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STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

Kontext  

Získanie, držba a dovoz/vývoz strelných zbraní na civilné použitie podlieha komplexnému 

regulačnému rámcu EÚ, ktorý je stanovený v smernici 91/477/EHS, zmenenej smernicou 

2008/51/ES. Cieľom smernice bolo stanoviť minimálne normy pre označovanie, skladovanie, 

výrobu, registráciu a deaktiváciu strelných zbraní a obchodovanie s nimi, ako aj zaviesť 

vymedzenie pojmov a určiť zodpovedajúce trestné činy.  

Napriek prísnejším právnym predpisom je násilie páchané strelnými zbraňami naďalej 

závažnou hrozbou v rámci EÚ. Rada ministrov vnútra vo svojom vyhlásení 

z 29. augusta 2015 vyzvala na neodkladné opatrenia, pokiaľ ide o deaktiváciu strelných zbraní 

s cieľom zabrániť ich reaktivácii a použitiu zo strany zločincov. Zopakovala svoju výzvu na 

revíziu smernice o strelných zbraniach a na zavedenie spoločného prístupu k ich deaktivácii, 

aby sa v platných právnych predpisoch posilnila vysledovateľnosť strelných zbraní s cieľom 

odstrániť medzery a nedostatky vo vykonávaní týchto právnych predpisov na vnútroštátnej 

úrovni. 

V správe o vykonávaní smernice o strelných zbraniach sú tiež uvedené prekážky, ktoré bránia 

sledovaniu strelných zbraní v dôsledku rozdielov medzi členskými štátmi. Komisia vo svojom 

návrhu odporúčala zmenu platných právnych predpisov vo viacerých oblastiach, napríklad: 

 spoločné normy EÚ o deaktivácii, 

 spoločné pravidlá EÚ pre označovanie strelných zbraní s cieľom zlepšiť 

vysledovateľnosť týchto zbraní, 

 lepšia výmena informácií medzi členskými štátmi, napríklad o každom zamietnutí 

povolenia na vlastníctvo strelnej zbrane, o ktorom rozhodol príslušný orgán iného 

štátu, a povinnosť prepojiť vnútroštátne registre zbraní, 

 spoločné kritériá týkajúce sa poplašných zbraní (napr. signálne svetlice a štartovacie 

pištole) s cieľom zabrániť ich prestavbe na plne funkčné strelné zbrane, 

 prísnejšie pravidlá pre online získavanie strelných zbraní s cieľom zabrániť získavaniu 

strelných zbraní, ich hlavných súčastí a streliva prostredníctvom internetu, 

 prísnejšie pravidlá týkajúce sa zákazu určitých poloautomatických strelných zbraní, 

ktorých držba súkromnými osobami nebude povolená ani v prípade, že boli tieto 

zbrane trvalo deaktivované, 

 prísnejšie podmienky pre obeh deaktivovaných strelných zbraní, 

 prísnejšie podmienky pre zberateľov s cieľom obmedziť riziko predaja zbraní 

zločincom.  

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci zorganizoval 15. februára 2016 
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malé vypočutie s cieľom preskúmať body, ktoré by sa dali v rámci platnej smernice zlepšiť, 

a vyjasniť vhodný stupeň harmonizácie na úrovni EÚ.  

Pozvaný odborník na strelné zbrane osobitne zdôraznil hrozbu, ktorú predstavujú upravené 

a reaktivované strelné zbrane, a potrebu prísnych spoločných noriem pre deaktiváciu v rámci 

EÚ. Okrem toho poukázal na skutočnosť, že každá hlavná súčasť strelnej zbrane musí byť 

označená tak, aby sa dala vysledovať v prípade krádeže alebo straty. Odborník preukázal, že 

všeobecný zákaz poloautomatických strelných zbraní založený na kritériu „podobnosti“ je 

problematický a pre členské štáty nevykonateľný.  

Ďalší pozvaný odborník na vydávanie povolení a povinné lekárske vyšetrenia potvrdil, že na 

vydanie povolenia na strelnú zbraň je potrebná určitá základná úroveň lekárskeho vyšetrenia 

(telesnej spôsobilosti aj duševného zdravia).  

Stanovisko spravodajkyne 

Spravodajkyňa víta revíziu smernice, ktorá by mala odstrániť medzery v platných právnych 

predpisoch a posilniť bezpečnosť európskych občanov. Spravodajkyňa preto podporuje 

väčšinu odporúčaní v návrhu Komisie. Existujú však časti, ktoré je potrebné zmeniť, aby boli 

nové právne predpisy zrozumiteľné, účinné, vyvážené a primerané. 

Spravodajkyňa by okrem toho veľmi rada zdôraznila, že táto smernica, hoci jej cieľom je 

zvýšenie bezpečnosti občanov, nie je zameraná na nelegálne zbrane a s nimi spojené javy 

organizovaného zločinu a teroristickej činnosti, čo sú iba dva druhy problémov súvisiacich so 

strelnými zbraňami. Smernica je viac zameraná na predchádzanie tomu, aby legálne strelné 

zbrane končili na čiernom trhu, na predchádzanie masovým streľbám, samovraždám, vraždám 

a nehodám so strelnými zbraňami. 

Spravodajkyňa vyjadruje poľutovanie, že Komisia vopred nepredložila posúdenie vplyvu. 

V rámci posúdenia vplyvu mohla Komisia napríklad špecifikovať druhy a množstvá strelných 

zbraní, ktorých sa návrh týka, čo by Parlamentu uľahčilo prijatie informovaného stanoviska 

k tejto otázke. 

Na základe týchto úvah spravodajkyňa navrhuje zmeny, predovšetkým pokiaľ ide o: 

1. rozsah pôsobnosti smernice (aby zahŕňala nielen strelné zbrane, ale aj ich hlavné časti 

a strelivo),  

2. označovanie hlavných častí, 

3. deaktiváciu strelných zbraní, 

4. výmenu informácií medzi členskými štátmi, 

5. predaj na diaľku, 

6. preskúšanie spôsobilosti žiadateľov o povolenie, 

7. ďalšie bezpečnostné opatrenia. 
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Komisia vo svojom návrhu odporúča zmeniť prílohu I k smernici pridaním „automatických 

strelných zbraní, ktoré boli upravené na poloautomatické strelné zbrane“ a „strelných zbraní 

v bodoch 1 až 7 po ich deaktivácii“ do kategórie A, a teda zakázať takéto strelné zbrane. 

Spravodajkyňa toto ustanovenie podporuje. 

Komisia má tiež v úmysle presunúť takzvanú kategóriu B7 „poloautomatické strelné zbrane 

na civilné použitie, ktoré sa podobajú automatickým strelným zbraniam“ do kategórie A. 

