttiva, fl-Artikolu 2 tagħha, tistipula li 
“hija mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni ta’ dispożizzjonijiet nazzjonali dwar il-ġarr 
ta’ armi, il-kaċċa jew l-isparar fuq bersalji”. 

Is-soluzzjoni għall-ilmenti tal-petizzjonant fir-rigward tas-severità tar-regolamenti Ġermaniżi 
tidher li tinsab iktar fi djalogu ma’ dawn tal-aħħar fuq bażi ta’ każ b’każ, skont il-prodotti 
kkonċernati, u fid-dawl tal-kundizzjoni tagħhom għall-użu. Ma jidhirx possibbli għall-
Kummissjoni li tinkludi oġġetti ta’ dan it-tip f’direttiva dwar il-karatteristiki tal-armi tan-nar, 
u lanqas li hija għandha l-intenzjoni li tipproponi leġiżlazzjonijiet Komunitarji li jkopru l-
kundizzjonijiet tal-pussess, l-użu u t-trasport tal-prodotti li jintużaw fl-arti marzjali li 
għalihom jirreferi l-petizzjonant.


