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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Východiská

Smernica, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 91/477/EHS, je vnútri Spoločenstva 
presadzovaním protokolu týkajúceho sa boja proti nedovolenej výrobe strelných zbraní a 
nedovoleného obchodu so strelnými zbraňami, súčiastkami strelných zbraní a muníciou 
v súlade s dohovorom Organizácie spojených národov proti cezhraničnej organizovanej 
kriminalite podpísaným Európskou komisiou.

Smernica 91/477/EHS sa zameriava na vytvorenie minimálnych noriem na označovanie 
zbraní, uchovávanie dôkazov o výrobe zbraní a obchodovaní s nimi (zbrojné dokumenty), 
likvidáciu strelných zbraní, ako aj na vymedzenie a zavádzanie činností určených na postih.

Konkrétne ciele Komisie

Navrhovaná smernica mení a dopĺňa existujúcu smernicu v nasledujúcich bodoch:

- vymedzenie pojmov nedovolená výroba strelných zbraní a nedovolený obchod s nimi 
v zmysle smernice,

- pravidla na potrebné označovanie strelných zbraní,
- predĺženie minimálneho časového priestoru na uchovávanie zbrojných dokumentov

požadovaného smernicou 91/477/EHS,
- spresnenie ukladaných postihov a
- prevzatie všeobecných zásad likvidácie

strelných zbraní z protokolu Organizácie spojených národov.

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade (KOM(2000)837)

Komisia vo svojej správe KOM(2000)837 vyhodnocuje uplatňovanie smernice 91/477/EHS 
a v podstate dospela ku kladnému posudku. V niektorých prípadoch však existuje potreba 
zlepšenia.

Zhoda existuje v tom, že smernica ustanovuje nasledujúce pravidlo.
Cestujúci nemá povolené cestovať z jedného členského štátu do iného, keď vlastní strelnú 
zbraň. Výnimka z tohto pravidla je prípustná iba vtedy, keď sa dodržiava presne stanovený 
postup, ktorý umožní, že príslušný členský štát dostane informáciu o tom, že na jeho 
výsostnom území sa nachádza strelná zbraň.

Podľa údajov Komisie tak existujú vážne nedostatky v súvislosti s výmenou informácií, na 
základe čoho môžu chýbať podrobné informácie a v spolupráci členských štátov sa môžu 
vyskytovať nedostatky. Okrem toho, sa používanie európskeho zbrojného pasu môže 
považovať za problematické aj napriek tomu, že podľa názoru Komisie ide o vhodný nástroj 
pre poľovníkov a športových strelcov, ktorí cestujú z jedného členského štátu do iného, aby sa 
mohli zúčastniť na love alebo venovať sa ich športu.

Čo sa týka klasifikácie, nadobúdania a vlastnenia strelných zbraní, ukázalo sa, že vo veľkej 
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väčšine členských štátov netreba rozlišovať strelné zbrane podľa kategórie A, B, C alebo D, 
ktoré navrhuje Komisia. V prevažnej väčšine členských štátov sa bude rozlišovať iba medzi 
zakázanými strelnými zbraňami či zbraňami, na ktoré treba mať úradné povolenie.

Kruhy, ktorých sa to týka, dodnes neprejavili záujem o zmeny pre nedostatky v smernici, 
takže prevláda presvedčenie, že smernica sa riadne uplatňuje riadne a slúži svojmu cieľu.

Stanovisko spravodajcu

Spravodajca má rovnaký názor na zásadné hodnotenie zainteresovaných osôb a Komisie, 
a preto podporuje zmenu a doplnenie smernice 91/477/EHS podľa návrhu Komisie.
Spravodajca však doplnil pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Komisie o časti Schengenského 
dohovoru a protokolu OSN s cieľom konkretizovať jednotlivé zostávajúce nejasnosti.

Okrem toho spravodajca navrhuje zaradiť do rozsahu pôsobnosti smernice aj internetový 
obchod a prípravu internetových platforiem, ktoré podporujú obchod so zbraňami.
Internet sa od nadobudnutia účinnosti smernice v roku 1993 ďalej rozvíjal a stal sa 
elektronickým trhoviskom. Zámer smernice, ktorým je zabrániť nedovolenému obchodu so 
strelnými zbraňami, možno preto dosiahnuť len vtedy, keď zahrnie všetky obchodné miesta so 
strelnými zbraňami.

