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8.3.2017 A8-0251/113 

Poprawka  113 

Dita Charanzová 

w imieniu grupy ALDE 

 

Sprawozdanie A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Kontrola nabywania i posiadania broni 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8 

Dyrektywa 91/477/EWG 

Artykuł 10 c (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 10c (nowy) 

 Komisja przyjmuje zgodnie z art. 13a akty 

delegowane w celu uzupełnienia niniejszej 

dyrektywy w drodze ustanowienia 

specyfikacji technicznych w celu 

zapewnienia, aby broń palna 

półautomatyczna, która została 

przerobiona z pierwotnie automatycznej 

broni palnej, nie mogła zostać ponownie 

przerobiona na automatyczną broń palną. 

Komisja przyjmuje pierwszy taki akt 

delegowany do dnia 31 grudnia 2017 r. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Ponowne złożenie poprawki kompromisowej przyjętej w sprawozdaniu Parlamentu 

Europejskiego. Poprawka ta nie jest zawarta w tekście wstępnego porozumienia. 

Przedmiotowy przepis kieruje się logiką zharmonizowanych zasad pozbawiania broni palnej 

cech użytkowych i proponuje zharmonizowane zasady przerabiania automatycznej broni 

palnej na broń półautomatyczną. Tylko broń przerobiona zgodnie z tymi normami byłaby 

dopuszczona do posiadania przez osoby cywilne. 
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8.3.2017 A8-0251/114 

Poprawka  114 

Dita Charanzová 

w imieniu grupy ALDE 

 

Sprawozdanie A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Kontrola nabywania i posiadania broni 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 12 – wprowadzenie 

Dyrektywa 91/477/EWG 

Artykuł 17 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

„Artykuł 17 „Artykuł 17 

Komisja co pięć lat przedkłada 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

sprawozdanie ze stosowania niniejszej 

dyrektywy, do którego to sprawozdania w 

stosownych przypadkach dołącza wnioski, 

które odnoszą się w szczególności do 

kategorii broni palnej przedstawionych w 

załączniku I oraz do kwestii związanych z 

nowymi technologiami takimi jak druk 

trójwymiarowy. Pierwsze sprawozdanie 

przedkłada się dwa lata po wejściu w życie 

niniejszej dyrektywy.” 

Komisja co pięć lat przedkłada 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

sprawozdanie ze stosowania niniejszej 

dyrektywy, wraz z kontrolą sprawności jej 

postanowień, do którego to sprawozdania 

w stosownych przypadkach dołącza 

wnioski dotyczące w szczególności 

kategorii broni palnej przedstawionych w 

załączniku I oraz kwestii związanych z 

wdrażaniem systemu europejskiej karty 

broni palnej, systemem rejestracji danych 

(włącznie z wykonalnością umożliwienia 

każdemu państwu członkowskiemu 

dostępu do takiego systemu), 

oznakowaniem i z nowymi technologiami, 

takich jak skutki druku trójwymiarowego, 

stosowanie kodu QR i stosowanie 

identyfikacji radiowej (RFID). Pierwsze 

takie sprawozdanie przedkłada się do dnia 

... [dwa lata od daty określonej w art. 2 

ust. 1 niniejszej dyrektywy zmieniającej].” 

Or. en 

Uzasadnienie 

Ponowne złożenie poprawki kompromisowej przyjętej w sprawozdaniu Parlamentu 

Europejskiego. Poprawka ta nie jest zawarta w tekście wstępnego porozumienia. W poprawce 
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wnosi się o zbadanie możliwości bezpośredniego dostępu organów państw członkowskich do 

systemu rejestracji danych, w którym wymieniane są najważniejsze informacje dotyczące 

broni i ich posiadaczy. 



 

AM\1119606PL.docx  PE598.517v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

8.3.2017 A8-0251/115 

Poprawka  115 

Dita Charanzová 

w imieniu grupy ALDE 

 

Sprawozdanie A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Kontrola nabywania i posiadania broni 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 13 – litera a – podpunkt i 

Dyrektywa 91/477/EWG 

Załącznik I – część II – punkt A – kategoria A – punkt 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Automatyczna broń palna, która 

została przerobiona na półautomatyczną 

broń palną; 

6. Automatyczna broń palna, która 

została przerobiona na półautomatyczną 

broń palną, chyba że Komisja przyjmie 

specyfikacje techniczne na mocy art. 

10ba: w takim przypadku niniejszy przepis 

nie ma zastosowania do broni palnej, 

która została przerobiona zgodnie z 

określonymi wymogami; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Ponowne złożenie poprawki kompromisowej przyjętej w sprawozdaniu Parlamentu 

Europejskiego. Poprawka ta nie jest zawarta w tekście wstępnego porozumienia. 