Spravodajkyňa tvrdí, že toto ustanovenie vo svojej súčasnej podobe nie je zrozumiteľné, ani 

prakticky vykonateľné, keďže sa v ňom nerozlišuje medzi fyzickým vzhľadom a technickými 

charakteristikami. Namiesto samotného vzhľadu zbrane by rozhodujúcimi mali byť technické 

kritériá, ako je budiaca energia strelnej zbrane, kaliber, možnosť pripojenia veľkého 

zásobníka alebo ďalšie vlastnosti, ktoré sa z dobrých príčin neodôvodňujú, ako je pištoľová 

pažbička, sklopná pažba, chladiace systémy atď. Spravodajkyňa nalieha na Komisiu, aby svoj 

návrh v tomto bode opätovne zvážila. 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre vnútorný trh 

a ochranu spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy: 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2) Ako odpoveď na nedávne 

teroristické činy, ktoré preukázali 

nedostatky pri vykonávaní smernice 
91/477/EHS najmä so zreteľom na 

deaktiváciu zbraní, upraviteľnosť 

a pravidlá označovania, „európsky 

program v oblasti bezpečnosti“ prijatý 

v apríli 2015 a vyhlásenie Rady ministrov 

vnútra z 29. augusta 2015 vyzvali na 

revíziu tejto smernice a spoločného 

prístupu k deaktivácii strelných zbraní, 

aby sa zabránilo reaktivácii a použitiu zo 

strany zločincov. 

2) Zmeny v smernici Rady 

91/477/EHS sa nemôžu zakladať na 

žiadnej súvislosti medzi nedávnymi 

teroristickými útokmi a legálnym 

používaním a držaním zbraní v Európskej 

únii, a to najmä zo strany poľovníkov, 

športových strelcov a zberateľov. Výroba, 

predaj a držba zbraní a streliva, ktoré sú 

v súlade s platnými predpismi, umožňujú 

vykonávať zákonom povolené činnosti, 

ktoré majú význam pre hry, šport 

a hospodárstvo a prispievajú k vytváraniu 

pracovných miest a bohatstva v Európskej 

únii. 
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Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 2 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a) Uchovávanie a výmena informácií 

sú podmienené súladom s nariadením 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2016/...1a. 

 _____________________ 

 1a Nariadenie Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/… 

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe 

týchto údajov (všeobecné nariadenie 

o ochrane údajov), ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (Ú. v. EÚ L …). 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3) Niektoré otázky v smernici 

91/477/EHS potrebujú ďalšie zlepšenie. 

3) Niektoré otázky v smernici 

91/477/EHS potrebujú ďalšie zlepšenie, 

primeraným spôsobom v záujme boja proti 

obchodovaniu so zbraňami na zločinné 

alebo teroristické účely a podpory 

harmonizovaného uplatňovania zo strany 

členských štátov. 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4) Subjekty zaoberajúce sa kultúrnymi 

a historickými aspektmi zbraní, ktoré sú 

takto uznané členskými štátmi, na území 

ktorých majú sídlo a držia vo vlastníctve 

4) Subjekty a osoby, zaoberajúce sa 

kultúrnymi, historickými, vedeckými, 

technickými alebo vzdelávacími aspektmi 

zbraní, ako sú múzeá a zberatelia, ktoré sú 
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strelné zbrane zaradené do kategórie A, 

získané pred nadobudnutím účinnosti 

tejto smernice, by mali mať možnosť 

ponechať si tieto strelné zbrane, ktoré 

vlastnia, na základe povolenia členského 

štátu a pod podmienkou, že tieto strelné 

zbrane boli deaktivované. 

takto uznané členskými štátmi, na území 

ktorých majú sídlo a sú oprávnené držať 

alebo získavať do vlastníctva strelné 

zbrane zaradené do kategórie A, ktoré 

podliehajú schváleniu v danom členskom 

štáte, a za predpokladu, že tieto subjekty 

alebo osoby urobili potrebné opatrenia na 

odstránenie rizika pre verejnú bezpečnosť 

vrátane bezpečného uskladnenia. Pri 

každom takomto povolení by sa mala 

zohľadniť konkrétna situácia vrátane 

povahy zbierky a jej účelu.  

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5) Keďže zberatelia boli 

identifikovaní ako možný zdroj 

obchodovania so strelnými zbraňami, 

mala by sa na nich táto smernica 

vzťahovať. 

vypúšťa sa 

 

Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 6 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 6a) V záujme zabránenia zneužívaniu 

zbraní je potrebné, aby smernica 

obsahovala minimálne požiadavky 

kladené na bezpečnú úschovu strelných 

zbraní. Členské štáty by mali zaistiť, aby 

každý, kto legálne získa alebo má v držbe 

strelnú zbraň alebo strelivo, bol povinný 

vykonať primerané preventívne opatrenia 

na zabezpečenie toho, aby strelná zbraň 

alebo strelivo boli chránené pred stratou 

alebo krádežou a tretie osoby k nim 

nemali prístup. 
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Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 7 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

7) Vzhľadom na vysoké riziko 

reaktivácie nedostatočne deaktivovaných 

zbraní a v záujme zvýšenia bezpečnosti 

v celej Únii, by sa táto smernica mala 

vzťahovať na deaktivované strelné zbrane. 

Okrem toho by pre najnebezpečnejšie 

strelné zbrane mali byť zavedené 

prísnejšie pravidlá, aby sa zabezpečilo, že 

nebude povolené tieto strelné zbrane 

vlastniť alebo s nimi obchodovať. Tieto 

pravidlá by sa mali vzťahovať na strelné 

zbrane uvedenej kategórie aj potom, ako 

boli deaktivované. Ak tieto pravidlá 

nebudú dodržiavané, mali by členské štáty 

prijať vhodné opatrenia vrátane zničenia 

týchto zbraní. 

7) Vzhľadom na vysoké riziko 

reaktivácie nedostatočne deaktivovaných 

zbraní a v záujme zvýšenia bezpečnosti 

v celej Únii, by sa táto smernica mala 

vzťahovať na deaktivované strelné zbrane. 

Ak tieto pravidlá nebudú dodržiavané, 

mali by členské štáty prijať vhodné 

opatrenia vrátane zničenia týchto zbraní. 

V tejto súvislosti by sa malo zohľadniť 

vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 

2015/2403 z 15. decembra 20151a, ktorým 

sa stanovujú spoločné usmernenia pre 

normy a techniky na deaktiváciu na 

zabezpečenie trvalej nepoužiteľnosti 

deaktivovaných strelných zbraní.  

 __________________ 

 1a Ú. v. ES L 333, 19.12.2015, s. 62. 

 

Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 8 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

8) Na zabezpečenie vysledovateľnosti 

by strelné zbrane mali byť evidované vo 

vnútroštátnych registroch. 

8) Na zabezpečenie vysledovateľnosti 

by deaktivácia strelných zbraní mala byť 

evidovaná v pravidelne aktualizovaných 
vnútroštátnych registroch, prístupných pre 

orgány presadzovania práva v každom 

členskom štáte. 

 

Pozmeňujúci návrh  9 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 9 



 

AD\1094650SK.doc 9/32 PE576.870v02-00 

 SK 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

9) Niektoré poloautomatické strelné 

zbrane sa môžu ľahko upraviť na 

automatické strelné zbrane, a preto 

predstavujú hrozbu pre bezpečnosť. 

Avšak aj v prípade absencie úpravy na 

kategóriu „A“ môžu byť určité 

poloautomatické zbrane veľmi 

nebezpečné, pokiaľ je kapacita ich 

zásobníka vysoká. Preto by sa mali 

zakázať poloautomatické zbrane na 

civilné použitie. 

vypúšťa sa 

 

Pozmeňujúci návrh  10 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 10 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

10) S cieľom zabrániť jednoduchému 

odstráneniu označení a spresniť, ktoré 

komponenty by mali byť označené, by mali 

byť zavedené spoločné pravidlá Únie 

týkajúce sa označovania. 