Spravodajca ďalej upresňuje, že prenášanie strelných zbraní z jedného členského štátu do 
iného bez európskeho zbrojného pasu nie je trestné. To preto, aby sa príliš neobmedzil voľný 
pohyb osôb.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre vnútorný trh a 
ochranu spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a 
doplňujúce návrhy:

Text predložený Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
ODÔVODNENIE 3A (nové)

(3a) vzhľadom na to, že spravodajské 
informácie dokazujú, že používanie 
konvertovaných zbraní v EÚ sa zvyšuje, je 
veľmi dôležité zabezpečiť, aby tieto 
konvertovateľné zbrane spadali v tejto 
smernici pod pojem strelná zbraň.

  
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
ODÔVODNENIE 5

(5) Protokolom sa tiež ustanovuje povinnosť 
označovania zbraní počas výroby a ich 
prevodu z vládnych zásob do stáleho 
civilného používania, zatiaľ čo v smernici 
91/477 sa uvádza povinnosť označovania iba 
nepriamo.

(5) Protokolom sa tiež ustanovuje povinnosť 
označovania zbraní počas výroby a ich 
prevodu z vládnych zásob do stáleho 
civilného používania, zatiaľ čo v smernici 
91/477 sa uvádza povinnosť označovania iba 
nepriamo. Vzhľadom na to, že Dohovor 
o vzájomnom uznávaní skúšobných značiek 
ručných zbraní z 1. júla 1969 obsahuje 
všetky požiadavky protokolu, malo by sa 
počítať s uplatňovaním dohovoru v celej 
Európskej únii.

Odôvodnenie

Dohovor o vzájomnom uznávaní skúšobných značiek ručných zbraní platí v mnohých 
členských štátoch EÚ a zabezpečuje tak systém označovania a kontroly, ktorého súčasťou sú 
všetky záruky a požiadavky stanovené v protokole OSN.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
ODÔVODNENIE 6

(6) Na druhej strane obdobie vedenia 
evidencie informácií o zbraniach sa musí 
predĺžiť minimálne na desať rokov, ako sa 
ustanovuje v protokole.

(6) Na druhej strane, protokol ustanovuje, že 
obdobie vedenia evidencie informácií o 
zbraniach sa musí predĺžiť minimálne na 
desať rokov, ale toto obdobie treba predĺžiť 
až na najmenej 20 rokov, aby sa umožnilo 
riadne sledovanie strelných zbraní. Takisto 
treba, aby členské štáty viedli 
automatizovaný a centralizovaný 
registračný systém, v rámci ktorého by 
každá strelná zbraň mala svoje osobitné 
identifikačné číslo a ktorý by obsahoval 
meno a adresu každého jej majiteľa.
Prístup policajných a súdnych orgánov k 
informáciám uvedeným v centrálnej 
evidencii musí byť v súlade s článkom 8 
Dohovoru o ochrane ľudských práv a 
základných slobôd.

Odôvodnenie

Protokol stanovuje, že informácie sa uchovávajú „minimálne desať rokov“, avšak desaťročné 
obdobie je vzhľadom na veľmi dlhú životnosť strelných zbraní neprimerané. Tieto informácie 
by sa preto mali uchovávať najmenej 20 rokov. Protokol okrem toho stanovuje, že za 
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uchovávanie informácií sú zodpovedné orgány verejnej moci. Primerané sledovanie strelných 
zbraní si vyžaduje centralizované registračné systémy, ktoré by sledovali skôr zbraň ako 
samotnú osobu. V 21. storočí je automatizácia evidencie nevyhnutnou požiadavkou. Je 
dôležité zabezpečiť, aby prístup k informáciám uvedeným v tomto centrálnom registri 
podliehal pravidlám zabezpečujúcim dodržiavanie súkromia a rodinného života.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
ODÔVODNENIE 6A (nové)

6a) Na uľahčenie sledovania strelných 
zbraní a účinný boj proti nezákonnej 
výrobe strelných zbraní, ich súčastí, 
komponentov a streliva, ako aj
obchodovaniu s nimi je nevyhnutné, aby sa 
prijali opatrenia na zlepšenie výmeny 
informácií medzi členskými štátmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
ODÔVODNENIE 6B (nové)

(6b) Uchovávanie a výmena informácií sa 
riadia smernicou Európskeho parlamentu a 
Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o 
ochrane fyzických osôb pri spracovaní 
osobných údajov a voľnom pohybe týchto 
údajov¹.
1 Ú. v. ES L 281, 23. 11. 1995, s. 31.

