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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Kontext směrnice

Směrnice, kterou se mění směrnice 91/477/EHS, provádí ve Společenství „Protokol 
o nedovolené výrobě a distribuci střelných zbraní, jejich součástí, dílů a střeliva, připojený 
k Úmluvě Organizace spojených národů o boji proti mezinárodnímu organizovanému 
zločinu“, podepsaný Komisí. 

Cílem směrnice 91/477/EHS je vytvořit základní normy pro označování zbraní, uchovávání 
dokumentů týkajících se výroby zbraní a obchodování s nimi (evidence), deaktivaci střelných 
zbraní a také definici a zavedení činností, které budou postižitelné.

Konkrétní cíle Komise

Navržená směrnice upravuje stávající směrnici v těchto bodech:

- definice pojmů „nedovolená výroba střelných zbraní a nedovolené obchodování 
s nimi“ v oblasti působnosti směrnice,

- předpisy pro označování zbraní,
- prodloužení doby nutné k uchovávání evidence, jež je stanovena ve směrnici 

91/477/EHS ,
- vyjasnění sankcí a 
- převzetí obecných zásad deaktivace zbraní definovaných v protokolu OSN.

Zpráva Komise předložená Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2000)837)

Komise ve své zprávě KOM(2000)837 hodnotí provádění směrnice 91/477/EHS a toto 
hodnocení je v zásadě pozitivní. V některých případech je však přece jen nutné provést určitá 
zlepšení. 

Panuje shoda v tom, že směrnice by měla stanovit následující zásadu: 
Pokud má cestující střelnou zbraň, nesmí cestovat z jednoho členského státu do druhého. 
Výjimka z této zásady je možná pouze tehdy, pokud se dodrží přesně stanovený postup, který 
umožňuje informovat příslušný členský stát o tom, že se na jeho území bude vyskytovat 
střelná zbraň. 

Podle názoru Komise existují při výměně informací závažné nedostatky, v jejichž důsledku 
chybí přesné údaje a dochází k nedostatečné spolupráci mezi členskými státy. Také používání 
Evropského zbrojního pasu se ukázalo jako problematické, i když je podle názoru Komise 
vhodným dokumentem pro lovce a sportovní střelce, kteří cestují z jednoho členského státu 
do druhého za účelem účasti na lovu nebo sportovní střelby.

Pokud se týká klasifikace, nabytí a držení střelných zbraní, ukázalo se, že v převážné většině 
členských států není nutné rozdělení střelných zbraní do kategorií A, B, C nebo D, jak 
navrhuje Komise. Ve většině členských států se zbraně rozdělují pouze na zakázané střelné 
zbraně a na střelné zbraně podléhající povolení. 
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Zúčastněné strany dosud neinformovaly o žádných nedostatcích či potřebě směrnici podstatně 
změnit, takže převládá přesvědčení, že se směrnice provádí správně a v souladu s jejím cílem.

Stanovisko navrhovatele

Navrhovatel sdílí základní hodnocení zúčastněných stran a Komise, přičemž podporuje 
úpravu směrnice 91/477/EHS v souladu s návrhem Komise. Navrhovatel však nicméně 
doplnil pozměňovací návrhy Komise o některé části Schengenské dohody a protokolu OSN 
s cílem upřesnit zbývající nejasnosti.

Navrhovatel také doporučuje začlenit do působnosti směrnice internetový obchod 
a poskytování internetových platforem pro obchod se zbraněmi. 
Od vstupu směrnice v platnost v roce 1993 došlo k podstatnému rozvoji internetu, jenž se stal 
elektronickým trhem. Cíle směrnice, kterým je omezit nedovolené obchodování se střelnými 
zbraněmi, lze proto dosáhnout pouze tehdy, pokud bude zahrnovat všechny způsoby 
obchodování se zbraněmi. 