Przedmiotowy przepis kieruje się logiką zharmonizowanych zasad pozbawiania broni palnej 

cech użytkowych i proponuje zharmonizowane zasady przerabiania automatycznej broni 

palnej na broń półautomatyczną. Tylko broń przerobiona zgodnie z tymi normami byłaby 

dopuszczona do posiadania przez osoby cywilne. 
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8.3.2017 A8-0251/116 

Poprawka  116 

Dita Charanzová 

w imieniu grupy ALDE 

 

Sprawozdanie A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Kontrola nabywania i posiadania broni 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 13 – litera a – podpunkt i 

Dyrektywa 91/477/EWG 

Załącznik I – część II – punkt A – kategoria A – punkt 7 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

7.  Półautomatyczna broń palna do 

użytku cywilnego, która przypomina broń 

z mechanizmami automatycznymi; 

7.  Półautomatyczna broń palna z 

amunicją centralnego zapłonu, 

pozwalająca na wystrzeliwanie ponad 21 

nabojów bez przeładowania, jeżeli 

mechanizm ładujący o pojemności 

przekraczającej 20 nabojów stanowi część 

broni palnej lub jeżeli demontowalny 

mechanizm ładujący o pojemności 

przekraczającej 20 nabojów jest do niej 

wprowadzony; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Ponowne złożenie poprawki kompromisowej przyjętej w sprawozdaniu Parlamentu 

Europejskiego, która nie została zawarta w tekście wstępnego porozumienia. Ma ona na celu 

ujednolicenie przepisów, które ograniczają liczbę nabojów, które można wystrzelić z broni 

półautomatycznej bez przeładowania, do 20/21. 
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8.3.2017 A8-0251/117 

Poprawka  117 

Dita Charanzová 

w imieniu grupy ALDE 

 

Sprawozdanie A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Kontrola nabywania i posiadania broni 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 13 – litera a – podpunkt iii 

Dyrektywa 91/477/EWG 

Załącznik I – część II – punkt A – kategoria C – punkt 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6.  Broń palna należąca do kategorii 

B oraz broń palna wymieniona w pkt 1–5 

kategorii C po pozbawieniu jej cech 

użytkowych.”; 

skreśla się 

Or. en 

Uzasadnienie 

Jeżeli broń palna jest pozbawiona cech użytkowych we właściwy sposób, zgodnie ze 

zharmonizowanymi przepisami wprowadzonymi na mocy art. 10 niniejszej dyrektywy, staje 

się po prostu kawałkiem metalu, którego nie można reaktywować i ponownie użyć. Nie ma 

potrzeby klasyfikowania takiego przedmiotu jako aktywnej broni na takim samym poziomie co 

np. broń myśliwska. Zgodnie z poprawką broń palna pozbawiona cech użytkowych zostaje 

przeniesiona z kategorii C do kategorii D. 



 

AM\1119606PL.docx  PE598.517v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

8.3.2017 A8-0251/118 

Poprawka  118 

Dita Charanzová 

w imieniu grupy ALDE 

 

Sprawozdanie A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Kontrola nabywania i posiadania broni 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 13 – litera a – podpunkt iv (nowy) 

Dyrektywa 91/477/EWG 

Załącznik I – część II – punkt A – kategoria D – punkt 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (iv) w kategorii D 

 1a. Broń palna z kategorii A, B i C, która 

została pozbawiona cech użytkowych 

zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym 

Komisji (UE) 2015/2403 z dnia 15 

grudnia 2015 r.1 

 _______________ 

 1 Rozporządzenie wykonawcze Komisji 

(UE) 2015/2403 z dnia 15 grudnia 2015 r. 

ustanawiające wspólne wytyczne 

dotyczące norm i technik pozbawiania 

broni cech użytkowych w celu 

zagwarantowania, że broń pozbawiona 

cech użytkowych trwale nie nadaje się do 

użytku (Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(Dz.U. L 333 z 19.12.2015, s. 62). 

Or. en 

Uzasadnienie 

Jeżeli broń palna jest pozbawiona cech użytkowych we właściwy sposób, zgodnie ze 

zharmonizowanymi przepisami wprowadzonymi na mocy art. 10 niniejszej dyrektywy, staje 

się po prostu kawałkiem metalu, którego nie można reaktywować i ponownie użyć. Nie ma 

potrzeby klasyfikowania takiego przedmiotu jako aktywnej broni na takim samym poziomie co 

np. broń myśliwska. Zgodnie z poprawką broń palna pozbawiona cech użytkowych zostaje 

przeniesiona z kategorii C do kategorii D. 
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8.3.2017 A8-0251/119 

Poprawka  119 

Dita Charanzová 

w imieniu grupy ALDE 

 

Sprawozdanie A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Kontrola nabywania i posiadania broni 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6 

Dyrektywa 91/477/EWG 

Artykuł 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie podejmują wszelkie 

właściwe kroki, aby zakazać nabywania i 

posiadania broni palnej i amunicji 

należącej do kategorii A oraz aby zniszczyć 

tę broń palną i amunicję, która jest w 

posiadaniu niezgodnie z tym przepisem i 

która została przejęta. 