Odôvodnenie

Je dôležité zdôrazniť potrebu dodržiavať rámcovú smernicu o ochrane osobných údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
ODÔVODNENIE 9A (nové)

(9a) Vzhľadom na osobitnú povahu 
obchodnej a sprostredkovateľskej činnosti 
je nevyhnutná jej prísna kontrola, 
zameraná predovšetkým na zisťovanie 
profesionálnych schopností a bezúhonnosti 
obchodníkov a sprostredkovateľov.

Odôvodnenie

Na rozdiel od mnohých iných profesií nebolo vykonávanie činnosti obchodníka so zbraňami 
doteraz primerane regulované, aj keď je to veľmi špecifická činnosť, ktorá si vyžaduje prísnu 
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kontrolu. Preto by bolo vhodné, aby obchodníci so zbraňami a sprostredkovatelia predložili 
doklad o svojej odbornej spôsobilosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
ODÔVODNENIE 9B (nové)

(9b) Európsky zbrojný pas v zásade plní 
svoju funkciu dobre a mal by sa považovať 
za jediný doklad, ktorý poľovníci a športoví 
strelci potrebujú na prenos strelnej zbrane z 
jedného členského štátu do druhého.

Odôvodnenie

Ako sa uvádza v správe Komisie z roku 2000 a so zreteľom na primerané fungovanie 
vnútorného trhu by členské štáty nemali v súvislosti s pohybom poľovníkov a športových 
strelcov vyžadovať okrem európskeho zbrojného pasu iný doklad ani poplatky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
ODÔVODNENIE 9C (nové)

(9c) Komisia by mala čo najskôr 
vypracovať štúdiu nákladov a prínosov 
vplyvu zo zníženia počtu kategórií zbraní na 
fungovanie vnútorného trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
ČLÁNOK 1 BOD -1A (nový)

Článok 1 odsek 1 (smernica 91/477/EHS)

-1a) Článok 1 ods. 1 sa nahrádza takto:
„Na účely tejto smernice „strelná zbraň“ 
znamená každú prenosnú hlavňovú zbraň, 
v ktorej sa strela, náboj alebo projektil 
uvádza do pohybu okamžitým uvoľnením 
nahromadenej energie alebo zbraň, ktorá je 
na tento účel vyrobená, alebo ktorú je 
možné na tento účel upraviť, okrem 
prípadov, keď aj napriek tomu, že 
zodpovedá tejto definícii, je vylúčená 
z dôvodov uvedených v prílohe I oddiel III. 
Strelné zbrane sú zatriedené do kategórií 
v časti II prílohy I.“
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Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
ČLÁNOK 1 BOD -1B (nový)

Článok 1 odsek 2 (smernica 91/477/EHS)

-1b) Článok 1 ods. 2 sa nahrádza takto:
„2. Na účely tejto smernice 
„sprostredkovateľ“ znamená každú fyzickú 
osobu, ktorej obchodná alebo 
podnikateľská činnosť úplne alebo 
čiastočne spočíva vo výrobe, obchodovaní 
alebo poskytovaní priestoru na tento účel, 
výmene, zapožičiavaní, oprave alebo úprave 
strelných zbraní.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
ČLÁNOK 1 BOD -1C (nový)

Článok 1 odsek 1a (nový) (smernica 91/477/EHS)

-1c) Do článku 1 sa vkladá tento odsek 1a:
„1a. Na účely tejto smernica „historická 
zbraň“ znamená buď zbraň vyrobenú pred 
rokom 1900 alebo každú zbraň vyrobenú 
neskôr, ktorú členský štát na základe 
technických kritérií označí za historickú 
zbraň.“

