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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Souvislosti  

Nabývání, držení a dovoz/vývoz střelných zbraní pro civilní užití podléhá komplexnímu 

regulačnímu rámci EU, který stanoví směrnice 91/477/EHS ve znění směrnice 2008/51/ES. 

Tato směrnice si kladla za cíl zavést minimální standardy pro označování, skladování, výrobu, 

registraci a znehodnocování střelných zbraní a pro obchod s nimi a zaváděla také definice 

a trestněprávně postižitelné jednání.  

Navzdory přísnější právní úpravě zůstává násilí spojené se střelnými zbraněmi v EU doposud 

významnou hrozbou. Prohlášení ministrů na zasedání Rady pro vnitřní věci ze dne 29. srpna 

2015 vyzvalo k přijetí naléhavých opatření zaměřených na znehodnocování střelných zbraní, 

aby je pachatelé trestné činnosti nemohli opětovně uschopnit ke střelbě a používat. Rada 

zopakovala svou výzvu žádající o revizi směrnice o střelných zbraních a o přijetí společného 

přístupu k jejich znehodnocování a posílení jejich sledovatelnosti ve stávajících právních 

předpisech s cílem uzavřít mezery v právní úpravě a odstranit také nedostatky jejího 

provádění na vnitrostátní úrovni. 

Zpráva o provádění směrnice o střelných zbraních rovněž vymezila překážky, které brání 

sledovatelnosti střelných zbraní kvůli rozdílům úpravy v různých členských státech. Ve svém 

návrhu Komise navrhla změnit stávající právní úpravu v mnoha oblastech, např. pokud se 

jedná o tyto otázky: 

 společné standardy EU pro znehodnocování; 

 společná pravidla EU pro označování střelných zbraní s cílem zdokonalit jejich 

sledovatelnost; 

 lepší výměna informací mezi členskými státy, např. pokud jde o případná zamítnutí 

žádosti o povolení vlastnit střelnou zbraň, o němž rozhodl orgán jiného členského 

státu, a povinnost propojit vnitrostátní databáze zbraní; 

 společná kritéria ohledně poplašných zbraní (např. nouzových světlic a startovacích 

pistolí) s cílem zabránit jejich přeměně v plně funkční střelné zbraně; 

 přísnější pravidla pro nákup střelných zbraní on-line s cílem zabránit jejich nákupu, 

nákupu jejich hlavních součástek a nákupu střeliva přes internet; 

 přísnější pravidla zaměřená na zákaz určitých poloautomatických střelných zbraní, 

u nichž bude zakázáno držení ze strany soukromých osob, a to i tehdy, pokud byly 

trvale znehodnoceny; 

 přísnější podmínky pro pohyb znehodnocených střelných zbraní; 

 přísnější podmínky pro sběratele, které omezí riziko prodeje zbraní zločincům.  

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci uspořádal dne 15. února 2016 krátké 
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slyšení s cílem přezkoumat otázky, které by mohly být ve stávající směrnici vylepšeny, 

a vyjasnit vhodnou míru harmonizace na úrovni EU.  

Pozvaní odborníci na střelné zbraně obzvláště zdůraznili hrozbu, již představují upravené 

a aktivované (tj. uschopněné ke střelbě) střelné zbraně, a potřebu zavést přísné standardy pro 

znehodnocení v EU. Upozornili navíc na skutečnost, že každá klíčová součástka střelné 

zbraně musí být označena tak, aby mohla být vysledována, pokud by byla odcizena, nebo se 

ztratila. Odborníci ukázali, že plošný zákaz poloautomatických střelných zbraní na základě 

kritéria „podobnosti“ je problematický a že by jej členské státy nemohly provádět.   

Další pozvaný odborník na vydávání povolení a provádění zdravotních prohlídek před 

Výborem prohlásil, že je třeba zajistit určitou základní úroveň zdravotní prohlídky jakožto 

podmínky pro udělení zbrojního průkazu a také následné pravidelné prohlídky.   

Postoj navrhovatelky 

Navrhovatelka vítá revizi směrnice, která umožňuje odstranit mezery ve stávajících právních 

předpisech a posílit bezpečnost evropských občanů. Navrhovatelka proto podporuje většinu 

možností obsažených v návrhu Komise. V tomto návrhu jsou však také části, které by měly 

být pozměněny tak, aby byl tento nový předpis srozumitelný, účinný, vyvážený a přiměřený. 

Navrhovatelka by navíc ráda zdůraznila, že tato směrnice je sice zaměřena na dosažení větší 

bezpečnosti pro občany, nezabývá se však nezákonnými zbraněmi a s nimi spojenou 

organizovanou trestnou činností a terorismem, což jsou jen dva z mnoha druhů problémů 

spojených se střelnými zbraněmi. Směrnice se především snaží zabránit tomu, aby legální 

střelné zbraně skončily na černém trhu, a předcházet tak vražednému řádění vyšinutých 

střelců, sebevraždám, vraždám a nehodám se střelnou zbraní. 

Navrhovatelka lituje, že Komise předem nepředložila posouzení dopadů. V takovémto 

posouzení dopadů by Komise například mohla vymezit typy a počty střelných zbraní, kterých 

se návrh dotkne, čímž by Parlamentu usnadnila přijetí informovaného postoje k této otázce. 

S ohledem na výše uvedené předkládá navrhovatelka pozměňovací návrhy týkající se zejména 

těchto otázek: 

1. Oblast působnosti směrnice (s cílem začlenit do ní nejen střelné zbraně, ale také jejich 

hlavní části a střelivo).  

2. Označování hlavních částí. 

3. Znehodnocování střelných zbraní. 

4. Výměna informací mezi členskými státy. 

5. Prodej na dálku. 

6. Zkoušky ověřující způsobilost žadatelů. 

7. Doplňující bezpečnostní opatření. 
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Ve svém návrhu Komise hodlá změnit přílohu I směrnice s cílem přidat do kategorie 

A „automatické střelné zbraně, které byly upraveny na poloautomatické střelné zbraně“ 

a „střelné zbraně podle bodů 1 až 7 poté, co byly znehodnoceny“, což by znamenalo, že by 

byly tyto střelné zbraně zakázány. Navrhovatelka toto ustanovení podporuje. 

Komise si rovněž přeje přesunout tzv. kategorii B7 „civilních poloautomatických střelných 

zbraní, které mají vzhled zbraní s automatickým mechanismem“ do kategorie A. 