10) S cieľom zabrániť odstráneniu 

označení a spresniť, ktoré časti by mali byť 

označené, by mali byť zavedené spoločné 

pravidlá Únie týkajúce sa označovania. 

V týchto pravidlách sa musia 

zohľadňovať nové materiály používané 

pri výrobe strelných zbraní a skutočnosť, 

že sa začínajú objavovať trojrozmerné 

zbrane. Musia sa v nich takisto 

zohľadňovať dovezené zbrane. 

 

Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 10 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 10a) členské štáty by mali zaviesť 

kritériá bezpečnosti pre skladovanie 

a prepravu strelných zbraní; tieto kritériá 

by mali zohľadňovať počet vlastnených 

zbraní a ich nebezpečenstvo; 
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Pozmeňujúci návrh  12 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 11 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

11) Strelné zbrane sa môžu používať 

oveľa dlhšie ako 20 rokov. Aby sa 

zabezpečila ich vysledovateľnosť, záznamy 

o nich by sa mali uchovávať neobmedzený 

čas, kým nebude doložené ich zničenie. 

11) Strelné zbrane sa môžu používať 

oveľa dlhšie ako 20 rokov. Aby sa 

zabezpečila ich vysledovateľnosť, záznamy 

o nich by sa mali uchovávať neobmedzený 

čas, kým nebude príslušnými orgánmi 

doložené ich zničenie. 

 

Pozmeňujúci návrh  13 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 12 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

12) Spôsoby predaja strelných zbraní 

a ich komponentov prostredníctvom 

komunikácie na diaľku môže predstavovať 

vážnu hrozbu pre bezpečnosť, keďže je 

ťažšie ich kontrolovať v porovnaní 

s tradičnými spôsobmi predaja, najmä 

pokiaľ ide o online overovanie zákonnosti 

povolení. Je preto vhodné obmedziť predaj 

zbraní a komponentov prostredníctvom 

komunikácie na diaľku (najmä cez internet) 

na podnikateľov v oblasti zbraní 

a sprostredkovateľov. 

12) Predaj strelných zbraní a ich 

hlavnýchčastí prostredníctvom 

komunikácie na diaľku môže predstavovať 

osobitnú hrozbu pre bezpečnosť, keďže je 

ťažšie ho kontrolovať v porovnaní 

s tradičnými spôsobmi predaja. Na 

zabezpečenie primeranej kontroly je preto 

vhodné obmedziť predaj zbraní a ich častí 

prostredníctvom komunikácie na diaľku 

(najmä cez internet) na podnikateľov 

v oblasti zbraní a sprostredkovateľov 

okrem prípadov, keď sa odovzdanie alebo 

prevzatie zbrane uskutočňuje 

v priestoroch autorizovaného predajcu, 

miestnej policajnej stanice alebo iného 

príslušného orgánu, ktorý je oprávnený 

podľa vnútroštátneho práva, alebo ak 

členský štát vie iným spôsobom zaručiť, že 

identita, povolenie a príslušná 

dokumentácia zainteresovaných strán sú 

overené a kontrolované. Týmto 

ustanovením nie je dotknuté právo 

členských štátov prijať prísnejšie 

pravidlá, pokiaľ ide o súkromný predaj 

strelných zbraní bez sprostredkovateľa. 
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Pozmeňujúci návrh  14 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 13 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

13) Okrem toho riziko úpravy 

poplašných zbraní a iných typov strelných 

zbraní na streľbu slepými nábojmi na 

skutočné strelné zbrane je vysoké a pri 

niektorých teroristických činoch boli 

použité upravené zbrane. Preto je 

nevyhnutné riešiť problém upravených 

strelných zbraní používaných pri trestnej 

činnosti, najmä prostredníctvom ich 

začlenenia do rozsahu pôsobnosti tejto 

smernice. Mali by sa prijať technické 

špecifikácie pre poplašné a signálne 

zbrane, ako aj pre salutky a akustické 

zbrane, s cieľom zabezpečiť, že nebude 

možné ich upraviť na strelné zbrane. 

13) Mali by sa prijať technické 

špecifikácie pre poplašné a signálne 

zbrane, ako aj pre salutky a akustické 

zbrane, s cieľom zabezpečiť, že nebude 

možné ich upraviť na strelné zbrane. 

 

Pozmeňujúci návrh  15 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 14 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

14) S cieľom zlepšiť fungovanie 

výmeny informácií medzi členskými štátmi 

by Komisia mala posúdiť nevyhnutné 

prvky systému na podporu takejto výmeny 

informácií obsiahnutých v počítačových 

informačných systémoch údajov 

zavedených v členských štátoch. 

Hodnotenie Komisie môže v prípade 

potreby sprevádzať legislatívny návrh, 

ktorý zohľadní existujúce nástroje, pokiaľ 

ide o výmenu informácií. 

14) S cieľom zlepšiť fungovanie 

výmeny informácií medzi členskými štátmi 

a vysledovateľnosť strelných zbraní by 

Komisia mala posúdiť nevyhnutné prvky 

systému na povinné poskytovanie prístupu 

všetkých členských štátov k informáciám 

obsiahnutým v počítačových informačných 

systémoch zavedených v členských 

štátoch. Hodnotenie Komisie by mal 

v prípade potreby sprevádzať legislatívny 

návrh, ktorý zohľadní existujúce nástroje, 

pokiaľ ide o výmenu informácií. Okrem 

potreby sledovania zbraní vlastnených 

v súlade so zákonom súkromnými 

osobami a inými subjektmi by sa mala 

týmto systémom zabezpečiť 

vysledovateľnosť zbraní zabavených 

orgánmi, zbraní, ktoré boli orgánom 
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odovzdané alebo prepadli v prospech 

členského štátu, pričom sa musí zaručiť 

overenie ich ďalšieho určenia až po 

prípadné zničenie, ďalšie využívanie 

alebo opätovné obchodovanie. 

 

Pozmeňujúci návrh  16 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 15 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

15) S cieľom zabezpečiť náležitú 

výmenu informácií medzi členskými štátmi 

o povoleniach a zamietnutiach by sa 

Komisii mala udeliť právomoc prijímať 

akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ 

ide o prijatie aktu, ktorý členským štátom 

umožní vytvoriť takýto systém výmeny 

informácií o povoleniach a zamietnutiach. 

Je osobitne dôležité, aby Komisia počas 

prípravných prác uskutočnila príslušné 

konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri 

príprave a vypracúvaní delegovaných 

aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa 

príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom 

čase a vhodným spôsobom postúpili 

Európskemu parlamentu a Rade. 

15) S cieľom zabezpečiť náležitú 

výmenu informácií medzi členskými štátmi 

o udelených povoleniach, zamietnutiach, 

prerušeniach povolení a ďalších 

informácií podľa tejto smernice by sa 

Komisii mala udeliť právomoc prijímať 

akty v súlade s článkom 290 Zmluvy 

o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide 

o prijatie aktu, ktorý členským štátom 

umožní vytvoriť systematický a povinný 

systém výmeny informácií medzi 

členskými štátmi. Je osobitne dôležité, aby 

Komisia počas prípravných prác 

uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na 

úrovni expertov. Pri príprave 

a vypracúvaní delegovaných aktov by 

Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné 

dokumenty súčasne, vo vhodnom čase 

a vhodným spôsobom postúpili 

Európskemu parlamentu a Rade. 