Odôvodnenie

Definícia „historickej zbrane“ je vzhľadom na právnu istotu nevyhnutná pretože na tieto 
zbrane sa táto smernica nevzťahuje. Na druhej strane by sa mali akceptovať aj definície 
členských štátov za predpokladu, že sa opierajú o technické kritériá.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
ČLÁNOK 1 BOD 1

Článok 1 odsek 2b (smernica 91/477/EHS)

4. Na účely tejto smernice „nezákonné 
obchodovanie” znamená nadobudnutie, 
predaj, dodanie, pohyb alebo prepravu 
strelných zbraní, ich súčastí a komponentov 
a streliva z územia alebo cez územie 
jedného členského štátu na územie druhého 
členského štátu, ak ktorýkoľvek z 
dotknutých členských štátov nedá na to 
povolenie v súlade s podmienkami tejto 
smernice, alebo ak strelné zbrane nie sú
označené podľa článku 4 ods. 1.“

2b. Na účely tejto smernice „nezákonné 
obchodovanie” znamená nadobudnutie, 
predaj, dodanie, pohyb alebo prepravu 
strelných zbraní, ich súčastí a komponentov 
a streliva spôsobom, ktorý je v rozpore 
s touto smernicou, na územie členského 
štátu, ak ktorýkoľvek z dotknutých 
členských štátov nedá na to povolenie 
v súlade s podmienkami tejto smernice, 
alebo ak strelné zbrane, ich súčasti 
a komponenty a strelivo nie sú zaevidované 
v súlade s článkom 4 ods. 3 alebo nie sú
označené podľa článku 4 ods. 1.
Nadobudnutie, predaj, dodanie, prenos 
alebo presun strelných zbraní sa však 
nepovažuje za nezákonné obchodovanie iba 
na základe toho, že tieto zbrane neboli 
označené v súlade s článkom 4 ods. 1, ak 
boli vyrobené alebo prevedené z vládnych 
zásob do stáleho civilného používania pred 
....*, za predpokladu, že označenie spĺňa 
príslušné požiadavky platné pred uvedeným 
dátumom.
_____________
* [dátum transpozície tejto smernice 
členským štátom]

Odôvodnenie

Chýbajúca evidencia by sa mala zaradiť medzi prvky nezákonného obchodovania. Vloženie 
slov „spôsobom, ktorý je v rozpore s touto smernicou“ napomôže právnu istotu definovaním 
nezákonného obchodovania ako každého obchodovania, ktoré nie je v súlade so všetkými 
ustanoveniami tejto smernice, a zabezpečí rovnaký prístup ku všetkým strelným zbraniam 
nachádzajúcim sa na území EÚ. Transakcie so strelnými zbraňami, ktoré spĺňajú súčasné 
normy označovania, by sa však nemali považovať za nezákonné, ak sa týkajú strelných zbraní 
vyrobených alebo prenesených pred dátumom transpozície tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
ČLÁNOK 1 BOD 1A (nový)

Článok 1 odsek 4 (smernica 91/477/EHS)

1a) článok 1 odsek 4 sa nahrádza takto:
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„(4) Európsky zbrojný pas je doklad, ktorý 
vydávajú orgány členských štátov na 
žiadosť osobe, ktorá sa legálne stáva 
držiteľom a používateľom strelnej zbrane.
Platí najviac päť rokov. Dobu platnosti 
možno predĺžiť. Zbrojný pas obsahuje 
údaje uvedené v prílohe II. Je to 
neprenosný doklad, v ktorom je uvedená 
strelná zbraň alebo strelné zbrane, ktoré 
má v držbe a užívaní držiteľ zbrojného 
pasu. Osoba používajúca strelnú zbraň 
musí mať vždy pri sebe zbrojný pas Zmeny 
v držbe alebo charakteristikách strelných 
zbraní, ako aj strata alebo krádež zbrane sa 
uvedú do pasu."