1. Nie naruszając przepisów art. 2 

ust. 2, państwa członkowskie przyjmują 

wszelkie właściwe środki, aby zakazać 

nabywania i posiadania broni palnej, 

istotnych komponentów i amunicji 

należącej do kategorii A. Zapewniają one, 

aby ta broń palna, istotne komponenty i 

amunicja, które są bezprawnie w 

posiadaniu z naruszeniem tego zakazu, 

zostały skonfiskowane.  

Państwa członkowskie mogą zezwolić 

podmiotom zajmującym się kulturowymi i 

historycznymi aspektami broni, uznanymi 

za takie przez państwa członkowskie, na 

terytorium których mają siedzibę, na 

posiadanie broni palnej należącej do 

kategorii A, nabytej przed dniem [the date 

of entry into force of this directive], pod 

warunkiem że będąca w posiadaniu broń 

palna została pozbawiona cech 

użytkowych zgodnie z przepisami 

wdrażającymi art. 10b. 

2. W celu ochrony bezpieczeństwa 

infrastruktury krytycznej, żeglugi 

handlowej, konwojów wysokiej wartości 

oraz ważnych budynków, a także w celach 

obrony narodowej, celach edukacyjnych, 

kulturalnych, badawczych i historycznych 

oraz bez uszczerbku dla ust. 1, właściwe 

organy krajowe mogą udzielić w 

indywidualnych przypadkach, na zasadzie 

wyjątku i w należycie uzasadniony sposób, 

pozwoleń na broń palną, istotne 

komponenty i amunicję należącą do 

kategorii A, gdy nie jest to sprzeczne z 

bezpieczeństwem publicznym lub 

porządkiem publicznym.  

Nabywanie broni i jej części oraz 

amunicji, które należą do kategorii A, B i 

C, za pośrednictwem środków 

3. Państwa członkowskie mogą w 

indywidualnych szczególnych 

przypadkach, na zasadzie wyjątku i w 
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komunikacji na odległość, 

zdefiniowanych w art. 2 dyrektywy 

97/7/WE Parlamentu Europejskiego i 

Rady(*), jest dozwolone tylko w 

odniesieniu do sprzedawców oraz 

pośredników i podlega ścisłej kontroli 

państw członkowskich. 

należycie uzasadniony sposób, 

zdecydować o udzieleniu kolekcjonerom 

pozwoleń na nabycie i posiadanie broni 

palnej, istotnych komponentów i amunicji 

należącej do kategorii A pod warunkiem 

spełnienia surowych warunków 

bezpieczeństwa, w tym wykazania przed 

właściwymi organami krajowymi, iż 

zastosowano środki w celu uwzględnienia 

wszelkich zagrożeń dla bezpieczeństwa 

publicznego lub porządku publicznego 

oraz że przedmiotowa broń palna, istotne 

komponenty i amunicja są 

przechowywane w sposób zapewniający 

poziom bezpieczeństwa proporcjonalny do 

ryzyka związanego z nieuprawnionym 

dostępem do nich. 

 Państwa członkowskie zapewniają, aby 

kolekcjonerów, którym udzielono 

pozwolenia zgodnie z akapitem pierwszym, 

można było zidentyfikować w systemach 

rejestracji danych, o których mowa w art. 

4. Kolekcjonerzy, którym udzielono 

zezwolenia, są zobowiązani do 

prowadzenia ewidencji obejmującej 

wszystkie rodzaje posiadanej broni palnej 

sklasyfikowanej w kategorii A i 

zapewnienia właściwym organom 

krajowym dostępu do tej ewidencji. 

Państwa członkowskie ustanawiają 

odpowiedni system monitorowania w 

odniesieniu do kolekcjonerów, którym 

udzielono zezwolenia, biorąc pod uwagę 

wszystkie istotne czynniki. 

 4. Państwa członkowskie mogą 

wydawać pozwolenia sprzedawcom lub 

pośrednikom, by w ramach działalności 

zawodowej nabywali, produkowali, 

pozbawiali cech użytkowych, naprawiali, 

dostarczali, transferowali i posiadali broń 

palną, istotne komponenty i amunicję 

należącą do kategorii A pod warunkiem 

spełnienia rygorystycznych warunków 

bezpieczeństwa. 

 5. Państwa członkowskie mogą 

wydawać pozwolenia muzeom na 

nabywanie i posiadanie broni palnej, 
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istotnych komponentów i amunicji 

należącej do kategorii A pod warunkiem 

spełnienia rygorystycznych warunków 

bezpieczeństwa.  