 

Pozmeňujúci návrh  17 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a 

Smernica 91/477/EHS 

Článok 1 – odsek 1b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1b. Na účely tejto smernice „hlavná 

časť“ je hlaveň, rám, telo, puzdro záveru 

alebo komoru, zámok alebo uzáver, alebo 

akékoľvek zariadenie navrhnuté na 

1b. Na účely tejto smernice „hlavná 

časť“ je hlaveň, rám, telo, puzdro záveru 

alebo komora, zámok alebo uzáver, ktoré 

sú ako oddelené predmety zahrnuté do 
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tlmenie zvuku spôsobeného výstrelom 

strelnej zbrane, ktoré sú ako oddelené 

predmety zahrnuté do kategórie strelných 

zbraní, na ktoré sú alebo majú byť 

namontované.“ 

kategórie strelných zbraní, na ktoré sú 

alebo majú byť namontované. 

Odôvodnenie 

Tlmič nie je hlavnou časťou a jeho zaradenie by nezvýšilo bezpečnosť. 

 

Pozmeňujúci návrh  18 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b 

Smernica 91/477/EHS 

Článok 1 – odsek 1e 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1e. Na účely tejto smernice 

„sprostredkovateľ“ je akákoľvek fyzická 

alebo právnická osoba iná ako podnikateľ 

v oblasti zbraní, ktorej obchodná alebo 

podnikateľská činnosť spočíva úplne alebo 

čiastočne v nákupe, predaji alebo 

sprostredkovaní prevodu úplne 

zmontovaných strelných zbraní, ich súčastí 

a munície v rámci členského štátu, 

z jedného členského štátu do druhého 

členského štátu alebo vývoze do tretej 

krajiny. 

1e. Na účely tejto smernice 

„sprostredkovateľ“ je akákoľvek fyzická 

alebo právnická osoba iná ako podnikateľ 

v oblasti zbraní, ktorej obchodná alebo 

podnikateľská činnosť spočíva úplne alebo 

čiastočne v nákupe, predaji alebo 

sprostredkovaní prevodu úplne 

zmontovaných strelných zbraní, ich súčastí 

a streliva v rámci členského štátu, 

z jedného členského štátu do druhého 

členského štátu, vývoze do tretej krajiny 

alebo dovoze z tretej krajiny do členského 

štátu. 

Odôvodnenie 

Neexistuje žiaden dôvod na to, aby dovoz strelných zbraní z tretích krajín do členského štátu 

nebol súčasťou činnosti sprostredkovateľa. 

 

Pozmeňujúci návrh  19 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno c 

Smernica 91/477/EHS 

Článok 1 – odsek 1h 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1h. Na účely tejto smernice „repliky 

strelných zbraní“ sú predmety, ktoré majú 

vzhľad strelnej zbrane, avšak sú vyrobené 

tak, aby nemohli byť upravené na 

vystreľovanie striel, nábojov alebo 

projektilov pôsobením okamžitého 

uvoľnenia nahromadenej energie. 

vypúšťa sa 

Odôvodnenie 

Vymedzenie pojmu „replika“ odkazuje na predmety, ktoré majú vonkajší vzhľad strelnej 

zbrane a nemožno ich upraviť na vystrelenie náboja, a teda odkazuje na predmet, ktorý ani 

hypoteticky strelnou zbraňou nie je, nemá tak v smernici o strelných zbraniach žiadne miesto 

a tá by sa naňho nemala uplatňovať. V smernici nie sú potrebné ustanovenia o hračkách, 

okrasných predmetoch atď. Okrem toho, nepresné kritérium vonkajšieho vzhľadu sťažuje 

rozlišovanie medzi replikami a inými predmetmi. 

 

Pozmeňujúci návrh  20 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno c 

Smernica 91/477/EHS 

Článok 1 – odsek 1i 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1i. Na účely tejto smernice 

„deaktivované strelné zbrane“ sú strelné 

zbrane, ktoré boli deaktivované tak, aby 

boli trvale nepoužiteľné, pričom je 

zaistené, že všetky hlavné časti strelnej 

zbrane sú trvalo nepoužiteľné a nie je 

možné ich odstrániť, nahradiť alebo 

upraviť tak, aby sa mohla strelná zbraň 

akýmkoľvek spôsobom reaktivovať. 

1i) Na účely tejto smernice 

„deaktivované strelné zbrane“ sú strelné 

zbrane, ktoré boli deaktivované tak, aby 

boli trvale nepoužiteľné, pričom je 

zaistené, že všetky hlavné časti strelnej 

zbrane sú trvalo nepoužiteľné a nie je 

možné ich odstrániť, nahradiť alebo 

upraviť tak, aby sa mohla strelná zbraň 

akýmkoľvek spôsobom reaktivovať, a to 

v súlade s vykonávacím nariadením 

Komisie (EÚ) 2015/2403 z 15. decembra 

20151a, ktorým sa stanovujú spoločné 

usmernenia pre normy a techniky na 

deaktiváciu s cieľom zabezpečiť trvalú 

nepoužiteľnosť deaktivovaných strelných 

zbraní. 

 __________________ 

 1a Ú. v. ES L 333, 19.12.2015, s. 62. 
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Pozmeňujúci návrh  21 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 a (nový) 

Smernica 91/477/EHS 

Článok 2 – odsek 1 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 1a) V článku 2 sa odsek 1 nahrádza 

takto: 

„1. Táto smernica sa nedotýka použitia 

vnútroštátnych ustanovení týkajúcich sa 

nosenia zbraní, lovu alebo športovej 

streľby. 

„1. Táto smernica sa nedotýka použitia 

vnútroštátnych ustanovení týkajúcich sa 

nosenia zbraní, lovu alebo športovej 

streľby, ani prísnejších právnych 

predpisov v oblasti nelegálneho predaja 

zbraní.“ 

Odôvodnenie 

Touto smernicou sa musí zlepšiť cezhraničná vystopovateľnosť a transparentnosť v oblasti 

držania a predaja zbraní a umožniť aktívny boj proti nelegálnemu obchodovaniu so zbraňami. 

 

Pozmeňujúci návrh  22 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 

Smernica 91/477/EHS 

Článok 2 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Táto smernica sa v súlade 

s vnútroštátnym právom neuplatňuje na 

nadobúdanie alebo držanie zbraní a streliva 

ozbrojenými silami, políciou a orgánmi 

verejnej moci. Nevzťahuje sa ani na 

obchodné prevody vojnových zbraní 

a streliva. 

2. Táto smernica sa v súlade 

s vnútroštátnym právom neuplatňuje na 

nadobúdanie alebo držanie zbraní a streliva 

ozbrojenými silami, políciou a orgánmi 

verejnej moci alebo zberateľmi a orgánmi, 

ktoré sa zaoberajú kultúrnymi 

a historickými aspektmi zbraní a ktoré sú 

takto uznané členským štátom, na území 

ktorého sú zriadené. Nevzťahuje sa ani na 

obchodovanie s výrobkami obranného 

priemyslu, ani na nadobúdanie alebo 

držanie tých zbraní a streliva, ktoré podľa 

vnútroštátneho práva podliehajú 

povoleniu, registrácii alebo deklarácii zo 

strany múzeí a zberateľov, ktorí sú takto 
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uznaní členským štátom, na území 

ktorého sú zriadení. 