Navrhovatel dále upřesňuje, že přeprava zbraní z jednoho členského státu do druhého by při 
nepředložení Evropského zbrojního pasu neměla být postihována, aby se tak předešlo 
nepřiměřenému omezování volného pohybu osob.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro vnitřní trh 
a ochranu spotřebitelů jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací 
návrhy:

Znění navržené Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
BOD ODŮVODNĚNÍ 3A (nový)

(3a) Vzhledem k tomu, že poznatky 
zpravodajských služeb prokazují nárůst 
používání upravených zbraní v EU, je 
nutné zajistit, aby tyto upravené  zbraně 
byly v této směrnici zahrnuty do definice 
střelných zbraní.

  
1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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Pozměňovací návrh 2
BOD ODŮVODNĚNÍ 5

(5) Protokol mimo jiné stanoví povinnost 
označování zbraní při jejich výrobě a při 
jejich převodu z vládních skladů za účelem 
trvalého civilního použití, přičemž směrnice 
91/477 povinnosti označování naznačuje 
pouze nepřímo.

(5) Protokol mimo jiné stanoví povinnost 
označování zbraní při jejich výrobě a při 
jejich převodu z vládních skladů za účelem 
trvalého civilního použití, přičemž směrnice 
91/477 povinnosti označování naznačuje 
pouze nepřímo. Vzhledem k tomu, že 
Úmluva o vzájemném uznávání zkušebních 
značek na přenosných střelných zbraních 
ze dne 1. července 1969  zahrnuje všechny 
požadavky protokolu, mělo by být 
stanoveno uplatnění úmluvy na Evropskou 
unii jako celek.

Odůvodnění

Úmluva o vzájemném uznávání zkušebních značek na přenosných střelných zbraních je platná 
v mnoha členských státech EU, a poskytuje tak systém označování a kontroly, který zahrnuje 
všechny záruky a požadavky stanovené v protokolu OSN.

Pozměňovací návrh 3
BOD ODŮVODNĚNÍ 6

(6) Na druhou stranu, doba vedení evidence 
informací o zbraních musí být prodloužena 
na nejméně deset let, jak to stanoví 
protokol.

(6) Na druhou stranu, ačkoli protokol 
stanoví, že doba vedení evidence informací 
o zbraních musí být prodloužena na nejméně 
deset let, je nezbytné tuto lhůtu prodloužit 
na nejméně dvacet let, aby bylo umožněno 
řádné sledování střelných zbraní. Rovněž je
nezbytné, aby členské státy uchovávaly 
počítačový a centralizovaný systém 
evidence údajů, ve kterém je každé střelné 
zbrani přiřazeno jedinečné identifikační 
číslo a ve kterém je uvedeno jméno a adresa 
každého z jejích majitelů. Přístup policie 
a soudních orgánů k informacím 
z centrálního rejstříku musí být v souladu 
s článkem 8 Evropské úmluvy o ochraně 
lidských práv a základních svobod. 

Odůvodnění

Protokol stanovuje, že informace se mají uchovávat „nejméně po dobu deseti let", ale tato 



PE 380.586v02-00 6/17 AD\670886CS.doc

CS

desetiletá lhůta je nepřiměřená vzhledem k velice dlouhé životnosti střelných zbraní.
Informace by proto měly být uchovány nejméně po dobu dvaceti let. Protokol dále stanovuje, 
že za vedení informací v evidenci jsou odpovědné veřejné orgány. Odpovídající  sledování 
střelných zbraní vyžaduje centralizované registrační systémy, v nichž je evidována spíše zbraň 
než osoba. Automatizace rejstříků je ve 21. století nutností. Je důležité zajistit, aby  přístup 
k informacím z centrálního rejstříku byl v souladu s pravidly, která zaručí respektování 
soukromého a rodinného života.

Pozměňovací návrh 4
BOD ODŮVODNĚNÍ 6A (nový)

(6a) Za účelem usnadnění sledování 
střelných zbraní a účinného potírání 
nedovolené výroby a nedovoleného 
obchodování se střelnými zbraněmi, jejich 
součástmi, díly a střelivem by měly být 
podniknuty kroky ke zlepšení výměny 
informací mezi členskými státy.