Navrhovatelka uznává, že toto ustanovení ve své stávající podobě není ani srozumitelné, ani 

uplatnitelné v praxi, neboť nerozlišuje mezi fyzickým vzhledem a technickými 

charakteristikami. Namísto pouhého vzhledu zbraně by měla být rozhodující technická 

kritéria, jako je kinetická energie, již střelná zbraň vyprodukuje, její ráže, možnost připojit 

k ní velký zásobník, nebo jiné vlastnosti, které nelze ospravedlnit na základě dobrého důvodu, 

jako je např. úchop pistole, skládací pažba, systémy chlazení atd. Navrhovatelka vybízí 

Komisi, aby svůj návrh v této věci přehodnotila. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro vnitřní trh 

a ochranu spotřebitelů jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací 

návrhy: 

 

Pozměňovací návrh 1 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) „Evropský program pro 

bezpečnost“ přijatý v dubnu 2015 a 

prohlášení ministrů na zasedání Rady pro 

vnitřní věci ze dne 29. srpna 2015 v reakci 

na nedávné teroristické činy, jež prokázaly 

mezery v provádění směrnice 

91/477/EHS, zejména pokud jde o 

pravidla pro znehodnocování zbraní, 

upravitelnost a označování, vyzvaly k 

revizi této směrnice a ke společnému 

přístupu ke znehodnocování střelných 

zbraní, aby se zabránilo uschopnění 

znehodnocených zbraní ke střelbě a jejich 

využití pachateli trestné činnosti. 

(2) Změny ve směrnici Rady 

91/477/EHS se nemohou zakládat na 

žádné souvislosti mezi nedávnými 

teroristickými útoky a legálním 

používáním a držením zbraní v Unii, a to 

zejména v případě myslivců, sportovních 

střelců a sběratelů. Výroba, prodej a 

držení zbraní a munice, které jsou v 

souladu s platnými předpisy, umožňují 

vykonávat zákonem povolené činnosti, 

které mají význam pro hry, sport a 

hospodářství a přispívají k vytváření 

pracovních míst a bohatství v Evropské 

unii. 

 



 

PE576.870v02-00 6/32 AD\1094650CS.doc 

CS 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (2a) Uchovávání a výměna údajů 

podléhají nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/…1a. 

 _____________________ 

 1a Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2016/… o ochraně fyzických 

osob v souvislosti se zpracováváním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů (obecné nařízení o ochraně údajů) 

a o zrušení směrnice 95/46/ES (Úř. věst. L 

…). 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Některé prvky směrnice 

91/477/EHS vyžadují další zlepšení. 

(3) Některé prvky směrnice 

91/477/EHS vyžadují další úměrná 

zlepšení za účelem boje proti 

nedovolenému obchodování se střelnými 

zbraněmi pro trestné nebo teroristické 

účely a za účelem podpory soudržného 

uplatňování ze strany členských států. 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) Subjekty zabývající se kulturními a 

historickými hledisky zbraní, které jsou 

jako takové uznány členským státem, na 

jehož území jsou usazeny, a mají ve svém 

držení střelné zbraně klasifikované v 

(4) Subjekty a osoby, jako jsou muzea 

a sběratelé, zabývající se kulturními, 

historickými, vědeckými, technickými 

nebo vzdělávacími aspekty, které jsou jako 

takové uznány členským státem, na jehož 
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kategorii A, které nabyly přede dnem 

vstupu této směrnice v platnost, by měly 

mít možnost si tyto zbraně ponechat v 

držení, pokud to dotčený členský stát 

povolí a pokud byly tyto střelné zbraně 

znehodnoceny. 

území jsou usazeny, by měly mít možnost 

držet a nabývat střelné zbraně 

klasifikované v kategorii A, pokud to 

dotčený členský stát povolí a pokud tyto 

subjekty nebo osoby přijaly potřebná 

opatření s cílem řešit veškerá rizika pro 

veřejnou bezpečnost či ochranu, včetně 

bezpečného skladování. Každé takové 

povolení by mělo zohledňovat konkrétní 

situaci včetně povahy sbírky a jejího 

účelu. 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Jelikož byli sběratelé označeni za 

možný zdroj nedovoleného obchodování 

se střelnými zbraněmi, měli by být 

zahrnuti do oblasti působnosti směrnice. 

vypouští se 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 6 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (6a) Aby se předešlo zneužívání 

střelných zbraní, je nezbytné, aby byly do 

této směrnice zahrnuty minimální 

požadavky pro jejich bezpečné skladování. 

Členské státy by měly zajistit, aby každá 

osoba, která zákonně nabyde nebo má v 

držení střelnou zbraň či střelivo, měla 

uloženo přijmout přiměřená bezpečnostní 

opatření s cílem zajistit, aby střelná zbraň 

či střelivo byly zabezpečeny před ztrátou 

nebo odcizením a nebyly přístupné třetím 

stranám. 
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Pozměňovací návrh  7 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Vzhledem k vysokému riziku 

uschopnění špatně znehodnocených zbraní 

ke střelbě by se v zájmu zvýšení 

bezpečnosti v celé Unii tato směrnice měla 

vztahovat i na znehodnocené střelné 

zbraně. Navíc by pro nejnebezpečnější 

střelné zbraně měla být zavedena přísnější 

pravidla, aby bylo zajištěno, že tyto střelné 

zbraně nelze vlastnit ani s nimi nelze 

obchodovat. Uvedená pravidla by měla 

platit i pro znehodnocené střelné zbraně 

téže kategorie. Při porušení těchto 

pravidel by členské státy měly přijmout 

vhodná opatření, včetně zničení 

uvedených zbraní. 

(7) Vzhledem k vysokému riziku 

uschopnění špatně znehodnocených zbraní 

ke střelbě by se v zájmu zvýšení 

bezpečnosti v celé Unii tato směrnice měla 

vztahovat i na znehodnocené střelné 

zbraně. Při porušení těchto pravidel by 

členské státy měly přijmout vhodná 

opatření, včetně zničení uvedených 

zbraní. V této souvislosti je třeba zohlednit 

prováděcí nařízení Komise (EU) 

2015/2403 ze dne 15. prosince 20151a o 

společných pokynech týkajících se 

standardů a technik znehodnocování, 

které mají zajistit, aby byly znehodnocené 

střelné zbraně nevratně neschopné 

střelby.  

 __________________ 

 1a Úř. věst. L 333, 19.12.2015, s. 62 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 8 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) Aby byla zajištěna sledovatelnost 

znehodnocených střelných zbraní, měly by 

být tyto zbraně registrovány ve 

vnitrostátních registrech. 

(8) Aby byla zajištěna sledovatelnost a 

znehodnocení střelných zbraní, měly by 

být tyto zbraně registrovány ve 

vnitrostátních registrech, které budou 

pravidelně aktualizovány a budou k 

dispozici donucovacím orgánům všech 

členských států. 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 9 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) Některé poloautomatické střelné 

zbraně mohou být snadno upraveny na 

automatické střelné zbraně, a tím 

představovat hrozbu pro bezpečnost. 

Dokonce i bez změny na kategorii „A“ 

mohou být některé poloautomatické 

střelné zbraně velmi nebezpečné, mají-li 

vysokou kapacitu co do počtu dávek. 