 

Pozmeňujúci návrh  23 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a) Členské štáty, ktoré zavádzajú 

alebo už zaviedli osobitný štatút pre 

zberateľov vymedzia ustanovenia tejto 

smernice, ktoré sa na zberateľov 

uplatňujú. 

 

Pozmeňujúci návrh  24 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 

Smernica 91/477/EHS 

Článok 4 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členské štáty zabezpečia, aby 

každá strelná zbraň alebo jej súčasť 

uvedená na trh bola označená 

a zaregistrovaná v súlade s touto 

smernicou. 

1. Členské štáty zabezpečia, aby 

každá strelná zbraň alebo jej hlavná časť 

vyrobená po nadobudnutí účinnosti tejto 

smernice, bola bezodkladne po jej 

vyrobení alebo dovezení a pred jej 

uvedením na trh trvalo označená 

a zaregistrovaná v súlade s touto 

smernicou. 

 

Pozmeňujúci návrh  25 

Návrh smernice 

Článok 1 – bod 3 

Smernica 91/477/EHS 

Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Na účely identifikácie a sledovania 

každej zmontovanej strelnej zbrane členské 

štáty v čase výroby každej strelnej zbrane 

2. Na účely identifikácie a sledovania 

každej zmontovanej strelnej zbrane a jej 

hlavných častí členské štáty v čase výroby 
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alebo v čase dovozu do Únie požadujú 

jedinečné označenie vrátane názvu 

výrobcu, krajiny alebo miesta výroby, 

výrobného čísla a roku výroby (ak už nie je 

súčasťou výrobného čísla). Takéto 

označovanie nemá vplyv na umiestnenie 

ochrannej známky výrobcu. 

alebo v čase dovozu každej strelnej zbrane 

alebo jej hlavných častí do Únie požadujú 

jedinečné označenie vrátane názvu 

výrobcu, krajiny alebo miesta výroby, 

výrobného čísla a roku výroby (ak už nie je 

súčasťou výrobného čísla) a typu alebo 

modelu zbrane a jej kalibru. Takéto 

označovanie nemá vplyv na umiestnenie 

ochrannej známky výrobcu. 

 

Pozmeňujúci návrh  26 

Návrh smernice 

Článok 1 – bod 3 

Smernica 91/477/EHS 

Článok 4 – odsek 2 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Označenie sa umiestni na puzdro záveru 

strelnej zbrane. 

vypúšťa sa 

 

Pozmeňujúci návrh  27 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 

Smernica 91/477/EHS 

Článok 4 – odsek 2 – pododsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Okrem toho členské štáty zabezpečia 

v prípade prevodu strelnej zbrane 

z vládnych zásob do trvalého civilného 

používania jedinečné označenie 

umožňujúce identifikáciu vlády, ktorá tento 

prevod uskutočnila. 

Okrem toho členské štáty zabezpečia 

v prípade prevodu strelnej zbrane alebo 

ktorejkoľvek z jej hlavných častí 

z vládnych zásob do trvalého civilného 

používania jedinečné označenie 

umožňujúce identifikáciu vlády, ktorá tento 

prevod uskutočnila. 

 

Pozmeňujúci návrh  28 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 

Smernica 91/477/EHS 

Článok 4 – odsek 3 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Členské štáty podmienia 

vykonávanie činnosti podnikateľa v oblasti 

zbraní alebo sprostredkovateľa na svojom 

území povolením udeľovaným minimálne 

na základe kontroly osobnej a profesijnej 

bezúhonnosti a spôsobilosti podnikateľa 

v oblasti zbraní alebo sprostredkovateľa. 

V prípade právnickej osoby sa kontrola 

bude týkať právnickej osoby a osoby, ktorá 

riadi podnik. 

3. Členské štáty podmienia 

vykonávanie činnosti podnikateľa v oblasti 

zbraní alebo sprostredkovateľa na svojom 

území povolením udeľovaným minimálne 

na základe kontroly osobnej a profesijnej 

bezúhonnosti a spôsobilosti podnikateľa 

v oblasti zbraní alebo sprostredkovateľa, 

ako aj na základe transparentnosti 

obchodnej činnosti. V prípade právnickej 

osoby sa kontrola bude týkať právnickej 

osoby a osoby, ktorá riadi podnik. 

 

Pozmeňujúci návrh  29 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno a 

Smernica 91/477/EHS 

Článok 4 – odsek 4 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

„Tento informačný systém zaznamenáva 

informácie o druhu, značke, type, kalibri 

a výrobnom čísle strelnej zbrane, ako aj 

o názve a adrese dodávateľa 

a nadobúdateľa alebo držiteľa strelnej 

zbrane. Záznamy o strelných zbraniach, 

vrátane deaktivovaných strelných zbraní, 

sa zachovávajú, až pokým príslušné 

orgány nepotvrdia zničenie strelnej zbrane. 

„Tento informačný systém zaznamenáva 

predovšetkým informácie o druhu, značke, 

type, kalibri a výrobnom čísle strelnej 

zbrane, ako aj o názve a adrese dodávateľa 

a nadobúdateľa alebo držiteľa strelnej 

zbrane. Záznamy o strelných zbraniach sa 

uchovávajú po neobmedzený čas, až 

pokým príslušné orgány nepotvrdia 

zničenie strelnej zbrane. 

 Členské štáty najneskôr do [dátum] zaistia 

pre oprávnené orgány všetkých členských 

štátov priamy prístup k informáciám, 

ktoré obsahujú ich vnútroštátne registre, 

Na tento účel určia orgán poverený 

povoľovaním tohto prístupu a oznámia ho 

Komisii. 

 

Pozmeňujúci návrh  30 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 
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Smernica 91/477/EHS 

Článok 4b – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Systém uvedený v odseku 1 zahŕňa 

prinajmenšom kontroly osobnej 

a profesijnej bezúhonnosti a spôsobilosti 

obchodníka alebo sprostredkovateľa. 

V prípade právnickej osoby sa kontrola 

bude týkať právnickej osoby a osoby, ktorá 

riadi podnik. 

2. Systém uvedený v odseku 1 zahŕňa 

prinajmenšom kontroly osobnej 

a profesijnej bezúhonnosti a spôsobilosti 

obchodníka alebo sprostredkovateľa, ako 

aj kontroly transparentnosti obchodnej 

činnosti. V prípade právnickej osoby sa 

kontrola bude týkať právnickej osoby 

a osoby, ktorá riadi podnik. 

