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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0177/2010, adresată de Klaus Helmut, de cetăţenie germană, în 
numele Ito Ryu Wuppertal e.V., privind pretinsul tratament discriminatoriu 
al armelor asiatice tradiţionale în cadrul legislaţiei germane în domeniul 
armelor

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul consideră că interdicţia germană care vizează armele asiatice tradiţionale utilizate 
în arte marţiale, cum ar fi Kobudo, Kung Fu, Ninjutsu, Escrima şi Viet Vo Dao, este 
inechitabilă şi că astfel de arme ar trebui tratate în aceeaşi manieră ca şi armele de foc folosite 
în sporturi precum tirul. După părerea petiţionarului, deţinerea şi transportul armelor de foc în 
Germania este interzis, însă, de exemplu, membrii asociaţiilor de tir care deţin un permis de 
port armă în baza Directivei 91/477/CEE privind controlul achiziţionării şi deţinerii de arme 
au în posesie arme, le transportă şi le folosesc în scopul desfăşurării activităţii lor cu caracter 
sportiv. Petiţionarul susţine că în alte ţări europene este posibilă deţinerea şi folosirea armelor 
tradiţionale asiatice în cadrul asociaţiilor sau cluburilor. Prin urmare, acesta este de părere că 
în acest caz este vorba despre discriminare şi solicită adoptarea unei legislaţii privind armele 
tradiţionale asiatice similară cu cea referitoare la armele de foc.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 9 iunie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 2 septembrie 2010

Petiţionarul contestă tratamentul mai riguros aplicat în Germania cu privire la posesia şi 
utilizarea anumitor arme utilizate în artele marţiale asiatice în raport cu reglementările în 
vigoare din alte ţări europene în contextul unei asociaţii sportive sau al unui club.
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Acest tip de obiecte utilizate uneori în cadrul unor arte marţiale asiatice nu face obiectul unei 
armonizări parţiale sau a fortiori totale la nivel comunitar. Statele membre pot, prin urmare, 
să reglementeze posesia şi utilizarea acestora în funcţie de percepţiile lor în materie de 
securitate şi de propria lor situaţie. Se înţelege totuşi de la sine că orice măsură de împiedicare 
a schimburilor, chiar dacă este aplicată din motive de securitate publică, trebuie să respecte 
principiul proporţionalității. Contextul reglementărilor pentru armele de foc nu este totuşi 
comparabil, în sensul că face obiectul unei armonizări parţiale prin Directiva 91/477/CEE, 
modificată într-un sens şi mai restrâns prin Directiva 2008/51/CE. Mai mult, trebuie 
menţionat faptul că respectiva directivă prevede, la articolul 2, că „nu aduce atingere aplicării 
dispozițiilor de drept intern cu privire la portul de armă, vânătoarea și tirul sportiv”. 

Soluţionarea nemulţumirilor petiţionarului faţă de severitatea reglementărilor autorităţilor 
germane pare să se afle mai mult într-un dialog cu cele din urmă, cu privire la fiecare caz 
specific, în funcţie de produsele în cauză şi în lumina condiţiilor lor de utilizare. Comisia nu 
consideră că este posibil ca obiectele de acest tip să fie incluse într-o directivă proprie 
caracteristicilor armelor de foc, cu atât mai puţin cu cât nu are intenţia de a propune o 
legislaţie comunitară care să reglementeze condiţiile de posesie, utilizare şi transport al 
produselor utilizate în artele marţiale la care face referire autorul plângerii.