Civilní použití těchto poloautomatických 

zbraní by proto mělo být zakázáno. 

vypouští se 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 10 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Aby se zabránilo snadnému 

odstranění označení a aby se objasnilo, 

které části by měly být označením 

opatřeny, měla by být zavedena společná 

unijní pravidla označování. 

(10) Aby se zabránilo odstraňování 

označení a aby se objasnilo, které části by 

měly být označením opatřeny, měla by být 

zavedena společná unijní pravidla 

označování. Tato pravidla by měla brát v 

úvahu nové materiály používané při 

výrobě zbraní a vznik trojrozměrných 

zbraní. Měla by také zohlednit dovážené 

zbraně. 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 10 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (10a) Členské státy by měly stanovit 

bezpečnostní kritéria pro uchovávání a 

přepravu střelných zbraní; tato kritéria by 

měla být přizpůsobena počtu držených 

střelných zbraní a jejich nebezpečnosti. 
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Pozměňovací návrh  12 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 11 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Střelné zbraně lze používat 

mnohem déle než dvacet let. Za účelem 

zajištění jejich sledovatelnosti by se 

záznamy o nich měly uchovávat po dobu 

neurčitou, dokud nebude osvědčeno jejich 

zničení. 

(11) Střelné zbraně lze používat 

mnohem déle než dvacet let. Za účelem 

zajištění jejich sledovatelnosti by se 

záznamy o nich měly uchovávat po dobu 

neurčitou, dokud příslušné orgány 

neosvědčí, že byly zničeny. 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 12 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Způsoby prodeje střelných zbraní a 

jejich součástí prostřednictvím 

komunikace na dálku mohou vážně ohrozit 

bezpečnost, neboť jejich kontrola je 

obtížnější než kontrola tradičních způsobů 

prodeje, zejména co se týče online ověření 

zákonnosti povolení. Proto je vhodné 

omezit prodej zbraní a součástí 

prostřednictvím komunikace na dálku, 

zejména na internetu, na podnikatele v 

oboru zbraní a zprostředkovatele. 

(12) Způsoby prodeje střelných zbraní a 

jejich hlavních částí prostřednictvím 

komunikace na dálku mohou obzvláště 

ohrožovat bezpečnost, neboť jejich 

kontrola je obtížnější než kontrola 

tradičních způsobů prodeje. Aby byla 

zajištěna přiměřená kontrola, je proto 

vhodné omezit prodej zbraní a součástí 

prostřednictvím komunikace na dálku, 

zejména na internetu, na podnikatele v 

oboru zbraní a zprostředkovatele, s 

výjimkou případů, kdy předávání nebo 

vyzvednutí zbraní probíhá v prostorách 

oprávněného zprostředkovatele, na místní 

policejní stanici nebo u některého jiného 

orgánu, který k tomu opravňují 

vnitrostátní právní předpisy dotčeného 

členského státu, nebo pokud členské státy 

mohou nějakým jiným způsobem zajistit 

ověření a kontrolu totožnosti, povolení a 

příslušné dokumentace zúčastněných 

stran. Tímto ustanovením není dotčeno 

právo členských států přijímat přísnější 

pravidla pro soukromý prodej střelných 

zbraní bez prostředníků. 
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Pozměňovací návrh  14 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 13 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Také riziko úpravy poplašných 

zbraní a dalších druhů zbraní pro střelbu 

cvičnými náboji na skutečné střelné 

zbraně je i nadále vysoké a při některých 

teroristických činech byly upravené 

zbraně použity. Proto je nezbytné řešit 

problém, kdy jsou při trestných činech 

využívány upravené střelné zbraně, a to 

zejména jejich zahrnutím do působnosti 

směrnice. Měly by být přijaty technické 

specifikace pro poplašné a signální zbraně, 

jakož i salutní a akustické zbraně, aby je 

nebylo možné upravit na střelné zbraně. 

(13) Měly by být přijaty technické 

specifikace pro poplašné a signální zbraně, 

jakož i salutní a akustické zbraně, aby je 

nebylo možné upravit na střelné zbraně. 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 14 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14) V zájmu lepšího fungování výměny 

informací mezi členskými státy by Komise 

měla posoudit nezbytné prvky systému na 

podporu takové výměny informací 

obsažených v počítačových systémech 

evidence údajů, které jsou v členských 

státech zavedeny. Posouzení Komise může 

být případně doprovázeno legislativním 

návrhem zohledňujícím stávající nástroje 

pro výměnu informací. 

(14) V zájmu lepšího fungování výměny 

informací mezi členskými státy a 

sledovatelnosti střelných zbraní by Komise 

měla posoudit nezbytné prvky systému 

umožňujícího povinný přístup všech 

členských států k informacím obsaženým v 

počítačových systémech evidence údajů, 

které jsou v členských státech zavedeny. 

Posouzení Komise by mělo být 

doprovázeno legislativním návrhem 

zohledňujícím stávající nástroje pro 

výměnu informací. Takovýto systém 

nejenomže umožní sledovat v souladu se 

zákonem zbraně držené soukromými 

osobami nebo jinými subjekty, ale měl by 

také zabezpečit sledovatelnost zbraní, 

které byly příslušnými orgány zabaveny 

nebo jim byly odevzdány či propadly 

členským státům, čímž se umožní 

jednoznačně zjistit, co se se zbraněmi děje 
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do okamžiku, než jsou zničeny, dále 

využívány nebo opět umístěny na trh. 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 15 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(15) Aby byla zajištěna vhodná výměna 

informací mezi členskými státy, pokud jde 

o vydaná povolení a zamítnutí, měla by 

být pravomoc přijímat akty v souladu s 

článkem 290 Smlouvy o fungování 

Evropské unie přenesena na Komisi, pokud 

jde o přijetí aktu, který členským státům 

umožní vytvořit takový systém výměny 

informací o udělených povoleních a 

zamítnutích. Je obzvláště důležité, aby 

Komise v rámci přípravné činnosti vedla 

odpovídající konzultace, a to i na odborné 

úrovni. Při přípravě a vypracování aktů v 

přenesené pravomoci by Komise měla 

zajistit, aby byly příslušné dokumenty 

předány současně, včas a vhodným 

způsobem Evropskému parlamentu a Radě. 

(15) Aby byla zajištěna vhodná výměna 

informací mezi členskými státy o 

udělených povoleních, zamítnutích, 

přerušených povoleních a veškerých 

dalších informací podle této směrnice, 

měla by být pravomoc přijímat akty v 

souladu s článkem 290 Smlouvy o 

fungování Evropské unie přenesena na 

Komisi, pokud jde o přijetí aktu, který 

členským státům umožní vytvořit takovýto 

systematický a povinný systém výměny 

informací mezi členskými státy. Je 

obzvláště důležité, aby Komise v rámci 

přípravné činnosti vedla odpovídající 

konzultace, a to i na odborné úrovni. Při 

přípravě a vypracování aktů v přenesené 

pravomoci by Komise měla zajistit, aby 

byly příslušné dokumenty předány 

současně, včas a vhodným způsobem 

Evropskému parlamentu a Radě. 