 

Pozmeňujúci návrh  31 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 6 

Smernica 91/477/EHS 

Článok 5 – odsek 1 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) dosiahli vek aspoň 18 rokov, okrem 

prípadov, ktoré sa týkajú držania strelných 

zbraní na účely poľovníctva a športovej 

streľby, pod podmienkou, že v tomto 

prípade majú osoby mladšie ako 18 rokov 

povolenie od rodiča alebo sú pod 

dohľadom rodiča alebo dospelej osoby 

s platnou licenciou pre strelné zbrane alebo 

poľovníckou licenciou, alebo sa 

nachádzajú v licencovanom výcvikovom 

stredisku alebo inak akreditovanom 

výcvikovom stredisku; 

a) dosiahli vek aspoň 18 rokov, okrem 

prípadov, ktoré sa týkajú iného spôsobu 

nadobudnutia než je kúpa, držby strelných 

zbraní na účely poľovníctva a športovej 

streľby, pod podmienkou, že v tomto 

prípade majú osoby mladšie ako 18 rokov 

povolenie od rodiča alebo sú pod 

dohľadom rodiča alebo dospelej osoby 

s platnou licenciou pre strelné zbrane alebo 

poľovníckou licenciou, alebo sa 

nachádzajú v licencovanom výcvikovom 

stredisku alebo inak akreditovanom 

výcvikovom stredisku; 

Odôvodnenie 

Komisia vypustila text opätovne vložený týmto pozmeňujúcim návrhom bez riadneho 

odôvodnenia. Extrémne obmedzená a striktne kontrolovaná výnimka umožňujúca členským 

štátom umožniť, aby niektoré neplnoleté osoby mali strelné zbrane, je potrebná pre 

organizovanie niektorých typov vzdelávania, najmä v oblasti lesníctva. Okrem toho nedáva 

žiaden zmysel umožniť týmto neplnoletým osobám držanie zbraní, ale neumožniť im získanie 

tých istých zbraní. Tieto zbrane sú pod prísnou kontrolou. 
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Pozmeňujúci návrh  32 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 6 

Smernica 91/477/EHS 

Článok 5 – odsek 1 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) pravdepodobne neohrozia seba, 

verejný poriadok ani verejnú bezpečnosť; 

odsúdenie za úmyselný násilný trestný čin 

sa považuje za náznak takéhoto ohrozenia. 

b) pravdepodobne neohrozia seba 

a ostatných, verejný poriadok ani verejnú 

bezpečnosť; odsúdenie za úmyselný 

násilný trestný čin sa považuje za náznak 

takéhoto ohrozenia. 

 

Pozmeňujúci návrh  33 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 6 

Smernica 91/477/EHS 

Článok 5 – odsek 1 – písmeno b a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ba) sa zaviažu uchovávať svoje zbrane 

v súlade s kritériami skladovania 

a prepravy stanovenými právnymi 

predpismi členského štátu ich pobytu a 

v zmysle článku 5 ods. 1a. 

 

Pozmeňujúci návrh  34 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 6 

Smernica 91/477/EHS 

Článok 5 – odsek 1 a (nový)  

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. V záujme maximálneho zníženia 

rizika krádeže strelných zbraní patriacich 

do kategórie B, ktoré sú v držbe civilných 

osôb, stanovia členské štáty kritériá 

skladovania, držby a prepravy strelných 

zbraní a streliva. Tieto kritériá je nutné 

prispôsobiť nebezpečnosti strelnej zbrane 

a počtu držaných strelných zbraní. 
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Pozmeňujúci návrh  35 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 6 

Smernica 91/477/EHS 

Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty stanovia štandardné 

lekárske vyšetrenia na vydanie alebo 

obnovenie povolenia podľa odseku 1 

a odoberú povolenia, ak niektorá 

z podmienok, na základe ktorých bolo 

udelené, už nie je splnená. 

vypúšťa sa 

 

Pozmeňujúci návrh  36 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 6 

Smernica 91/477/EHS 

Článok 5 – odsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a) Táto smernica nemá vplyv na 

vlastníctvo strelných zbraní a streliva 

získaných dedením. Členské štáty 

obmedzia držanie týchto zbraní 

vlastníkmi, ktorí nemajú náležité 

povolenie. 

Odôvodnenie 

Je potrebné vyriešiť situáciu osôb bez náležitého povolenia, ktoré získali strelné zbrane 

dedením, čo je skutočnosť nezávislá na ich vôli. Držanie a používanie týchto strelných zbraní 

by síce malo byť obmedzené, nemala by však panovať pochybnosť o samotnom fakte ich 

vlastníctva a o niektorých právach z neho vyplývajúcich, akým je ich legálna možnosť strelnú 

zbraň predať. 

 

Pozmeňujúci návrh  37 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 6 
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Smernica 91/477/EHS 

Článok 5 – odsek 2 b (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2b) V prípade uplatnenia správneho 

postupu testu nenesie orgán alebo osoba, 

ktorá test vhodnosti uskutočňuje, žiadnu 

zodpovednosť za činy osoby, ktorá test 

absolvovala. 

 

Pozmeňujúci návrh  38 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 6 

Smernica 91/477/EHS 

Článok 5 – odsek 2 c (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2c) Členské štáty odoberú povolenia 

podľa odseku 1, ak ktorákoľvek 

z podmienok uvedených v tomto článku už 

nie je splnená. 

 

Pozmeňujúci návrh  39 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 6 

Smernica 91/477/EHS 

Článok 6 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty prijmú príslušné opatrenia, 

aby zakázali nadobúdanie a držbu strelných 

zbraní a streliva zaradených do kategórie 

A a na zničenie týchto strelných zbraní 

a munície, držaných v rozpore s týmto 

ustanovením a zabavených. 

Členské štáty prijmú príslušné opatrenia, 

aby zakázali nadobúdanie a držbu strelných 

zbraní a streliva zaradených do kategórie 

A a na zničenie týchto strelných zbraní 

a munície, držaných v rozpore s týmto 

ustanovením a zabavených. V osobitných 

prípadoch a na účely národnej 

bezpečnosti môžu príslušné orgány udeliť 

povolenia pre takéto strelné zbrane 

a strelivo, ak to neodporuje verejnej 

bezpečnosti alebo verejnému poriadku. 
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Pozmeňujúci návrh  40 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 6 

Smernica 91/477/EHS 

Článok 6 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty môžu povoliť subjektom 

zaoberajúcim sa kultúrnymi a historickými 

aspektmi zbraní, ktoré sú takto uznané 

členskými štátmi, na území ktorých majú 

sídlo, ponechať si vo vlastníctve strelné 

zbrane zaradené do kategórie A, získané 

pred [dátumom nadobudnutia účinnosti 

tejto smernice], pod podmienkou, že tieto 

strelné zbrane boli deaktivované v súlade 

s ustanoveniami, ktorými sa vykonáva 

článok 10b. 

Bez toho, aby bol dotknutý článok 1, 

členské štáty môžu povoliť subjektom 

a osobám zaoberajúcim sa kultúrnymi, 

historickými, vedeckými, technickými 

alebo vzdelávacími aspektmi zbraní, ktoré 

sú takto uznané členskými štátmi, na území 

ktorých majú sídlo, ponechať si v držbe 

strelné zbrane a strelivo zaradené do 

kategórie A, získané pred [dátumom 

nadobudnutia účinnosti tejto smernice], 

pod podmienkou, že tieto strelné zbrane 

boli deaktivované v súlade s vykonávacím 

nariadením Komisie (EÚ) 2015/2403 

alebo boli vyňaté z deaktivácie z dôvodu 

zachovania kultúrneho a historického 

dedičstva, alebo technických alebo 

vzdelávacích aspektov, a ak je možné 

preukázať, že ich skladovanie neohrozuje 

verejnú bezpečnosť ani verejný poriadok. 