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
ČLÁNOK 1 BOD 2

Článok 4 odsek 1 pododsek 1 (smernica 91/477/EHS)

„1. S cieľom identifikácie a sledovania 
každej strelnej zbrane členské štáty v čase 
výroby každej strelnej zbrane budú alebo
požadovať jedinečné označenie s uvedením
názvu výrobcu, krajiny alebo miesta výroby 
a výrobného čísla, alebo zachovávať 
akékoľvek jedinečné, pre užívateľa 
optimálne označovanie s jednoduchými 
geometrickými symbolmi v kombinácii 
s číselným alebo abecedno-číselným kódom, 
umožňujúce všetkým štátom jednoduchú 
identifikáciu krajiny výroby.

“1. S cieľom identifikácie a sledovania 
každej strelnej zbrane členské štáty v čase 
výroby každej strelnej zbrane budú buď
požadovať jedinečné označenie vrátane
názvu alebo značky výrobcu, krajiny alebo 
miesta výroby a výrobného čísla, napríklad 
v zmysle Dohovoru o vzájomnom uznávaní 
skúšobných značiek ručných strelných 
zbraní z 1. júla 1969, alebo zachovávať 
akékoľvek jedinečné, pre užívateľa 
optimálne označovanie s jednoduchými 
geometrickými symbolmi v kombinácii s 
číselným alebo abecedno-číselným kódom, 
umožňujúce všetkým štátom jednoduchú 
identifikáciu krajiny výroby.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
ČLÁNOK 1 BOD 2

Článok 4 odsek 2 (smernica 91/477/EHS)

2. Každý členský štát podmieni vykonávanie 
činnosti predajcu na svojom území,
prinajmenšom pokiaľ ide o kategórie A a 
B, oprávnením udeľovaným minimálne 
na základe kontroly súkromnej a profesijnej 
integrity predajcu. V prípade právnickej 

2. Každý členský štát podmieni vykonávanie 
činnosti predajcu na svojom území 
oprávnením udeľovaným minimálne 
na základe kontroly súkromnej a profesijnej 
integrity predajcu. V prípade právnickej 
osoby sa kontrola bude týkať osoby, ktorá 
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osoby sa kontrola bude týkať osoby, ktorá 
riadi podnik. Vo vzťahu ku kategóriám C a 
D každý štát, ktorý nepodmieňuje 
vykonávanie činnosti predajcu oprávnením, 
podrobí takúto činnosť ohlasovacej 
povinnosti.

riadi podnik.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
ČLÁNOK 1 BOD 2

Článok 4 odsek 3 (smernica 91/477/EHS)

3. Od každého predajcu sa bude vyžadovať, 
aby viedol evidenciu zbraní, v ktorej budú 
zaznamenané informácie o všetkých 
strelných zbraniach zaradených 
do kategórie A, B alebo C, ktoré obdržal 
alebo predal vrátane takých náležitostí, 
ktoré umožnia identifikáciu zbrane, najmä 
jej typ, značku, model, kaliber a výrobné 
číslo, meno a adresu dodávateľa a 
nadobúdateľa zbrane. Členské štáty budú 
pravidelne kontrolovať, či si predajca plní 
túto povinnosť. Predajca uchováva evidenciu 
po dobu piatich rokov, dokonca aj po 
skončení svojej činnosti. Každý členský štát 
zabezpečí uchovávanie týchto informácií po 
dobu minimálne desiatich rokov.

3. Od každého predajcu sa bude vyžadovať, 
aby viedol evidenciu zbraní, v ktorej budú 
zaznamenané informácie o všetkých 
strelných zbraniach, ktoré získal alebo 
predal, ako aj náležitosti, ktoré umožnia 
identifikáciu zbrane, najmä jej typ, značku, 
model, kaliber a výrobné číslo, meno a
adresu dodávateľa a nadobúdateľa zbrane.
Predajca uchováva evidenciu počas obdobia
piatich rokov, dokonca aj po skončení svojej 
činnosti. Každý členský štát zabezpečí 
uchovávanie vyššie uvedených informácií 
v centralizovanom počítačovom systéme 
evidencie počas obdobia minimálne 
dvadsiatich rokov.