 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. a 

Směrnice 91/477/EHS 

Čl. 1 – odst. 1 b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1b. Pro účely této směrnice se „hlavní 

částí“ rozumí hlaveň, rám, pouzdro závěru, 

závěr nebo nábojový válec revolveru, 

závorník nebo nosič závorníku a jakékoli 

zařízení zkonstruované nebo upravené k 

utlumení hluku výstřelu, které se, jako 

oddělené předměty, zahrnují do kategorie 

1b. Pro účely této směrnice se „hlavní 

částí“ rozumí hlaveň, rám, pouzdro závěru, 

závěr nebo nábojový válec revolveru, 

závorník nebo nosič závorníku, které se, 

jako oddělené předměty, zahrnují do 

kategorie těch střelných zbraní, kterých 
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těch střelných zbraní, kterých jsou nebo 

mají být součástí.“ 

jsou nebo mají být součástí. 

Odůvodnění 

Tlumiče nejsou část, která je „hlavní“, a doplnit je do této kategorie by nevedlo k vyšší 

bezpečnosti. 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b 

Směrnice 91/477/EHS 

Čl. 1 – odst. 1 e 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1e. Pro účely této směrnice se 

„zprostředkovatelem“ rozumí každá 

fyzická nebo právnická osoba kromě 

podnikatele v oboru zbraní, jejíž obchodní 

a podnikatelskou činnost zcela nebo zčásti 

tvoří nákup, prodej nebo organizace 

převodu uvnitř členského státu nebo z 

jednoho členského státu do jiného 

členského státu nebo vývoz do třetí země 

plně smontovaných střelných zbraní, jejich 

součástí a střeliva;“ 

1e. Pro účely této směrnice se 

„zprostředkovatelem“ rozumí každá 

fyzická nebo právnická osoba kromě 

podnikatele v oboru zbraní, jejíž obchodní 

a podnikatelskou činnost zcela nebo zčásti 

tvoří nákup, prodej nebo organizace 

převodu uvnitř členského státu nebo z 

jednoho členského státu do jiného 

členského státu nebo vývoz do třetí země či 

dovoz do členského státu ze třetí země plně 

smontovaných střelných zbraní, jejich 

součástí a střeliva; 

Odůvodnění 

Není důvod, proč by nemělo být do rozsahu činností zprostředkovatele zahrnuto dovážení 

střelných zbraní ze třetích zemí do členského státu. 

 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. c 

Směrnice 91/477/EHS 

Čl. 1 – odst. 1 h 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1h. Pro účely této směrnice se 

„napodobeninami střelných zbraní“ 

rozumějí předměty, které mají vzhled 

vypouští se 
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střelné zbraně, avšak jsou vyrobeny tak, 

aby nemohly být upraveny k vystřelování 

jednotné, hromadné nebo plynové střely 

(obecně projektil) působením okamžitého 

uvolnění chemické energie. 

Odůvodnění 

Definice napodobeniny, která se týká předmětů, jež mají vnější vzhled střelné zbraně, ale 

nemohou být upraveny k vystřelování střely, se vztahuje na předměty, které nejsou ani 

hypoteticky střelnou zbraní, a tudíž nemají žádné místo ve směrnici o střelných zbraních a 

směrnice by tyto předměty neměla upravovat. Není nutné vkládat do směrnice ustanovení 

týkající se hraček, dekorativních předmětů apod. Navíc je na základě nepřesného kritéria 

vzhledu obtížné posoudit, zda se jedná o napodobeninu nebo jiný předmět. 

 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. c 

Směrnice 91/477/EHS 

Čl. 1 – odst. 1 i 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1i. Pro účely této směrnice se 

„znehodnocenými střelnými zbraněmi“ 

rozumí střelné zbraně, které byly 

znehodnoceny tak, aby byly trvale 

nepoužitelné, přičemž je zajištěno, že 

všechny hlavní části střelné zbraně jsou 

trvale nepoužitelné a není možné je 

odstranit, nahradit nebo upravit tak, aby 

mohla být střelná zbraň jakkoli uschopněna 

ke střelbě.“ 

1i. Pro účely této směrnice se 

„znehodnocenými střelnými zbraněmi“ 

rozumí střelné zbraně, které byly 

znehodnoceny tak, aby byly trvale 

nepoužitelné, přičemž je zajištěno, že 

všechny hlavní části střelné zbraně jsou 

trvale nepoužitelné a není možné je 

odstranit, nahradit nebo upravit tak, aby 

mohla být střelná zbraň jakkoli uschopněna 

ke střelbě, v souladu s prováděcím 

nařízením (EU) 2015/24031a Komise ze 

dne 15. prosince 2015 o společných 

pokynech týkajících se standardů a 

technik znehodnocování, aby se zajistilo, 

že znehodnocené střelné zbraně budou 

nevratně neschopny střelby. 

 __________________ 

 1a Úř. věst. L 333, 19.12.2015, s. 62 

 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh směrnice 
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Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 a (nový) 

Směrnice 91/477/EHS 

Čl. 2 – odst. 1 

 

Původní znění Pozměňovací návrh 

 1a) Odstavec 1 se nahrazuje tímto: 

„1. Touto směrnicí není dotčeno 

použití vnitrostátních předpisů týkajících 

se nošení zbraní nebo úpravy lovu nebo 

sportovní střelby.“ 

„1. Touto směrnicí není dotčeno 

použití vnitrostátních předpisů týkajících 

se nošení zbraní nebo úpravy lovu nebo 

sportovní střelby ani přísnějších právních 

předpisů týkajících se prodeje nelegálních 

zbraní.“ 

Odůvodnění 

Tato směrnice musí posílit přeshraniční sledovatelnost a transparentnost držení a prodeje 

zbraní a umožnit aktivní boj proti nelegálnímu obchodování se zbraněmi. 

 

Pozměňovací návrh 22 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 91/477/EHS 

Čl. 2 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Tato směrnice se nevztahuje na 

nabývání nebo držení střelných zbraní a 

střeliva v souladu s vnitrostátními předpisy 

ozbrojenými silami, policií a státními 

orgány. Rovněž se nevztahuje na obchodní 

přepravu vojenských zbraní a střeliva. 