Pozměňovací návrh 5
BOD ODŮVODNĚNÍ 6B (nový)

(6b) Evidence a výměna informací musejí 
být v souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 
24. října 1995 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů.
1 Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.

Odůvodnění

Je důležité zdůraznit potřebu souladu s rámcovou směrnicí o ochraně osobních údajů.

Pozměňovací návrh 6
BOD ODŮVODNĚNÍ 9A (nový)

(9a) Vzhledem ke zvláštní povaze činnosti 
podnikatelů a zprostředkovatelů v oboru 
zbraní je přísná kontrola této činnosti 
nezbytná, zejména pro ověření profesních 
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schopností a bezúhonnosti těchto 
podnikatelů a zprostředkovatelů.

Odůvodnění

Až do současnosti nebyla činnost podnikatele v oboru zbraní řádně právně upravena, na 
rozdíl od řady dalších oborů, přestože se jedná o velmi specifickou činnost vyžadující přísné 
kontroly. Je proto žádoucí, aby podnikatelé a zprostředkovatelé v oboru zbraní dokládali svou 
profesní kvalifikaci.

Pozměňovací návrh 7
BOD ODŮVODNĚNÍ 9B (nový)

(9b) Evropský zbrojní pas funguje 
v podstatě uspokojivým způsobem a měl by 
být považován za jediný dokument, který 
lovci a sportovní střelci potřebují při 
přepravě zbraně do jiného členského státu.

Odůvodnění

Jak bylo uvedeno ve zprávě Komise z roku 2000 a vzhledem k řádnému fungování vnitřního 
trhu by členským státům při sledování pohybu lovců a sportovních střelců nemělo být 
dovoleno vyžadovat jiné dokumenty nebo poplatky než Evropský zbrojní pas.

Pozměňovací návrh 8
BOD ODŮVODNĚNÍ 9C (nový)

(9c) Komise by měla co nejdříve vypracovat 
studii nákladů a výnosů dopadu, který by 
mělo snížení počtu kategorií zbraní na 
fungování vnitřního trhu.

Pozměňovací návrh 9
ČL. 1 ODST. -1A (nový)

Čl. 1 odst. 1 (směrnice 91/477/EHS)

-1a) V článku 1 se odstavec 1 nahrazuje 
tímto:
„Pro účely této směrnice se „střelnou 
zbraní“ rozumí jakákoli přenosná zbraň 
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s hlavní, která vystřeluje, je navržená tak, 
aby vystřelovala, nebo může být snadno 
upravena tak, aby vystřelovala broky, kulky 
nebo střely působením výbušniny, pokud 
není vyloučena z jednoho či více důvodů 
uvedených v oddílu III přílohy I. Střelné 
zbraně jsou rozděleny do kategorií v oddílu 
II přílohy I.“

Odůvodnění

The definition of a firearm is consistent with the Protocol. However, the definition should 
acknowledge the increase in the use of converted weapons in criminal activity across Europe, 
and the increase in cross-border smuggling of convertible weapons, including since the 
signing of the Protocol in 2001. The definition of 'readily convertible' used in the Protocol is 
weak, and risks differing interpretation across Member States, and therefore opens potential 
loopholes in the control of weapons used in criminal activities for criminal exploitation. 
Police also cite increasingly advanced techniques used by criminals in order to convert 
weapons, and therefore weapons may be used for conversion that are not considered 'readily 
convertible'. Furthermore the definition should be consistent with the exclusion of deactivated 
firearms, antique weapons and some other firearms mentioned in Annex 1, section III of the 
Directive.