 

Pozmeňujúci návrh  41 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 6 

Smernica 91/477/EHS 

Článok 6 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Nadobúdanie do vlastníctva strelných 

zbraní a ich súčastí a streliva, patriacich do 

kategórie A, B a C, prostredníctvom 

komunikácie na diaľku, ako je vymedzené 

v článku 2 smernice 97/7/ES Európskeho 

parlamentu a Rady(*), sa povoľuje, len 

pokiaľ ide o podnikateľov v oblasti zbraní 

a sprostredkovateľov a bude pod prísnou 

kontrolou členských štátov. 

Nadobúdanie do vlastníctva strelných 

zbraní a ich hlavných častí, patriacich do 

kategórie A, B a C, prostredníctvom 

komunikácie na diaľku, ako je vymedzené 

v článku 2 smernice 97/7/ES Európskeho 

parlamentu a Rady(*), sa povoľuje, len 

pokiaľ ide o podnikateľov v oblasti zbraní 

a sprostredkovateľov a bude pod prísnou 

kontrolou členských štátov. 
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Pozmeňujúci návrh  42 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 6 

Smernica 91/477/EHS 

Článok 6 – odsek 3 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Členské štáty prijmú potrebné opatrenia 

na zaistenie toho, aby skrátenie dlhej 

strelnej zbrane úpravou jednej alebo 

viacerých z jej hlavných častí, vedúce k jej 

zmene na krátku strelnú zbraň, bolo 

považované za výrobu a teda nelegálne, ak 

ho neuskutočňuje autorizovaný predajca 

alebo puškár. 

 

Pozmeňujúci návrh  43 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 6 a (nový) 

Smernica 91/477/EHS 

Článok 7 – odsek 3 – pododsek 2 (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 6a) V článku 7 sa v odseku 3 dopĺňa 

tento pododsek: 

 „Údaje o strelných zbraniach zaradených 

do kategórie B, ako aj všetky rozhodnutia 

o vydaní a zamietnutí vydania povolenia a 

o držbe týchto strelných zbraní, by sa mali 

zaznamenávať do počítačových 

informačných systémov prevádzkovaných 

v členských štátoch a mali by byť priamo 

prístupné oprávneným orgánom zo 

všetkých členských štátov.“ 

 

Pozmeňujúci návrh  44 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 7 

Smernica 91/477/EHS 

Článok 7 – odsek 4 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

7) V článku 7 sa v odseku 4 dopĺňa 

tento pododsek: 

vypúšťa sa 

„Maximálne lehoty na držanie zbraní 

nepresiahnu päť rokov. Povolenie môže 

byť obnovené, ak sú stále splnené 

podmienky, na základe ktorých bolo 

udelené.“ 

 

Odôvodnenie 

Pridanie povinného časového obmedzenia platnosti povolení by prinieslo ohromné množstvo 

byrokratickej záťaže pre príslušné orgány aj legálnych držiteľov zbraní bez zlepšenia 

bezpečnosti. Tieto prostriedky je lepšie venovať na boj proti nelegálnym strelným zbraniam. 

 

Pozmeňujúci návrh  45 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 8 

Smernica 91/477/EHS 

Článok 10a – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty prijmú opatrenia s cieľom 

zabezpečiť, aby poplašné a signálne 

zbrane, ako aj salutky a akustické zbrane 

nebolo možné upraviť na strelné zbrane. 

Členské štáty prijmú voči výrobcom zbraní 

a obchodníkom so zbraňami všetky 

nevyhnutné opatrenia s cieľom zabezpečiť, 

aby poplašné a signálne zbrane, ako aj 

salutky a akustické zbrane, nebolo možné 

upraviť na strelné zbrane. Členské štáty 

taktiež zabezpečia, aby tieto zbrane boli 

označené v súlade s článkom 4 ods. 1 tejto 

smernice a boli zaznamenané 

v počítačových informačných systémoch 

prevádzkovaných členskými štátmi. 

 

Pozmeňujúci návrh  46 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 8 

Smernica 91/477/EHS 

Článok 10a – odsek 2 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Komisia prijme technické špecifikácie pre 
poplašné a signálne zbrane, ako aj pre 

salutky a akustické zbrane, s cieľom 

zabezpečiť, že nebude možné ich upraviť 

na strelné zbrane. 

Členské štáty prijmú opatrenia s cieľom 

zabezpečiť, aby poplašné a signálne 

zbrane, ako aj salutky a akustické zbrane 

nebolo možné upraviť na strelné zbrane. 

Komisia v súlade s postupom uvedeným 

v článku 13a ods. 2 tejto smernice vydá do 

31.decembra .2016 spoločné normy pre 

úpravy zabezpečujúce, aby sa akákoľvek 

úprava strelnej zbrane vedúca k zmene 

kategorizácie uskutočnila spôsobom, ktorý 

zaisťuje nezvratnosť tejto úpravy. 

 

Pozmeňujúci návrh  47 

Návrh smernice 

Článok 1 – bod 8 

Smernica 91/477/EHSČlánok 10b – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty prijmú opatrenia na overenie 

opatrení na deaktiváciu zbraní príslušným 

orgánom, aby tak zabezpečili, že sa 

vykonanými úpravami stane strelná zbraň 

trvale nepoužiteľnou. V rámci tohto 

overovania členské štáty zabezpečia 

vydanie osvedčenia alebo záznamu 

potvrdzujúceho deaktiváciu strelnej zbrane, 

alebo umiestnenie zreteľne viditeľného 

označenia na danú strelnú zbraň. 

So zreteľom na nariadenie Komisie 

2015/24031a z 15. decembra 2015 členské 

štáty prijmú opatrenia na overenie opatrení 

na deaktiváciu zbraní príslušným orgánom, 

aby tak zabezpečili, že sa vykonanými 

úpravami stane strelná zbraň trvale 

nepoužiteľnou. V rámci tohto overovania 

členské štáty zabezpečia vydanie 

osvedčenia a záznamu potvrdzujúceho 

deaktiváciu strelnej zbrane a umiestnenie 

zreteľne viditeľného označenia na tento 

účel na každú z hlavných častí 

deaktivovanej zbrane. 

 Členské štáty určia príslušný orgán na 

uskutočnenie deaktivácie strelných zbraní 

a najneskôr do [dátum] ho oznámia 

Európskej komisii. 

 __________________ 

 1a Ú. v. ES L 333, 19.12.2015, s. 62. 

 



 

AD\1094650SK.doc 27/32 PE576.870v02-00 

 SK 

Pozmeňujúci návrh  48 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 8 

Smernica 91/477/EHS 

Článok 10b – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Komisia prijme deaktivačné normy 

a techniky, aby tak zabezpečila trvalú 

nepoužiteľnosť deaktivovaných strelných 

zbraní. Uvedené vykonávacie akty sa 

prijmú v súlade s postupom preskúmania 

uvedeným v článku 13b ods. 2. 

vypúšťa sa 

 

Pozmeňujúci návrh  49 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 8 

Smernica 91/477/EHS 

Článok 10 c (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Členské štáty určujú pravidlá bezpečného 

skladovania strelných zbraní a streliva 

patriacich do kategórie A, B a C, ktoré 

spĺňajú normy rovnocenné 

s požiadavkami stanovenými v Dohode 

o Európskom hospodárskom priestore 

a ktoré zabezpečujú, že strelné zbrane 

a strelivo sú uchovávané tak, aby sa 

minimalizovalo akékoľvek riziko, že 

prístup k nim získajú neoprávnené osoby. 