2. Tato směrnice se nevztahuje na 

nabývání nebo držení střelných zbraní a 

střeliva v souladu s vnitrostátními předpisy 

ozbrojenými silami, policií a státními 

orgány nebo sběrateli a subjekty s 

kulturním a historickým zaměřením v 

oblasti zbraní, které jsou jako takové 

uznány členským státem, na jehož území 

jsou usazeny. Nevztahuje se ani na 

obchodní přepravu produktů obranného 

průmyslu ani na nabývání nebo držení 

těch střelných zbraní a střeliva, které 

podléhají povolení, registraci nebo 

prohlášení, v souladu s vnitrostátními 

předpisy, ze strany muzeí či sběratelů, 

kteří jsou jako takoví uznáni členským 

státem, na jehož území jsou usazeni. 
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Pozměňovací návrh  23 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a) Členské státy, které vytvářejí nebo 

již vytvořily zvláštní status pro sběratele, 

určí, která ustanovení této směrnice se na 

ně vztahují. 

 

Pozměňovací návrh  24 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 

Směrnice 91/477/EHS 

Čl. 4 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy zajistí, aby veškeré 

střelné zbraně nebo jejich součásti, které 

jsou uváděny na trh, byly označeny a 

registrovány v souladu s touto směrnicí. 

1. Členské státy zajistí, aby veškeré 

střelné zbraně nebo jejich hlavní části 

vyrobené po dni vstupu této směrnice v 

platnost byly ihned po výrobě nebo dovozu 

před uvedením na trh trvalým způsobem 

označeny a registrovány v souladu s touto 

směrnicí. 

 

Pozměňovací návrh  25 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 3 

Směrnice 91/477/EHS 

Čl. 4 – odst. 2 – pododst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Pro účely identifikace a sledování 

všech smontovaných střelných zbraní 

členské státy v okamžiku výroby každé 

střelné zbraně nebo v okamžiku vývozu do 

Unie vyžadují jedinečné označení včetně 

jména výrobce, země nebo místa výroby, 

sériového čísla a roku výroby, pokud není 

součástí sériového čísla. Tím není dotčeno 

připojení obchodní značky výrobce. 

2. Pro účely identifikace a sledování 

všech smontovaných střelných zbraní a 

jejich hlavních částí členské státy v 

okamžiku výroby každé střelné zbraně či 

každé hlavní části této střelné zbraně nebo 

v okamžiku dovozu do Unie vyžadují 

jedinečné označení včetně jména výrobce, 

země nebo místa výroby, sériového čísla a 

roku výroby, pokud není součástí 
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sériového čísla, typu nebo modelu střelné 

zbraně a jeho ráže. Tím není dotčeno 

připojení obchodní značky výrobce. 

 

Pozměňovací návrh  26 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 3 

Směrnice 91/477/EHS 

Čl. 4 – odst. 2 – pododst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Označením se opatří pouzdro závěru 

střelné zbraně. 

vypouští se 

 

Pozměňovací návrh  27 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 

Směrnice 91/477/EHS 

Čl. 4 – odst. 2 – pododst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy dále zajistí, aby v okamžiku 

převodu zbraní z vládních zásob na trvalé 

civilní použití byly zbraně jednoznačně 

označeny, aby bylo možno zjistit vládu 

provádějící tento převod. 

Členské státy dále zajistí, aby v okamžiku 

převodu zbraní či kterýchkoli jejich 

hlavních částí z vládních zásob na trvalé 

civilní použití byly zbraně jednoznačně 

označeny, aby bylo možno zjistit vládu 

provádějící tento převod. 

 

Pozměňovací návrh  28 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 

Směrnice 91/477/EHS 

Čl. 4 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Členské státy podmíní výkon 

činnosti podnikatele v oboru zbraní nebo 

zprostředkovatele na svém území 

povolením uděleným alespoň na základě 

kontroly osobní a odborné bezúhonnosti a 

3. Členské státy podmíní výkon 

činnosti podnikatele v oboru zbraní nebo 

zprostředkovatele na svém území 

povolením uděleným alespoň na základě 

kontroly osobní a odborné bezúhonnosti a 
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způsobilosti podnikatele v oboru zbraní 

nebo zprostředkovatele. Jedná-li se o 

právnickou osobu, provede se kontrola této 

právnické osoby a osoby, která podnik řídí. 

způsobilosti podnikatele v oboru zbraní 

nebo zprostředkovatele a také na základě 

transparentnosti obchodní činnosti. 

Jedná-li se o právnickou osobu, provede se 

kontrola této právnické osoby a osoby, 

která podnik řídí. 

 

Pozměňovací návrh  29 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. a 

Směrnice 91/477/EHS 

Čl. 4 – odst. 4 – pododst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

„V tomto evidenčním systému se 

zaznamenávají informace o druhu, výrobní 

značce výrobce, modelu, ráži a sériovém 

čísle střelné zbraně a jména a adresy jejího 

dodavatele a nabyvatele nebo držitele.  

Záznamy o střelných zbraních, včetně 

znehodnocených střelných zbraní, se musí 

být uchovávat, dokud příslušný orgán 

neosvědčí, že byly střelné zbraně zničeny. 

„V tomto evidenčním systému se 

zaznamenávají zejména informace o druhu, 

výrobní značce výrobce, modelu, ráži a 

sériovém čísle střelné zbraně a jména a 

adresy jejího dodavatele a nabyvatele nebo 

držitele. Záznamy o střelných zbraních se 

musí uchovávat po časově neomezenou 

dobu, dokud příslušný orgán neosvědčí, že 

byly střelné zbraně zničeny. 

 Členské státy nejpozději do [datum] zajistí 

příslušným orgánům všech ostatních 

členských států přímý přístup k 

informacím ve svých vnitrostátních 

registrech. Za tímto účelem určí orgán, 

který bude pověřen zajišťováním tohoto 

přístupu, a sdělí jeho název Komisi“. 

 

Pozměňovací návrh  30 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 

Směrnice 91/477/EHS 

Čl. 4 b – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Systém uvedený v odstavci 1 musí 

zahrnovat alespoň kontrolu osobní a 

odborné bezúhonnosti a způsobilosti 

podnikatele v oboru zbraní nebo 

2. Systém uvedený v odstavci 1 musí 

zahrnovat alespoň kontrolu osobní a 

odborné bezúhonnosti a způsobilosti 

podnikatele v oboru zbraní nebo 
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zprostředkovatele. Jedná-li se o právnickou 

osobu, provede se kontrola této právnické 

osoby a osoby, která podnik řídí. 

zprostředkovatele a také kontrolu 

transparentnosti obchodní činnosti. 

Jedná-li se o právnickou osobu, provede se 

kontrola této právnické osoby a osoby, 

která podnik řídí. 