Pozměňovací návrh 10
ČL. 1 ODST. -1B (nový)

Čl. 1 odst. 2 (směrnice 91/477/EHS)

-1b) V články 1 se  odstavec 2 nahrazuje 
tímto:
„2. Pro účely této směrnice se 
„podnikatelem v oboru zbraní“ rozumí 
každá fyzická osoba, jejíž podnikatelskou 
činnost zcela nebo zčásti tvoří výroba 
střelných zbraní, obchodování s nimi nebo 
zajištění platformy pro tento účel, jejich 
výměna, pronájem, opravy nebo úpravy.“

Pozměňovací návrh 11
ČL. 1 ODST. -1C (nový)

Čl. 1 odst. 1a (nový) (směrnice 91/477/EHS)

-1c) V článku 1 se vkládá odstavec 1a, který 
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zní:
„1a. Pro účely této směrnice se 
„historickou zbraní“ rozumí buď jakákoli 
zbraň vyrobená před rokem 1900, nebo 
jakákoli zbraň vyrobená po tomto datu 
označená za historickou členským státem 
podle technických kritérií.“

Odůvodnění

Definice „historické zbraně“ je nutná z důvodu právní jistoty, protože na tyto zbraně se tato 
směrnice nevztahuje. Na druhé straně by však měly být povoleny odlišné definice členských 
států, pokud jsou založeny na technických kritériích.

Pozměňovací návrh 12
ČL. 1 ODST. 1

Čl. 1 odst. 2b (směrnice 91/477/EHS)

4. Pro účely této směrnice se „nedovoleným 
obchodováním“ rozumí nabývání, prodej, 
dodávání, přeprava nebo převod střelných 
zbraní, jejich součástí, dílů a střeliva z území 
jednoho členského státu nebo přes jeho 
území na území jiného členského státu, 
pokud to jeden z dotčených členských států 
nepovoluje v souladu s ustanoveními této 
směrnice, nebo pokud střelné zbraně nejsou 
označeny v souladu s čl. 4 odst. 1.

2b. Pro účely této směrnice se 
„nedovoleným obchodováním“ rozumí 
nabývání, prodej, dodávání, přeprava nebo 
převod střelných zbraní, jejich součástí, dílů 
a střeliva v rozporu s touto směrnicí na 
území členského státu, pokud to jeden 
z dotčených členských států nepovoluje 
v souladu s ustanoveními této směrnice, 
nebo pokud střelné zbraně, jejich součásti, 
díly a střelivo nejsou zaregistrovány 
v souladu s čl. 4 odst. 3 nebo označeny 
v souladu s čl. 4 odst. 1. Nabývání, prodej, 
dodávání, přeprava nebo převod střelných 
zbraní se však nesmí považovat za 
nedovolené obchodování pouze z toho 
důvodu, že zbraně nejsou označeny 
v souladu s čl. 4 odst. 1, pokud byly 
vyrobeny nebo převedeny z vládních skladů 
za účelem trvalého civilního použití před 
…* za podmínky, že označení splňuje 
příslušné požadavky platné před tímto 
datem.
_____________
* [Datum provedení této směrnice členskými státy]
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Odůvodnění

Chybějící registrace by měla být zařazena mezi náležitosti nedovoleného obchodování.
Vložení slov „v rozporu s touto směrnicí“ umožní právní jistotu tím, že označí za nedovolené 
obchodování veškeré obchodování, které nesplňuje všechna ustanovení této směrnice, a 
zajistí, aby všechny střelné zbraně na území EU byly posuzovány stejně. Transakce se 
střelnými zbraněmi, které splňují normy označování platné v současnosti, by neměly být 
považovány za nedovolené, pokud se týkají zbraní vyrobených nebo převezených před datem 
provedení této směrnice.

Pozměňovací návrh 13
ČL. 1 ODST. 1A (nový) 

Čl. 1 odst. 4 (směrnice 91/477/EHS)

1a.) V článku 1 se odstavec 4 nahrazuje 
tímto:
„4. Evropský zbrojní pas je doklad, který 
vydávají orgány členských států na žádost 
osoby, která se v souladu se zákonem stane 
držitelem nebo uživatelem střelné zbraně. 
Jeho doba platnosti činí nejvýše pět let. 
Tato doba platnosti může být prodloužena. 
Zbrojní pas obsahuje údaje stanovené 
v příloze II. Evropský zbrojní pas je osobní 
doklad, v němž je uvedena střelná zbraň 
nebo střelné zbraně, jejichž držitel 
a uživatel je držitelem zbrojního pasu. 
Uživatel střelné zbraně musí mít zbrojní pas 
neustále u sebe. V pasu se vyznačují změny 
držení nebo charakteristiky střelné zbraně, 
jakož i ztráta nebo krádež střelné zbraně.“ 

