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                                                                                                                           Warszawa, dnia  6 października 2017 r. 

  

 

Odpowiedź na petycję wielokrotną w sprawie zaskarżenia przez Rzeczpospolitą Polską do 

Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 91/477/EWG 

w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni 

 

 

 

Mając na uwadze, że celem zmian przepisów dyrektywy Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania 
i posiadania broni powinno być dążenie do usprawnienia funkcjonowania wewnętrznego rynku broni 
palnej w UE przy jednoczesnym zagwarantowaniu obywatelom UE wysokiego poziomu bezpieczeństwa                   
i wyznaczeniu w tym celu kompleksowych ram regulacyjnych, Rzeczpospolita Polska aktywnie 
uczestniczyła w negocjacjach i w opiniowaniu poszczególnych przepisów. 

W ocenie RP Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca dyrektywę Rady 
91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni był procedowany w oparciu o błędne 
założenie z pominięciem faktycznej oceny i rzetelnego uzasadnienia, że istnieje istotna zależność pomiędzy 
legalnym obrotem lub legalnym posiadaniem przez obywateli UE określonych typów broni palnej i rynkiem 
nielegalnym, powiązanym z przestępczością kryminalną. W efekcie wprowadzono nadmiarowe, surowsze 
i nie zawsze racjonalne rozwiązania. 

Mając na uwadze powyższe oraz ocenę następstw wynikających ze stosowania przepisów dyrektywy, Rząd 
RP prezentował stanowisko przeciwne przyjęciu Wniosku zmieniającego przepisy dyrektywy 91/477/EWG.   

Stanowisko Rządu zostało przyjęte przez Komisję Sejmową ds. UE w dn. 22 stycznia 2016 r. oraz przez 
Komisję Senacką ds. UE w dn. 27 stycznia 2016 r. 

Projekt dyrektywy wraz z poprawkami został przyjęty w dniu 14 marca 2017 r. przez Parlament Europejski. 
Głosowanie w ramach Rady Unii Europejskiej odbyło się na posiedzeniu Rady do Spraw Ogólnych w dniu 
25 kwietnia 2017 r. Przedmiotowa dyrektywa została przyjęta większością kwalifikowaną, przy sprzeciwie 
Polski, Republiki Czeskiej i Luksemburga. 

W dniu 17 maja 2017 r. dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/853 z dnia 17 maja 2017 r. 
zmieniająca dyrektywę Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni została 
podpisana przez przewodniczących Rady i Parlamentu Europejskiego, a następnie w dniu 24 maja 2017 r. 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE i weszła w życie dwudziestego dnia po tej dacie. 

9 sierpnia 2017 r. rząd Republiki Czeskiej wniósł do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargę               
o stwierdzenie nieważności dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/853 z dnia 17 maja 
2017 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni. Skarga 
ta została zarejestrowana pod numerem C-482/17. W tym samym dniu Republika Czeska złożyła także 
wniosek o zastosowanie środka tymczasowego w postaci wstrzymania stosowania zaskarżonej dyrektywy 
do czasu wydania wyroku (C-482/17 R).  
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Mając na uwadze, że wdrożenie dyrektywy 2017/853 do polskiego  prawa spowoduje istotne skutki 
społeczno – gospodarcze dla przedsiębiorców działających w obszarze wytwarzania i obrotu bronią, dla 
posiadaczy broni objętej zakresem działania w/w dyrektywy, jak również znaczące zwiększenie 
obowiązków organów administracji, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zainicjował procedurę 
wystąpienia Pełnomocnika Rzeczypospolitej Polskiej do Trybunału Sprawiedliwości o dopuszczenie Polski 
do udziału w postępowaniu  w sprawie zastosowania środka tymczasowego w postaci wstrzymania 
stosowania zaskarżonej dyrektywy do czasu wydania wyroku (C-482/17 R).  

Kolejnym krokiem, jaki zamierza podjąć Minister SWiA będzie przyłączenie się do skargi głównej  
– o stwierdzenie nieważności dyrektywy 2017/853 z dnia 17 maja 2017 r. (C-482/17).  

Przyłączenie się do wniosków C-482/17 oraz C-482/17 R w charakterze interwenienta realizowane będzie 
w oparciu o Regulamin postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości (Dz. Urz. UE L 265.1 
z 29.09.2012r.). Zgodnie  z art. 130 ust. 1 Regulaminu, wniosek o dopuszczenie w charakterze 
interwenienta składa się w terminie 6 tygodni od publikacji skargi w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. Publikacja odbywa się na zasadach określonych w art. 21 § 4 Regulaminu.  

Do dnia 5 października 2017 r. ww. skarga Republiki Czeskiej nie została opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym UE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Departament Zezwoleń i Koncesji MSWiA/Biuro Ministra MSWiA. 