 

Pozměňovací návrh  31 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 

Směrnice 91/477/EHS 

Čl. 5 – odst. 1 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) dosáhly věku 18 let, s výjimkou 

držení střelných zbraní k loveckým účelům 

a pro sportovní střelbu za předpokladu, že 

v tomto případě má osoba mladší 18 let 

povolení rodičů nebo je pod jejich vedením 

či pod vedením dospělé osoby s platnou 

licencí k držení střelné zbraně či licencí k 

lovu anebo provádí střelbu v rámci 

licencovaného či jinak schváleného 

tréninkového střediska; 

a) dosáhly věku 18 let, s výjimkou 

nabývání jinak než koupí a držení 

střelných zbraní k loveckým účelům a pro 

sportovní střelbu za předpokladu, že v 

tomto případě má osoba mladší 18 let 

povolení rodičů nebo je pod jejich vedením 

či pod vedením dospělé osoby s platnou 

licencí k držení střelné zbraně či licencí k 

lovu anebo provádí střelbu v rámci 

licencovaného či jinak schváleného 

tréninkového střediska; 

Odůvodnění 

Komise tento text, který tento pozměňovací návrh opětovně zavádí, vypustila a vypuštění 

řádně nezdůvodnila. Velmi omezená a přísně kontrolovaná výjimka umožňující členským 

státům povolit, aby někteří nezletilí měli střelné zbraně, je nezbytná v organizacích určitého 

druhu vzdělávání, zejména pokud se jedná o lesnictví. Dále je nesmyslné povolit těmto 

nezletilým, aby drželi střelné zbraně, a přitom neumožnit jejich nabytí. Tyto zbraně jsou 

drženy pod přísnou kontrolou. 

 

Pozměňovací návrh  32 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 

Směrnice 91/477/EHS 

Čl. 5 – odst. 1 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) nepředstavují nebezpečí pro sebe, 

veřejný pořádek ani veřejnou bezpečnost; 

b) nepředstavují nebezpečí pro sebe 

ani pro ostatní osoby, veřejný pořádek ani 
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odsouzení za úmyslný násilný trestný čin 

se považuje za příznak, že takové 

nebezpečí existuje. 

veřejnou bezpečnost; odsouzení za 

úmyslný násilný trestný čin se považuje za 

příznak, že takové nebezpečí existuje. 

 

Pozměňovací návrh  33 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 

Směrnice 91/477/EHS 

Čl. 5 – odst. 1 – písm. b a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ba) se zavazují, že budou mít zbraně v 

držení v souladu s kritérii uchovávání a 

přepravy stanovenými v právních 

předpisech členského státu, v němž mají 

bydliště, jak je uvedeno v čl. 5 odst. 1a. 

 

Pozměňovací návrh  34 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 

Směrnice 91/477/EHS 

Čl. 5 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Členské státy stanoví za účelem 

minimalizace rizika krádeže střelných 

zbraní kategorie B v držení fyzických osob 

bezpečnostní kritéria pro ukládání, držení 

a přepravu střelných zbraní a střeliva. 

Tato kritéria by měla být přizpůsobena 

nebezpečnosti střelné zbraně a počtu 

držených střelných zbraní. 

 

Pozměňovací návrh  35 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 

Směrnice 91/477/EHS 

Čl. 5 – odst. 2 – pododst. 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy stanoví standardní lékařská 

vyšetření pro vydání nebo obnovení 

povolení podle odstavce 1 a povolení 

odejmou, jestliže kterákoli z podmínek, na 

jejichž základě bylo uděleno, již není 

splněna. 

vypouští se 

 

Pozměňovací návrh  36 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 

Směrnice 91/477/EHS 

Čl. 5 – odst. 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a) Touto směrnicí není dotčeno 

vlastnictví střelných zbraní a střeliva 

nabytých dědictvím; členské státy omezí 

držení výše uvedených střelných zbraní 

vlastníky, kterým není držení řádně 

povoleno. 

Odůvodnění 

Je nezbytné, aby byla vyřešena situace osob bez řádného povolení, které získají střelnou 

zbraň dědictvím, což je v podstatě nezávislé na jejich vůli. Držení a používání takových 

střelných zbraní těmito osobami by sice mělo být omezeno, ale neměla by existovat jakákoli 

pochybnost o pouhém faktu jejich vlastnictví a určitých práv z vlastnictví vyplývajících, jako 

například jejich právní způsobilosti střelnou zbraň prodat. 

 

Pozměňovací návrh  37 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 

Směrnice 91/477/EHS 

Čl. 5 – odst. 2 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2b) Pokud je při vyšetření uplatněn 

správný postup, nenese orgán nebo 

jednotlivec provádějící vyšetření 

udržitelnosti žádnou odpovědnost ve 
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vztahu k úkonům osoby, která byla tomuto 

vyšetření podrobena. 

 

Pozměňovací návrh  38 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 

Směrnice 91/477/EHS 

Čl. 5 – odst. 2 c (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2c) Členské státy povolení podle 

odstavce 1 odejmou, jestliže kterákoli z 

podmínek stanovených v tomto článku již 

není splněna. 

 

Pozměňovací návrh  39 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 

Směrnice 91/477/EHS 

Čl. 6 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy přijmou veškerá vhodná 

opatření vedoucí k zákazu nabývání a 

držení střelných zbraní a střeliva kategorie 

A a zničí střelné zbraně a střelivo, které 

byly drženy v rozporu s tímto ustanovením 

a byly zabaveny. 

Členské státy přijmou veškerá vhodná 

opatření vedoucí k zákazu nabývání a 

držení střelných zbraní a střeliva kategorie 

A a zabaví střelné zbraně a střelivo, které 

byly drženy v rozporu s tímto ustanovením 

a byly zabaveny. Ve zvláštních případech 

souvisejících s národní obranou mohou 

příslušné orgány udělit povolení pro 

držení výše uvedených střelných zbraní 

a střeliva, pokud to neodporuje veřejné 

bezpečnosti či veřejnému pořádku. 

 

Pozměňovací návrh  40 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 

Směrnice 91/477/EHS 

Čl. 6 – pododst. 2 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy mohou subjektům 

zabývajícím se kulturními a historickými 

hledisky zbraní, které jsou jako takové 

uznány členským státem, na jehož území 

jsou usazeny, povolit, aby i nadále držely 

střelné zbraně klasifikované v kategorii A 

nabyté před [datum vstupu této směrnice v 

platnost], pokud byly znehodnoceny v 

souladu s ustanoveními, kterými se 

provádí čl. 10 písm. b). 

Aniž je dotčen odstavec 1, členské státy 

mohou subjektům a osobám zabývajícím 

se kulturními, historickými, vědeckými, 

technickými nebo vzdělávacími hledisky 

zbraní, které jsou jako takové uznány 

členským státem, na jehož území jsou 

usazeny, povolit, aby i nadále držely 

střelné zbraně a střelivo klasifikované 

v kategorii A nabyté před [datum vstupu 

této směrnice v platnost], pokud byly 

znehodnoceny v souladu s prováděcím 

nařízením Komise (EU) 2015/2403 nebo 

byly vyňaty z povinnosti provést 

znehodnocení na základě potřeby 

zachovat kulturní nebo historické dědictví 

či kvůli vědeckým, technickým nebo 

vzdělávacím aspektům a pokud lze 

prokázat, že jejich uskladnění neohrožuje 

veřejnou bezpečnost nebo veřejný 

pořádek. 