Pozměňovací návrh 14
ČL. 1 ODST. 2

Čl. 4 odst. 1 pododstavec 1 (směrnice 91/477/EHS) 

„1. Pro účely identifikace a sledování všech 
střelných zbraní členské státy v okamžiku 
výroby každé střelné zbraně buď vyžadují 
jedinečné označení, které uvádí jméno 
výrobce, zemi nebo místo výroby a sériové 
číslo, nebo uchovávají jakékoli jiné snadno 
použitelné jedinečné označení, které 

„1. Pro účely identifikace a sledování všech 
střelných zbraní členské státy v okamžiku 
výroby každé střelné zbraně buď vyžadují 
jedinečné označení zahrnující jméno nebo 
značku výrobce, zemi nebo místo výroby 
a sériové číslo, jak je stanoveno např. 
v Úmluvě o vzájemném uznávání 
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obsahuje jednoduché geometrické symboly 
kombinované s číselným nebo 
alfanumerickým kódem, které umožní všem 
členským státům snadno určit zemi výroby.“

zkušebních značek na přenosných střelných 
zbraních ze dne 1. července 1969, nebo 
uchovávají jakékoli jiné snadno použitelné 
jedinečné označení, které obsahuje 
jednoduché geometrické symboly 
kombinované s číselným nebo 
alfanumerickým kódem, které umožní všem 
členským státům snadno určit zemi výroby.“

Pozměňovací návrh 15
ČL. 1 ODST. 2

Čl. 4 odst. 2 (směrnice 91/477/EHS)

2. Alespoň pro zbraně kategorie A a B 
podmíní každý členský stát výkon činnosti 
podnikatele v oboru zbraní na svém území 
souhlasem uděleným na základě kontroly 
osobní a odborné bezúhonnosti podnikatele 
v oboru zbraní. Jedná-li se o právnickou 
osobu, provede se kontrola osoby, která 
podnik řídí. Pro zbraně kategorie C a D 
podřídí každý členský stát, který 
nepodmiňuje výkon činnosti podnikatele 
v oboru zbraní udělením souhlasu, tuto 
činnost ohlášení.

2. Každý členský stát podmíní výkon 
činnosti podnikatele v oboru zbraní na svém 
území souhlasem uděleným na základě 
kontroly osobní a odborné bezúhonnosti 
podnikatele v oboru zbraní. Jedná-li se 
o právnickou osobu, provede se kontrola 
osoby, která podnik řídí. 

Pozměňovací návrh 16
ČL. 1 ODST. 2

Čl. 4 odst. 3 (směrnice 91/477/EHS)

3. Podnikatelé v oboru zbraní musí vést 
evidenci, do které se zapisují všechny 
vstupy a výstupy střelných zbraních 
kategorie A, B a C a údaje umožňující 
zbraň identifikovat, zejména její druh, 
značka výrobce, model, ráže, výrobní číslo a 
jména a adresy dodavatele a nabyvatele. 
Podnikatel v oboru zbraní uchovává tuto 
evidenci po dobu pěti let i po té, co skončí 
svou činnost. Každý členský stát zajišťuje 
uchovávání těchto informací nejméně po 
dobu deseti let.

3. Podnikatelé v oboru zbraní musí vést 
evidenci, do které se zapisují všechny vstupy 
a výstupy střelných zbraní, jakož i údaje 
umožňující zbraň identifikovat, zejména její 
druh, značka výrobce, model, ráže, výrobní 
číslo a jména a adresy dodavatele 
a nabyvatele. Podnikatel v oboru zbraní 
uchovává tuto evidenci po dobu pěti let i po 
té, co skončí svou činnost. Každý členský 
stát zajišťuje uchovávání výše uvedených 
informací v centralizovaném počítačovém 
registračním systému nejméně po dobu 
dvaceti let.
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Odůvodnění

Existence centralizovaného počítačového registračního systému v každém členském státě by 
usnadnila sledování a výměnu informací. Navíc by vzhledem k životnosti střelné zbraně měla 
být doba vedení informací v evidenci, která činí v návrhu směrnice deset let, prodloužena na 
dvacet let.

