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Sprawozdanie A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Kontrola nabywania i posiadania broni 

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

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) Podmioty zajmujące się 

kulturowymi i historycznymi aspektami 

broni oraz uznane za takie przez państwa 

członkowskie, na terytorium których mają 

siedzibę, oraz będące w posiadaniu broni 

palnej należącej do kategorii A, nabytej 

przed wejściem w życie niniejszej 

dyrektywy, powinny móc zatrzymać tą 

broń palną na podstawie pozwolenia 

wydanego przez dane państwo 

członkowskie oraz pod warunkiem, że 

przedmiotowa broń palna została 

pozbawiona cech użytkowych. 

(4) Państwa członkowskie powinny 

mieć możliwość przyznania 

zatwierdzonym muzeom i kolekcjonerom 

pozwoleń na nabywanie i posiadanie 

niedozwolonej broni palnej i amunicji, 

gdy jest to niezbędne do celów 

historycznych, kulturalnych, naukowych, 

technicznych, edukacyjnych, estetycznych 

lub związanych z dziedzictwem, pod 

warunkiem że podmioty te wykażą – 

jeszcze przed uzyskaniem pozwolenia – iż 

podjęły niezbędne środki w celu 

wyeliminowania wszelkich zagrożeń dla 

bezpieczeństwa publicznego lub porządku 

publicznego, łącznie z zapewnieniem 

bezpiecznego przechowywania. 
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Sprawozdanie A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Kontrola nabywania i posiadania broni 

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

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 5 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) Biorąc pod uwagę to, że 

kolekcjonerów uznano za potencjalne 

źródło obrotu bronią palną, należy ich 

objąć niniejszą dyrektywą. 

skreśla się 

Or. en 
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Sprawozdanie A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Kontrola nabywania i posiadania broni 

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

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 8 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(8) Aby zapewnić możliwość śledzenia 

broni palnej pozbawionej cech 

użytkowych, taka broń powinna być 

wpisywana do ewidencji krajowej. 

(8) Aby zwiększyć możliwość śledzenia 

broni palnej oraz istotnych komponentów, 

a także ułatwić ich swobodny przepływ, 

zarówno zmontowana broń palna, jak i 

wszystkie osobno sprzedawane istotne 

komponenty powinny być oznaczone w 

nieusuwalny sposób na etapie produkcji 

lub niezwłocznie po ich przywozie do Unii. 

Wymogi w zakresie śledzenia nie powinny 

mieć zastosowania do broni palnej, która 

została pozbawiona cech użytkowych 

zgodnie z niniejszą dyrektywą, ani do 

broni lub jej części wyprodukowanych 

przed wejściem w życie niniejszej 

dyrektywy. 
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Kontrola nabywania i posiadania broni 

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

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 9 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Niektóre rodzaje broni 

półautomatycznej mogą być z łatwością 

przerabiane na broń automatyczną, co 

stwarza poważne zagrożenie 

bezpieczeństwa. Nawet bez przerabiania 

broni na kategorię „A” niektóre rodzaje 

broni półautomatycznej mogą być bardzo 

niebezpieczne, gdy są w stanie pomieścić 

dużą liczbę nabojów. Dlatego należy 

zakazać cywilnego użytku takiej broni 

półautomatycznej. 

skreśla się 

Or. en 



 

AM\1119658PL.docx  PE598.517v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

9.3.2017 A8-0251/127 

Poprawka  127 

Kristina Winberg, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Beatrix von Storch, Peter Lundgren, 

Petr Mach 

w imieniu grupy EFDD 
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Kontrola nabywania i posiadania broni 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 10 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) Aby uniknąć łatwego usuwania 

oznaczeń broni palnej oraz sprecyzować, 

na których elementach takie oznaczenia 

powinny być umieszczane, należy przyjąć 

wspólne przepisy UE dotyczące 

oznakowania. 

(10) Aby zapobiec łatwemu usuwaniu 

oznaczeń broni palnej oraz sprecyzować, 

na których elementach takie oznaczenia 

powinny być umieszczane, należy przyjąć 

wspólne przepisy UE dotyczące 

oznakowania. Zasady te powinny mieć 

zastosowanie wyłącznie do broni palnej i 

osobno sprzedawanych istotnych 

komponentów wyprodukowanych po 

wejściu w życie niniejszej dyrektywy i 

wprowadzonych na rynek od dnia 

będącego ostatecznym terminem 

wprowadzenia przez państwa 

członkowskie w życie przepisów 

ustawowych, wykonawczych i 

administracyjnych niezbędnych do 

zastosowania się do głównych 

postanowień niniejszej dyrektywy. 

Or. en 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 14 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(14) W celu poprawy funkcjonowania 

wymiany informacji między państwami 

członkowskimi Komisja powinna ocenić 

niezbędne elementy systemu w celu 

wsparcia takiej wymiany informacji 

zawartych w skomputeryzowanych 

systemach rejestracji danych w 

poszczególnych państwach członkowskich. 

Do oceny Komisji, w stosownych 

przypadkach, może zostać dołączony 

wniosek legislacyjny, uwzględniający 

istniejące instrumenty wymiany 

informacji. 

(14) W celu poprawy funkcjonowania 

wymiany informacji między państwami 

członkowskimi Komisja powinna ułatwiać 

wymianę informacji zawartych w 

skomputeryzowanych systemach rejestracji 

danych w poszczególnych państwach 

członkowskich, jak uzasadniono, oraz 

zachęcać do niej, powinna też 

upowszechniać najlepsze praktyki. 

Państwa członkowskie zachowują prawo 

do prowadzenia własnego rejestru broni 

palnej; Unia nie będzie tworzyć 

ogólnounijnej bazy danych wszystkim 

egzemplarzy broni palnej 

zarejestrowanych w państwach 

członkowskich. 

Or. en 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 

Dyrektywa 91/477/UE 

Artykuł 1 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Niniejsza dyrektywa nie ma 

zastosowania do nabywania ani posiadania 

broni i amunicji, zgodnie z prawem 

krajowym, przez siły zbrojne, policję oraz 

organy publiczne. Nie ma ona również 

zastosowania do handlowych transferów 

broni i amunicji wojennej. 

2. Niniejsza dyrektywa nie ma 

zastosowania do nabywania ani posiadania 

broni i amunicji, zgodnie z prawem 

krajowym, przez siły zbrojne, policję oraz 

organy publiczne, zatwierdzone muzea 

oraz kolekcjonerów. Nie ma ona również 

zastosowania do handlowych transferów 

broni i amunicji wojennej. 

Or. en 

 