 

Pozměňovací návrh  41 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 

Směrnice 91/477/EHS 

Čl. 6 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Nabývání střelných zbraní a jejich součástí 

a střeliva, pokud jde o kategorie A, B a C, 

komunikačními prostředky na dálku, jak je 

definováno v článku 2 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES(*), 

je povoleno pouze podnikatelům v oboru 

zbraní a zprostředkovatelům a musí být 

členskými státy přísně kontrolováno. 

Nabývání střelných zbraní a jejich 

hlavních částí, pokud jde o kategorie A, B 

a C, komunikačními prostředky na dálku, 

jak je definováno v článku 2 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES(*), 

je povoleno pouze podnikatelům v oboru 

zbraní a zprostředkovatelům a musí být 

členskými státy přísně kontrolováno. 

 

Pozměňovací návrh  42 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 
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Směrnice 91/477/EHS 

Čl. 6 – odst. 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Členské státy přijmou nezbytná opatření, 

jimiž zajistí, aby zkrácení dlouhé střelné 

zbraně úpravou jedné nebo více jejích 

hlavních částí, které má za následek, že je 

tato zbraň nově definována jako krátká 

střelná zbraň, bylo považováno za výrobu, 

a proto za nedovolené jednání, pokud 

takovou úpravu neprovádí oprávněný 

zprostředkovatel v oboru zbraní nebo 

zbrojíř. 

 

Pozměňovací návrh  43 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 a (nový) 

Směrnice 91/477/EHS 

Čl. 7 – odst. 3 – pododst. 2 (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 6a) V článku 7 se do odstavce 3 vkládá 

nový pododstavec, který zní: 

 Údaje o střelných zbraních 

klasifikovaných v kategorii B a jakákoliv 

rozhodnutí povolit nebo zakázat nabývání 

a držení těchto střelných zbraní by měla 

být registrována v počítačových systémech 

evidence údajů, které jsou v členských 

státech zavedeny, a měly by k nim mít 

přímý přístup příslušné orgány všech 

členských států. 

 

Pozměňovací návrh  44 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 

Směrnice 91/477/EHS 

Čl. 7 – odst. 4 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

7) V článku 7 se do odstavce 4 vkládá 

nový pododstavec, který zní: 

vypouští se 

„Maximální limity nepřesahují pět let. 

Povolení může být obnoveno, jsou-li 

nadále splněny podmínky, na jejichž 

základě bylo uděleno.“ 

 

Odůvodnění 

Doplnění závazné časové lhůty pro povolení by vedlo k nesmírnému nárůstu byrokracie pro 

orgány i legální držitele střelných zbraní, aniž by mělo kladný dopad na bezpečnost. Tyto 

zdroje lze lépe vynaložit na boj proti nezákonným střelným zbraním. 

 

Pozměňovací návrh  45 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 

Směrnice 91/477/EHS 

Čl. 10 a – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy přijmou opatření s cílem 

zajistit, aby poplašné a signální zbraně, 

jakož i salutní a akustické zbraně nebylo 

možno upravit na střelné zbraně. 

Členské státy přijmou veškerá nezbytná 

opatření v souvislosti s výrobci a prodejci 

zbraní s cílem zajistit, aby poplašné a 

signální zbraně, jakož i salutní a akustické 

zbraně nebylo možno upravit na střelné 

zbraně. Členské státy rovněž zajistí, aby 

tyto zbraně byly označeny v souladu s čl. 4 

odst. 1 této směrnice a byly zaznamenány 

v počítačových systémech evidence údajů 

zavedených v členských státech. 

 

Pozměňovací návrh  46 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 

Směrnice 91/477/EHS 

Čl. 10 a – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Komise přijme technické specifikace pro 
poplašné a signální zbraně, jakož i salutní a 

Členské státy přijmou opatření s cílem 

zajistit, aby poplašné a signální zbraně, 
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akustické zbraně, aby bylo zajištěno, že 

nemohou být upraveny na střelné zbraně. 

jakož i salutní a akustické zbraně nebylo 

možno upravit na střelné zbraně. Komise 

v souladu s postupem uvedeným v čl. 13a 

odst. 2 této směrnice vydá do 31. prosince 

2016 společné normy pro úpravy a zajistí 

přitom, aby jakákoli úprava střelné 

zbraně, která změní její kategorii, byla 

provedena způsobem, který zajišťuje 

nevratnost takové úpravy. 

 

Pozměňovací návrh  47 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 8 

Směrnice 91/477/EHS 

Čl. 10 b – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy přijmou opatření k tomu, aby 

znehodnocení střelných zbraní 

zkontroloval příslušný orgán, a bylo tak 

zajištěno, že střelná zbraň je v jeho 

důsledku provedených změn nevratně 

neschopna střelby. Členské státy v rámci 

uvedené kontroly stanoví vydání osvědčení 

nebo dokladu, který potvrzuje 

znehodnocení střelné zbraně, nebo zřetelné 

odpovídající označení takové zbraně. 

S ohledem na nařízení Rady 2015/24031a  

ze dne 15. prosince 2015 přijmou členské 

státy opatření k tomu, aby znehodnocení 

střelných zbraní zkontroloval příslušný 

orgán, a bylo tak zajištěno, že střelná zbraň 

je v jeho důsledku provedených změn 

nevratně neschopna střelby. Členské státy 

v rámci uvedené kontroly stanoví vydání 

osvědčení, který potvrzuje znehodnocení 

střelné zbraně, a zřetelné odpovídající 

označení takové zbraně u každé z hlavních 

částí znehodnocené střelné zbraně. 

 Členské státy určí příslušný orgán, který 

bude provádět znehodnocování střelných 

zbraní, a nejpozději do [datum] jej sdělí 

Komisi. 

 __________________ 

 1a Úř. věst. L 333, 19.12.2015, s. 62 

 

Pozměňovací návrh  48 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 

Směrnice 91/477/EHS 

Čl. 10 b – odst. 2 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Komise přijme standardy a techniky 

znehodnocování, aby bylo zajištěno, že 

znehodnocené střelné zbraně jsou 

nevratně neschopny střelby. Tyto 

prováděcí akty se přijímají přezkumným 

postupem podle čl. 13b odst. 2. 

vypouští se 

 

Pozměňovací návrh  49 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 

Směrnice 91/477/EHS 

Článek 10 c (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Členské státy zavedou pravidla pro 

bezpečné skladování střelných zbraní 

a střeliva kategorie A, B a C, která budou 

splňovat standardy rovnocenné 

standardům stanoveným v dohodě 

o Evropském hospodářském prostoru, 

s cílem zajistit, aby byly střelné zbraně 

a střelivo skladovány způsobem, který 

minimalizuje riziko, že k nim získají 

přístup neoprávněné osoby. 

