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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0177/2010, którą złożył Klaus Helmut (Niemcy) w imieniu Ito Ryu 
Wuppertal e.V., w sprawie rzekomych nieprawidłowości w niemieckich 
przepisach dotyczących broni, odnoszących się do tradycyjnej broni 
azjatyckiej

1. Streszczenie petycji

Według składającego petycję obowiązujący w Niemczech zakaz posiadania tradycyjnej broni 
azjatyckiej używanej w takich sztukach walki, jak Kobudo, Kung Fu, Ninjutsu, Escrima i Viet 
Vo Dao, jest niesprawiedliwy i tego rodzaju broń powinna podlegać przepisom na takich 
samych warunkach jak broń palna używana w strzelectwie. Oświadcza on, że posiadanie 
i transport broni palnej w Niemczech są zabronione, lecz, na przykład, członkowie klubów 
strzeleckich, którzy mają kartę broni palnej zgodnie z dyrektywą 91/477/EWG w sprawie 
kontroli nabywania i posiadania broni, są posiadaczami broni, transportują ją i używają jej 
podczas uprawiania swojej dyscypliny sportu. Składający petycję stwierdza, że w innych 
krajach Europy dopuszczalne jest posiadanie i używanie tradycyjnej broni azjatyckiej 
w kontekście działalności stowarzyszenia lub klubu. Dlatego uważa on, że w przedmiotowym 
wypadku występują nieprawidłowości, oraz wzywa do przyjęcia prawodawstwa dotyczącego 
tradycyjnej broni azjatyckiej porównywalnego z prawodawstwem dotyczącym broni palnej.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 9 czerwca 2010 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 2 września 2010 r.

Składający petycję krytykuje bardziej surowe traktowanie w Niemczech kwestii związanych 
z posiadaniem i używaniem pewnego rodzaju broni stosowanej w azjatyckich sztukach walki, 
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w porównaniu z przepisami obowiązującymi w innych krajach europejskich w kontekście 
działalności stowarzyszenia sportowego lub klubu.

Przepisy dotyczące tego rodzaju przedmiotów używanych czasem w kontekście niektórych 
azjatyckich sztuk walki nie podlegają ani częściowej, ani tym bardziej całkowitej 
harmonizacji na szczeblu wspólnotowym. Państwa członkowskie mogą w związku z tym 
regulować posiadanie i używanie tych przedmiotów zgodnie z własną koncepcją 
bezpieczeństwa i panującymi w nich warunkami. Jest jednak oczywiste, że wszelkie środki 
utrudniające handel, nawet te, których wprowadzenie podyktowane jest względami 
bezpieczeństwa publicznego, powinny być zgodne z zasadą proporcjonalności. Kontekst 
regulacyjny dotyczący broni palnej nie jest natomiast porównywalny, ponieważ został on 
częściowo zharmonizowany na mocy dyrektywy 91/477/EWG, zmienionej bardziej 
restrykcyjną dyrektywą 2008/51/WE. Należy ponadto zaznaczyć, że wspomniana dyrektywa, 
zgodnie z jej art. 2, „pozostaje bez uszczerbku dla stosowania przepisów prawa krajowego 
dotyczących noszenia broni, myślistwa i strzelectwa sportowego”.

Rozwiązanie problemów składającego petycję związanych z surowością przepisów 
niemieckich wymaga, jak się wydaje, przede wszystkim dialogu z administracją niemiecką, 
dotyczącego poszczególnych produktów, o których mowa, w świetle warunków ich używania. 
W opinii Komisji nie jest możliwe objęcie tego rodzaju przedmiotów dyrektywą odnoszącą 
się do cech broni palnej. Komisja nie wyraża też zamiaru przedstawienia projektu przepisów 
wspólnotowych dotyczących warunków posiadania, używania i przewozu produktów 
stosowanych w sztukach walki, do których odnosi się skarżący.