 

Pozmeňujúci návrh  50 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 8 

Smernica 91/477/EHS 

Článok 10 d (nový)  

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Nadbytočné služobné zbrane kategórie A 

z policajných, colných a vojenských 
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zložiek sa nezvratne deaktivujú v súlade 

s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 

2015/2403 z 15. decembra 2015, 

s výnimkou prevodov zbraní 

uskutočnených v súlade s povoleniami 

udelenými podľa článku 6 ods. 1 alebo 2. 

 

Pozmeňujúci návrh  51 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 8 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 8a) Okrem nevyhnutného systému 

registrácie zbraní vlastnených v súlade so 

zákonom súkromnými alebo právnickými 

osobami všetky členské štáty zabezpečia 

zriadenie registra, ktorý umožní 

vysledovateľnosť a kontrolu zbraní, ktoré 

zabavili orgány alebo prepadli v prospech 

štátu, a to od ich odovzdania alebo 

zabavenia až do prípadného zničenia 

alebo využitia zo strany orgánov alebo 

opätovného umiestnenia na trh. 

 

Pozmeňujúci návrh  52 

Návrh smernice 

Článok 1 – bod 9 

Smernica 91/477/EHS 

Článok 13 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Príslušné orgány členských štátov 

si budú vymieňať informácie 

o povoleniach udelených na prevody 

strelných zbraní do iného členského štátu, 

ako aj informácie týkajúce sa zamietnutia 

povolenia, podľa vymedzenia v článku 7. 

4. Príslušné orgány členských štátov 

si budú elektronickou cestou vymieňať 

informácie o povoleniach udelených na 

prevody strelných zbraní do iného 

členského štátu, ako aj informácie týkajúce 

sa zamietnutia povolenia, podľa 

vymedzenia v článku 7, najneskôr do 

[dátum] a v súlade s nariadením 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2016/… 1a. 

 ___________________ 
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 1a Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) 2016/… o ochrane fyzických 

osôb pri spracúvaní osobných údajov a 

o voľnom pohybe týchto údajov 

(všeobecné nariadenie o ochrane údajov), 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 

(Ú. v. EÚ L …). 

Odôvodnenie 

Výmena informácií musí byť efektívna a v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane 

údajov. 

 

Pozmeňujúci návrh  53 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 12 

Smernica 91/477/EHS 

Článok 17 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Komisia predloží každých päť rokov 

správu Európskemu parlamentu a Rade 

o uplatňovaní tejto smernice a prípadne 

k nej pripojí návrhy, najmä pokiaľ ide 

o kategórie strelných zbraní v prílohe 

I a otázky súvisiace s novými 

technológiami, ako napríklad 3D tlač. Prvá 

správa bude predložená dva roky po 

nadobudnutí účinnosti tejto smernice. 

Komisia predloží každých päť rokov 

správu Európskemu parlamentu a Rade 

o uplatňovaní tejto smernice vrátane 

kontroly vhodnosti nových ustanovení 

a prípadne k nej pripojí návrhy, najmä 

pokiaľ ide o kategórie strelných zbraní 

v prílohe I a otázky súvisiace 

s modulárnym dizajnom zbraní a novými 

technológiami, ako napríklad 3D tlač. Prvá 

správa bude predložená dva roky po 

nadobudnutí účinnosti tejto smernice.“ 

 

Pozmeňujúci návrh  54 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 12 

Smernica 91/477/EHS 

Článok 17 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Komisia do [dátum] posúdi nevyhnutné 

prvky systému na výmenu informácií 

obsiahnutých v počítačových 

informačných systémoch údajov 

Komisia do [dátum] posúdi nevyhnutné 

prvky systému, ktorý umožní každému 

členskému štátu prístup k informáciám 

obsiahnutým v počítačových informačných 
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uvedených v článku 4 ods. 4 medzi 

členskými štátmi. Hodnotenie Komisie 

bude v prípade potreby sprevádzať 

legislatívny návrh, ktorý zohľadní 

existujúce nástroje, pokiaľ ide o výmenu 

informácií. 

systémoch uvedených v článku 4 ods. 4. 

Hodnotenie Komisie bude v prípade 

potreby sprevádzať legislatívny návrh, 

ktorý zohľadní existujúce nástroje, pokiaľ 

ide o výmenu informácií. 

 

Pozmeňujúci návrh  55 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 13 

Smernica 91/477/EHS 

PRÍLOHA I – časť II 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

13) V prílohe I k smernici 91/477/ES 

sa oddiel II mení takto: 

vypúšťa sa 

a) bod A. sa mení takto:  

i) v kategórii A sa dopĺňajú tieto 

body: 

 

„6 automatické strelné zbrane, ktoré 

boli upravené na poloautomatické strelné 

zbrane; 

 

7 poloautomatické strelné zbrane pre 

civilné použitie, ktoré sa podobajú 

zbraniam s automatickými 

mechanizmami; 

 

8 strelné zbrane podľa bodov 1 až 7 

po tom, ako boli deaktivované.“ 

 

ii) v kategórii B sa vypúšťa bod 7.  

iii) v kategórii C sa dopĺňajú tieto 

body: 

 

„5 poplašné a signalizačné zbrane, 

salutky a akustické zbrane, ako aj repliky; 

 

6 strelné zbrane kategórie B a podľa 

bodov 1 až 5 kategórie C po tom, ako boli 

deaktivované.“ 

 

b) v bode B sa vypúšťa tento text:  

„Mechanizmus uzáveru, komora a hlaveň 

strelnej zbrane, ktoré sú ako oddelené 

predmety zahrnuté do kategórie strelných 

zbraní, na ktoré sú alebo majú byť 
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namontované.“ 

Odôvodnenie 

Táto zmena by pre niektoré členské štáty znamenala úplnú neschopnosť brániť sa. 

 

Pozmeňujúci návrh  56 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 13 a (nový) 

Smernica 91/477/EHS 

Príloha I – časť II – písmeno A – kategória C – bod 5 

 

Platný text  Pozmeňujúci návrh 

 13 a) V prílohe I k smernici 91/477/ES 

sa oddiel II mení takto: 

 v kategórii C sa dopĺňa tento bod: 

5. poplašné a signalizačné zbrane, 

salutky a akustické zbrane, ako aj repliky; 

5. strelné zbrane zaradené do 

kategórií A, B a do bodov 1 až 4 kategórie 

C, po úprave na poplašné zbrane, 
signalizačné zbrane, salutky, akustické 

zbrane, plynové zbrane, paintballové alebo 

airsoftové zbrane, flobertky alebo 

perkusné zbrane. 

Odôvodnenie 

We see no reason for alarm and signal weapons, salute and acoustic weapons to be included 

in category C, if they were originally produced as such (i.e. not by conversion from live 

ammunition). Provided that they have been approved and homologated to enter the market 

(which typically also includes safety checks), they should stay outside of the scope of the 

Directive. Regarding firearms converted to alarm, signal weapons etc., this proposal aims to 

close the loophole that was probably previously used by terrorists and criminals, who 

converted them back to live ammunition. Including them in category C acts as a preventive 

measure from their conversion back to the original state, as making them subject to 

declaration would make them traceable, and therefore uninteresting for committing crimes. 
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