 

Pozměňovací návrh  50 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 

Směrnice 91/477/EHS 

Článek 10 d (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Nadbytečné uskladněné služební zbraně 

kategorie A, které dříve používaly policie, 

celní správa a armáda, jsou nevratně 

znehodnoceny v souladu s prováděcím 

nařízením Komise (EU) 2015/2403 ze dne 

15. prosince 2015, vyjma převodů v 

souladu s povoleními udělenými podle čl. 
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6 odst. 1 nebo 2. 

 

Pozměňovací návrh  51 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 8a) Kromě nezbytného systému 

registrace zbraní držených soukromými 

osobami nebo jinými subjekty v souladu 

se zákonem vede každý členský stát registr 

zajišťující sledovatelnost zbraní 

zabavených orgány nebo propadlých státu 

od okamžiku jejich odevzdání nebo 

zabavení do doby, než jsou zničeny, 

využívány orgány nebo opět uvedeny na 

trh. 

 

Pozměňovací návrh  52 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 9 

Směrnice 91/477/EHS 

Čl. 13 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Příslušné orgány členských států si 

vyměňují informace o udělených 

povoleních pro přepravu střelných zbraní 

do jiného členského státu, jakož i 

informace týkající se odmítnutí udělit 

povolení podle článku 7. 

4. Příslušné orgány členských států si 

elektronickou cestou vyměňují informace 

o udělených povoleních pro přepravu 

střelných zbraní do jiného členského státu, 

jakož i informace týkající se odmítnutí 

udělit povolení podle článku 7, a to 

nejpozději do [datum] a v souladu 

s nařízením Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2016/…1a. 

 ___________________ 

 1a Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2016/… o ochraně fyzických 

osob v souvislosti se zpracováváním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů (obecné nařízení o ochraně údajů) 

a o zrušení směrnice 95/46/ES (Úř. věst. L 
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…). 

Odůvodnění 

Výměna údajů musí být účinná a probíhat v souladu s platnými právními předpisy na ochranu 

osobních údajů. 

 

Pozměňovací návrh  53 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 

Směrnice 91/477/EHS 

Čl. 17 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Každých pět let předloží Komise 

Evropskému parlamentu a Radě zprávu o 

uplatňování této směrnice, případně 

doprovázenou návrhy, zejména pokud jde 

o kategorie střelných zbraní uvedené v 

příloze I a otázky týkající se nových 

technologií, jako je 3D tisk. První zpráva 

bude předložena dva roky po vstupu této 

směrnice v platnost. 

Každých pět let předloží Komise 

Evropskému parlamentu a Radě zprávu o 

uplatňování této směrnice, včetně kontroly 

účinnosti nových ustanovení, případně 

doprovázenou návrhy, zejména pokud jde 

o kategorie střelných zbraní uvedené v 

příloze I a otázky týkající se modulární 

koncepce zbraní a nových technologií, 

jako je 3D tisk. První zpráva bude 

předložena dva roky po vstupu této 

směrnice v platnost. 

 

Pozměňovací návrh  54 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 

Směrnice 91/477/EHS 

Čl. 17 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Komise nejpozději do [datum] posoudí 

nezbytné prvky systému pro výměnu 

informací obsažených v počítačových 

systémech evidence údajů podle čl. 4 odst. 

4 mezi členskými státy. Posouzení Komise 

je případně doprovázeno legislativním 

návrhem zohledňujícím stávající nástroje 

pro výměnu informací. 

Komise nejpozději do [datum] posoudí 

nezbytné prvky systému umožňujícího 

přístup všech členských států k 

informacím obsaženým v počítačových 

systémech evidence údajů podle čl. 4 odst. 

4. Posouzení Komise je případně 

doprovázeno legislativním návrhem 

zohledňujícím stávající nástroje pro 

výměnu informací. 
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Pozměňovací návrh  55 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 13 

Směrnice 91/477/EHS 

PŘÍLOHA I – část II 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

13) V příloze I směrnice 91/477/EHS 

se část II mění takto: 

vypouští se 

a) bod A se mění takto:  

i) v kategorii A se doplňují nové 

body, které znějí: 

 

„6. Automatické střelné zbraně, které 

byly upraveny na poloautomatické střelné 

zbraně. 

 

7. Civilní poloautomatické střelné zbraně, 

které mají vzhled zbraní s automatickým 

mechanismem. 

 

8. Střelné zbraně podle bodů 1 až 7 poté, 

co byly znehodnoceny.“ 

 

ii) v kategorii B se zrušuje bod 7.  

iii) v kategorii C se doplňují nové 

body, které znějí: 

 

„5. Poplašné a signální zbraně, salutní 

a akustické zbraně, jakož i napodobeniny. 

 

6. Střelné zbraně kategorie B a bodů 1 až 

5 kategorie C poté, co byly 

znehodnoceny.“ 

 

b) v bodě B se zrušuje toto znění.  

„Mechanismus závěru, nábojová komora 

a hlaveň střelných zbraní jako oddělené 

předměty jsou zahrnuty do kategorie těch 

střelných zbraní, kterých jsou nebo mají 

být součástí.“ 

 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh by poškodil veškeré obranné kapacity některých členských států. 
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Pozměňovací návrh  56 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 13 a (nový) 

Směrnice 91/477/EHS 

Příloha I – část II – bod A – kategorie C – bod 5 

 

Stávající znění  Pozměňovací návrh 

 13a) V příloze I směrnice 91/477/EHS 

se část II mění takto: 

 V kategorii C se doplňuje nový bod, který 

zní: 

5. Poplašné a signální zbraně, salutní 

a akustické zbraně, jakož i napodobeniny. 

5. Střelné zbraně kategorií A a B a 

bodů 1 až 4 kategorie C poté, co byly 

upraveny na poplašné, signální, salutní, 

akustické, plynové, paintballové nebo 

airsoftové zbraně, Flobertky nebo zbraně s 

perkusním zámkem. 

Odůvodnění 

Nevidíme důvod k tomu, aby poplašné, signální, salutní a akustické zbraně byly začleněny do 

kategorie C, pokud byly původně vyrobeny za tímto účelem (tj. nedošlo k jejich úpravě ze 

zbraní na ostré střelivo). Pokud byly schváleny a homologovány pro uvedení na trh (což 

obvykle také zahrnuje kontroly bezpečnosti) měly by zůstat mimo působnost této směrnice. 

Pokud jde o střelné zbraně upravené na poplašné, signální a jiné zbraně, cílem tohoto návrhu 

je uzavřít mezeru, která byla pravděpodobně využívána teroristy a zločinci, kteří je upravovali 

zpět na zbraně na ostré střelivo. Jejich začlenění do kategorie C představuje opatření 

předcházející jejich opětovné úpravě do původního stavu, protože tím, že budou podléhat 

prohlášení, se stanou sledovatelnými, a tudíž budou pro páchání trestné činnosti nezajímavé. 
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