Pozměňovací návrh 17
ČL. 1 ODST. 2A (nový)

Čl. 4 odst. 3a (nový) (směrnice 91/477/EHS) 

3a. Členské státy zajistí, aby veškeré střelné 
zbraně spadající do kategorie A, B, C a D 
mohly být spojovány s jejich současnými 
majiteli.

ozměňovací návrh 18
ČL. 1 ODST. 2B (nový)

Článek 4a (nový) (směrnice 91/477/EHS) 

2b) Za článek 4 se doplňuje následující:
„Článek 4a

Aniž je dotčen článek 3, povolí členské státy 
nabývání a držení střelných zbraní 
kategorie A, B, C nebo D pouze osobám, 
které obdržely licenci nebo povolení 
v souladu s vnitrostátními předpisy.“

Pozměňovací návrh 19
ČL. 1 ODST. 2C (nový) 

Článek 5 (směrnice 91/477/EHS)

2c) Článek 5 se nahrazuje tímto:
„Aniž je dotčen článek 3, povolí členské 
státy nabývání a držení střelných zbraní 
pouze osobám, které pro to mají řádný 
důvod a které 
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a) dosáhly věku 18 let, s výjimkou zbraní 
k loveckým účelům a zbraní pro sportovní 
střelbu;
b) nepředstavují nebezpečí pro sebe, veřejný 
pořádek nebo veřejnou bezpečnost. 
Aniž je dotčen článek 3, povolí členské státy 
držení střelných zbraní pouze osobám, které 
nebyly trestány za závažný trestný čin 
(např. vraždu, loupež, žhářství) nebo za 
spoluúčast na takovém trestném činu.
Členské státy mohou odejmout povolení 
k držení střelné zbraně, přestane-li být 
plněna některá z podmínek písmene b) 
prvního pododstavce. 
Členské státy mohou osobám s bydlištěm na 
svém území zakázat držení zbraně nabyté v 
jiném členském státě, pouze pokud zakazují 
nabytí téže zbraně na svém území.“

Odůvodnění

Tento text je vložen, aby ustanovení vyjasnil v souladu s čl. 83 písm. c) Schengenské dohody. 

Pozměňovací návrh 20
ČL. 1 ODST. 2D (nový)

Článek 6 (směrnice 91/477/EHS) 

2d) V článku 6 se vkládá nový odstavec, 
který zní:
„Nabývání střelných zbraní, jejich součástí, 
dílů a střeliva prostřednictvím dálkové 
komunikace, definované v článku 2 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
97/7/ES ze dne 20. května 1997 o ochraně 
spotřebitele v případě smluv uzavřených na 
dálku1 , bude zcela podléhat ustanovením 
této směrnice.
1 Úř. věst. L 144, 4.6.1997, s. 19."

Pozměňovací návrh 21
ČL. 1 ODST. 2E (nový)

Čl. 12 odst. 2 (směrnice 91/477/EHS)
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2e) V článku 12 se odstavec  2 se mění 
takto:
a) První pododstavec se nahrazuje tímto:
„2. Odchylně od odstavce l mohou lovci 
a sportovní střelci držet bez předchozího 
povolení jednu nebo více střelných zbraní 
během cesty přes dva nebo více členských 
států s cílem vykonávat výše uvedenou 
činnost, pokud jsou držiteli Evropského 
zbrojního pasu, ve kterém jsou taková 
zbraň či takové zbraně uvedeny. Členské 
státy proto nebudou vyžadovat jiný 
dokument než Evropský zbrojní pas. 
Členské státy nemohou uznávání 
Evropského zbrojního pasu podmiňovat 
žádným dalším registračním požadavkem 
nebo zaplacením jakéhokoli poplatku nebo 
dávky.“
b) Druhý pododstavec se nahrazuje tímto:
„Tato výjimka se však nevztahuje na cesty 
do členského státu, který zakazuje nabývání 
a držení dotyčné zbraně; v tomto případě 
o tom musí být učiněna výslovná zmínka 
v Evropském zbrojním pasu.“