Odôvodnenie

Existencia centralizovaného počítačového systému evidencie v každom členskom štáte by 
uľahčila sledovanie a výmenu informácií. Okrem toho by sa vzhľadom na životnosť strelnej 
zbrane malo desaťročné obdobie uchovávania informácií, uvedené v návrhu smernice, 
predĺžiť na dvadsať rokov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
ČLÁNOK 1 BOD 2A (nový)

Článok 4 odsek 3a (nový) (smernica 91/477/EHS)

3a) Členské štáty zabezpečia, aby bolo 
možné zistiť súčasného vlastníka každej 
strelnej zbrane klasifikovanej v kategóriách 
A, B, C a D.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
ČLÁNOK 1 BOD 2B (nový)
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Článok 4a (nový) (smernica 91/477/EHS)

2b) Po článku 4 sa vkladá tento článok 4a:
„Článok 4a

Bez toho, aby bol dotknutý článok 3, 
členské štáty povolia nadobudnutie a držbu 
strelných zbraní zaradených do kategórie 
A, B, C alebo D iba osobám, ktorým bola 
udelená licencia alebo oprávnenie v súlade 
s vnútroštátnou legislatívou.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
ČLÁNOK 1 BOD 2C (nový)

Článok 5 (smernica 91/477/EHS)

2c) článok 5 sa nahrádza takto:
„Bez toho, aby bol dotknutý článok 3, 
členské štáty povolia nadobudnutie a držbu 
strelných zbraní iba osobám, ktoré majú na 
to opodstatnený dôvod a ktoré:
(a) dosiahli vek 18 rokov a viac, okrem lovu 
a športovej streľby;
(b) pravdepodobne nebudú predstavovať 
nebezpečenstvo pre seba, pre verejný 
poriadok alebo verejnú bezpečnosť.
Bez toho, aby bol dotknutý článok 3, 
členské štáty povolia držbu strelných zbraní 
iba osobám, ktoré neboli trestané pre 
spáchanie ťažkého trestného činu 
(napríklad vraždu, krádež, podpaľačstvo) 
alebo pre spoluúčasť na takomto čine.
Členské štáty môžu odobrať oprávnenie na 
držbu strelnej zbrane iba vtedy, keď sa 
prestanú plniť podmienky uvedené v 
písmene b) prvého odseku.
Členské štáty môžu osobám s bydliskom na 
ich území zakázať držbu zbrane získanej v 
inom členskom štáte iba vtedy, keď na 
svojich vlastnom území nepovoľujú 
nadobúdanie rovnakej zbrane.“

Odôvodnenie

Pri vložke ide o vysvetlenie zmyslu článku 83c Schengenského dohovoru.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
ČLÁNOK 1 BOD 2D (nový)

Článok 6 (smernica 91/477/EHS)

2d) Do článku 6 sa vkladá tento odsek:
„Získavanie strelných zbraní, ich súčastí a 
komponentov a streliva prostredníctvom 
komunikácie na diaľku v zmysle článku 2 
smernice 97/7/ES Európskeho parlamentu 
a Rady z 20. mája 1997 o ochrane 
spotrebiteľa vzhľadom na zmluvy na 
diaľku1 upravuje v plnom rozsahu táto 
smernica.
1 Ú. v. ES L 144, 4.6.1997, s. 19.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
ČLÁNOK 1 BOD 2E (nový)

Článok 12 odsek 2 (smernica 91/477/EEC)

2e) Článok 12, ods. 2 sa mení a dopĺňa 
takto:
a) Prvý pododsek sa nahrádza takto:
"2. Bez ohľadu na odsek 1 môžu mať 
poľovníci a športoví strelci v držbe bez 
predchádzajúceho oprávnenia jednu alebo 
niekoľko strelných zbraní počas cesty cez 
dva alebo viac členských štátov s cieľom 
účasti na svojich aktivitách za predpokladu, 
že majú európsky zbrojný pas, v ktorom je 
uvedená takáto zbraň alebo zbrane.
Členské štáty nebudú okrem európskeho 
zbrojného pasu vyžadovať na tento účel 
žiadny iný doklad.  
b) Druhý pododsek sa nahrádza takto:
„Táto odchýlka sa však nevzťahuje na 
cesty do členského štátu, ktorý zakazuje 
nadobúdanie a držbu dotknutej strelnej 
zbrane; v takom prípade sa do európskeho 
zbrojného pasu zaznamená vyhlásenie v 
tomto zmysle.“