 6. Państwa członkowskie mogą 

zezwolić na nabywanie i posiadanie broni 

palnej półautomatycznej sklasyfikowanej 

w pkt 6 lub 7 kategorii A przez strzelców 

sportowych, z zastrzeżeniem 

następujących warunków: 

 a)  zadowalający wynik oceny 

istotnych informacji uzyskanych w 

wyniku stosowania art. 5 ust. 2; 

 b) dowiedzenie, że dany strzelec 

sportowy aktywnie przygotowuje się do 

zawodów lub uczestniczy w zawodach 

strzeleckich uznanych przez oficjalnie 

uznaną organizację strzelectwa 

sportowego danego państwa 

członkowskiego lub przez ustanowioną na 

arenie międzynarodowej i oficjalnie 

uznawaną federację strzelectwa 

sportowego; oraz 

 c) przedstawienie zaświadczenia z 

oficjalnie uznanej organizacji strzelectwa 

sportowego, potwierdzającego, że: 

 i) dany strzelec sportowy jest 

członkiem klubu strzeleckiego i regularnie 

w nim uprawia strzelectwo sportowe przez 

co najmniej 12 miesięcy, oraz 

 ii) dana broń palna spełnia 

specyfikacje wymagane dla dyscypliny 

strzeleckiej uznanej przez ustanowioną na 

arenie międzynarodowej i oficjalnie 

uznawaną federację strzelectwa 

sportowego. 

 W odniesieniu do broni palnej 

sklasyfikowanej w pkt 6 kategorii A 

państwa członkowskie mogą zezwolić na 

transfer broni wojskowej na rzecz 

indywidualnych osób zajmujących się 

strzelectwem sportowym. Ta broń palna 

jest przekształcana w półautomatyczną 

broń palną przez organ publiczny, który 

okresowo sprawdza, czy osoby 
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posługujące się taką bronią palną nie 

stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa 

publicznego. Zastosowanie mają przepisy 

akapitu pierwszego lit. a), b) i c). 

___________________________  

(*) Dyrektywa 97/7/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 20 maja 1997 

r. w sprawie ochrony konsumentów w 

przypadku umów zawieranych na 

odległość (Dz.U. L 144 z 4.6.1997, s.19).”; 

 

Or. en 

Uzasadnienie 

W art. 6 ust. 3c lit. d) wstępnego porozumienia z Radą proponuje się ogólną zasadę, która z 

definicji jest dostosowana do Szwajcarii, jako że tylko jeden kraj może spełniać warunki w 

niej określone. W konsekwencji do kraju spoza UE stosuje się mniej rygorystyczne zasady niż 

wobec krajów UE, co jest nie do przyjęcia. Celem niniejszej poprawki jest zatem zachowanie 

ogólnej zasady i równe jej stosowanie wobec wszystkich państw członkowskich. 
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8.3.2017 A8-0251/120 

Poprawka  120 

Dita Charanzová 

w imieniu grupy ALDE 

 

Sprawozdanie A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Kontrola nabywania i posiadania broni 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 8 

Dyrektywa 91/477/EWG 

Artykuł 10 b – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2.  Komisja przyjmuje normy i 

techniki pozbawiania broni palnej cech 

użytkowych w celu zagwarantowania, że 

broń palna pozbawiona cech użytkowych 
trwale nie nadaje się do użytku. 

Przedmiotowe akty wykonawcze 

przyjmuje się zgodnie z procedurą 

sprawdzającą, o której mowa w art. 13b 

ust. 2. 

2.  Komisja najpóźniej do dnia [data 

wejścia w życie niniejszej dyrektywy] 

przyjmuje akty wykonawcze określające 

normy i techniki pozbawiania broni palnej 

cech użytkowych w celu zagwarantowania, 

że wszystkie istotne komponenty broni 

palnej zostały trwale pozbawione 

możliwości funkcjonowania i niemożliwe 

jest ich usunięcie, zastąpienie lub 

modyfikacja, które pozwalałyby na 

przywrócenie w jakikolwiek sposób cech 

użytkowych broni palnej. Przedmiotowe 

akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 

procedurą sprawdzającą, o której mowa w 

art. 13b ust. 2. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Jedną z korzyści płynących ze zmiany dyrektywy jest harmonizacja ogólnounijnych przepisów 

dotyczących pozbawiania broni palnej cech użytkowych. Jako że obecne rozporządzenie 

wykonawcze w zakresie pozbawiania broni cech użytkowych jest niewykonalne, należy 

wyznaczyć Komisji jasny termin, w którym należy przyjąć nowe przepisy. Termin ten należy 

ustalić przed wejściem w życie obecnej dyrektywy, tak aby nowy system pozbawiania broni 

palnej cech użytkowych był jasny dla państw członkowskich, gdy rozpoczną one proces 

transpozycji. 
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