Odůvodnění

Jak bylo uvedeno ve zprávě Komise z roku 2000 a vzhledem k řádnému fungování vnitřního 
trhu by členským státům při sledování pohybu lovců a sportovních střelců nemělo být 
dovoleno vyžadovat jiné dokumenty nebo poplatky než Evropský zbrojní pas.

Pozměňovací návrh 22
ČL. 1 ODST. 2F (nový)

Čl. 13 odst. 3 (směrnice 91/477/EHS)

2f) V článku 13 se odst. 3 nahrazuje tímto:
„3. Členské státy vytvoří sítě pro 
pravidelnou výměnu všech informací, které 
mají k dispozici.
Komise nejpozději do jednoho roku od 
vstupu této směrnice v platnost sestaví 
kontaktní skupinu pro výměnu informací 
pro účely uplatnění tohoto článku.
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Každý členský stát oznámí ostatním 
členským státům a Komisi, které 
vnitrostátní orgány jsou pověřené předávat 
a získávat informace a plnit povinnosti 
uvedené v čl. 11 odst. 4.“

Pozměňovací návrh 23
ČL. 1 ODST. 3 

Čl. 16 odst. 1 pododstavec 3 (směrnice 91/477/EHS)

Pokusy o takové zásahy, účast a 
podněcování k nim musejí být také 
považovány za trestné činy, pokud jsou 
úmyslné.

Organizace, řízení, napomáhání, 
podněcování, umožňování nebo navádění 
ke spáchání trestného činu definovaného 
v tomto článku musejí být považovány za
trestný čin, pokud jsou úmyslné.

Odůvodnění

Toto znění je převzato z protokolu OSN, na němž je tato směrnice založena, a je uvedeno pro 
vyjasnění.

Pozměňovací návrh 24
ČL. 1 ODST. 3 

Čl. 16 odst. 1 pododstavec 3a (nový) (směrnice 91/477/EHS)

Nesplnění povinnosti mít při sobě Evropský 
zbrojní pas není důvodem pro rozhodnutí 
o vzetí do vazby.

Odůvodnění
Tento dodatek má zabránit hrozbě vězení pro oprávněné majitele zbraní, kteří cestují do 
jiného členského státu a nejsou schopni předložit Evropský zbrojní pas, ale mají všechny 
ostatní nezbytné dokumenty.

Pozměňovací návrh 25
ČL. 1 ODST. 4A (nový)

Příloha I písm. f) (směrnice 91/477/EHS)
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4a) V příloze II písm. f) se odstavec 2 mění 
takto:
„Výše uvedené předchozí povolení není 
v zásadě nezbytné pro cesty se zbraní 
s cílem provozovat lov nebo sportovní 
střelbu za podmínky, že je cestující 
držitelem Evropského zbrojního pasu.“

Pozměňovací návrh 26
ČL. 2 ODST. 2A (nový)

2a. „Ve lhůtě pěti let ode dne provedení této 
směrnice vnitrostátními právními předpisy 
a každý pátý rok poté předloží Komise 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu 
o situaci vyplývající z uplatňování této 
směrnice, popřípadě doprovázenou návrhy.
Komise vypracuje studii o prodeji replik 
zbraní v Evropském společenství a předloží 
o ní zprávu Evropskému parlamentu 
a Radě nejpozději [...]*.
____________
* Jeden rok od data vstupu této směrnice 
v platnost.

Odůvodnění

V souladu s lepší právní úpravou by požadavek předložení zprávy obsažený ve směrnici 
91/477/EHS měl být aktualizován a zprávy by se měly předkládat pravidelně. Dále by Komise 
měla provést studii o složité problematice replik zbraní a jejich prodeji v Evropském 
společenství, včetně prodeje prostřednictvím internetu.
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