PE 380.586v02-00 14/17 AD\670886SK.doc

SK

Odôvodnenie

Ako sa uvádza v správe Komisie z roku 2000 a so zreteľom na primerané fungovanie 
vnútorného trhu by členské štáty nemali v súvislosti s pohybom poľovníkov a športových 
strelcov vyžadovať okrem európskeho zbrojného pasu iný doklad ani poplatky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
ČLÁNOK 1 BOD 2F (nový)

Článok 13 odsek 3 (smernica 91/477/EHS)
2f) Článok 13 ods. 3 sa nahrádza takto:
„3. Členské štáty vytvoria siete na 
pravidelnú výmenu všetkých informácií, 
ktoré majú k dispozícii.  
Komisia najneskôr do jedného roka po 
nadobudnutí účinnosti tejto smernice zriadi 
kontaktnú skupinu na výmenu informácií 
na účely uplatňovania tohto článku.
Každý členský štát informuje ostatné 
členské štáty a Komisiu o vnútroštátnych 
orgánoch zodpovedných za poskytovanie a 
získavanie informácií a za uplatňovanie 
formalít stanovených v článku 11 ods. 4.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
ČLÁNOK 1 BOD 3

Článok 16 odsek 1 pododsek 3 (smernica 91/477/EHS)

Pokus o takéto poškodzovanie, účasť a 
navádzanie naň musia byť tiež považované 
za trestný čin, ak boli spáchané úmyselne.

Organizovanie, riadenie, pomoc, 
spoluúčasť, umožňovanie alebo 
poradenstvo pri spáchaní trestného činu 
vymedzeného týmto článkom sa považujú za 
trestný čin, ak boli spáchané úmyselne.

Odôvodnenie

Doplnok k zmene Komisie je prebraním protokolu OSN, ktorý je základom, a slúži na 
vysvetlenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
ČLÁNOK 1 BOD 3

Článok 16 odsek 1 pododsek 3a (nový) (smernica 91/477/EHS)

Nesplnenie si povinnosti mať pri sebe 
európsky zbrojný pas sa netrestá odňatím 



AD\670886SK.doc 15/17 PE 380.586v02-00

SK

slobody.

Odôvodnenie

Týmto sa má zamedziť riziku trestu odňatia slobody oprávnenému držiteľovi strelnej zbrane v 
prípade, že pri vstupe do iného členského štátu nemôže predložiť európsky zbrojný pas, hoci 
má všetky ostatné potrebné doklady.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
ČLÁNOK 1 BOD 4A (nový)

Príloha I písmeno f) (smernica 91/477/EEC)

4a) V prílohe II sa písmeno f) mení 
a dopĺňa takto:
„Vyššie uvedené predchádzajúce 
oprávnenie nie je v zásade potrebné na 
cestu so strelnou zbraňou s cieľom účasti 
na love alebo s cieľom účasti na športovej 
streľbe pod podmienkou, že cestujúci je 
držiteľom zbrojného pasu.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
ČLÁNOK 2 BOD 2A(nový)

2a) Do piatich rokov odo dňa transpozície 
tejto smernice do vnútroštátnych právnych 
predpisov a potom každých päť rokov 
Komisia predloží Európskemu parlamentu 
a Rade správu o situácii vyplývajúcej z 
uplatňovania tejto smernice a prípadne k 
nej pripojí návrhy.
Komisia vypracuje štúdiu o umiestňovaní 
replík zbraní na trh v Európskom 
spoločenstve a predloží o nej správu  
Európskemu parlamentu a Rade najneskôr 
do [...]*.
____________
* Jeden rok od dátumu nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice.

Odôvodnenie

V súlade s lepšou právnou úpravou by sa požiadavka predkladania správ zahrnutá v smernici 
91/477/EHS mala aktualizovať a mala by sa stať štandardnou. Okrem toho by Komisia mala 
vypracovať štúdiu o zložitej problematike replík zbraní a ich umiestňovaní na trh vrátane ich 
predaja na internete v Európskom spoločenstve.
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