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Návrh směrnice

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh, který předkládá Michael Cashman

Pozměňovací návrh 9
Bod odůvodnění 3a (nový)

(3a) Policejní informace uvádějí zvýšenou 
trestnou činnost s použitím upravených 
zbraní v rámci Společenství a nárůst 
přeshraničního pašeráctví zbraní 
upravitelných na střelné zbraně, které 
vystřelují brok, kulku nebo střelu 
působením výbušniny, a je proto nezbytné 
zajistit, aby tyto upravitelné zbraně byly 
zařazeny pod definici „střelné zbraně“ této 
směrnice.

Or. en
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Odůvodnění

Policie hlásí rostoucí problém upravených zbraní, zejména v souvislosti s tím, že některé 
členské státy zavedly přísnější kontroly klasických střelných zbraní. Tento problém je 
jednoznačně celoevropský a zahrnuje pašování upravitelných zbraní, které jsou v některých 
členských státech legálně dostupné, do jiných členských států za účelem jejich úpravy.

Pozměňovací návrh, který předkládá Véronique Mathieu

Pozměňovací návrh 10
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 ze dne 1. července 1969 
o vzájemném uznávání ověřovacích značek 
ručních palných zbraní zahrnuje všechny 
požadavky protokolu, mělo by být 
stanoveno uplatnění Úmluvy na Evropskou 
unii jako celek.

Or. fr

Odůvodnění

Úmluva o vzájemném uznávání ověřovacích značek ručních palných zbraní 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, který předkládá Marie-Line Reynaud

Pozměňovací návrh 11
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, opatření týkající se 
evidence informací členskými státy by měla 
jít nad rámec ustanovení protokolu 
a stanovit zavedení centrálního 
počítačového rejstříku na vnitrostátní 
úrovni a rozšířit minimální dobu vedení 
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informací v evidenci na 20 let. Přístup 
policie a soudních orgánů k informacím 
obsaženým v centrálním rejstříku musí být 
v souladu s článkem 8 Úmluvy o ochraně 
lidských práv a základních svobod.

Or. fr

Odůvodnění

Je důležité zajistit, aby přístup k informacím obsaženým v tomto centrálním rejstříku podléhal 
pravidlům zaručujícím respekt k soukromému a rodinnému životu.

Pozměňovací návrh, který předkládají Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg a 
Gisela Kallenbach

Pozměňovací návrh 12
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 je v protokolu 
stanoveno, že doba vedení evidence 
informací o zbraních musí být prodloužena 
na nejméně deset let, je nezbytné tuto dobu 
prodloužit na nejméně 20 let, aby bylo 
umožněno řádné sledování střelných 
zbraní. Je rovněž nezbytné, aby členské 
státy provozovaly centralizovaný počítačový 
systém evidence dat, ve kterém by každé 
střelné zbrani bylo přiřazeno unikátní 
identifikační číslo a ve kterém by byla 
uvedena jména a adresy všech postupných 
majitelů.

Or. en

Odůvodnění

Protokol stanoví povinnost evidovat informace „nejméně po dobu deseti let“, ale desetileté 
období je nepřiměřené vzhledem k dlouhé životnosti střelných zbraní. Informace by proto 
měly být evidovány nejméně po dobu 20 let. Protokol dále stanoví, 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 její držitel. 
Automatizace rejstříků je v 21. století naprostou nutností.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Marie-Line Reynaud

Pozměňovací návrh 13
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.

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předkládá Marie-Line Reynaud

Pozměňovací návrh 14
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.

Or. fr

Odůvodnění

Je důležité zdůraznit potřebu souladu s rámcem směrnice o ochraně osobních údajů.

Pozměňovací návrh, který předkládá Véronique Mathieu

Pozměňovací návrh 15
Bod odůvodnění 9a (nový)

(9a) Členské státy by měly být podpořeny ve 
stanovení nové klasifikace kategorií zbraní, 
pokud se to ukáže jako prospěšné pro 
fungování vnitřního trhu.

Or. fr
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Pozměňovací návrh, který předkládá Véronique Mathieu 

Pozměňovací návrh 16
Bod odůvodnění 9b (nový)

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

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předkládá Michael Cashman

Pozměňovací návrh 17
Bod odůvodnění 9a (nový)

(9a) Evropský zbrojní pas by měl být 
považován za základní dokument potřebný 
pro lovce a sportovní střelce při přepravě 
střelné zbraně do jiného členského státu. 
Jakékoli dodatečné požadavky stanovené 
členským státem ohledně přepravy zbraně 
lovcem nebo sportovním střelcem do tohoto 
členského státu by měly být odůvodněné 
a přiměřené legitimním cílům veřejné 
politiky týkajícím se ochrany veřejné 
bezpečnosti.

Or. en

Odůvodnění

Co se týče pohybu lovců a sportovních střelců, mohou členské státy požadovat jiné dokumenty 
než Evropský zbrojní pas, pouze je-li to řádně odůvodněno legitimními cíli veřejné politiky 
členského státu týkajícími se ochrany veřejné bezpečnosti, a pokud tyto požadavky jsou 
přiměřené takovým cílům.

Pozměňovací návrh, který předkládají Kathalijne Maria Buitenweg, Gisela Kallenbach

Pozměňovací návrh 18
Bod odůvodnění 9a (nový)

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh, který předkládají Kathalijne Maria Buitenweg, Gisela Kallenbach

Pozměňovací návrh 19
Bod odůvodnění 9b (nový)

(9b) Za účelem snížení rizika násilných 
úmrtí a zranění způsobených ručními 
střelnými zbraněmi by nabývání střelných 
zbraní prostřednictvím dálkové 
komunikace, například pomocí internetu, 
mělo podléhat všem požadavkům 
stanoveným v této směrnici, měla by 
existovat, s výjimkou osob, které jsou 
držiteli platného povolení, lhůta na 
rozmyšlenou mezi momentem, kdy zákazník 
zbraň objedná, a termínem dodání zbraně 
a členské státy by měly stanovit podrobná 
pravidla nabývání zbraní osobami, které 
byly v minulosti odsouzeny za závažný 
trestný čin pravomocným soudním 
rozsudkem.

Or. en

Odůvodnění

Nabývání střelných zbraní prostřednictvím dálkové komunikace by mělo podléhat přiměřené 
kontrole. Lhůta na rozmyšlenou, která je uplatňována v některých státech USA, např. 
v Kalifornii, by navíc přispěla k prevenci trestných činů páchaných v nepříčetnosti. Nabývání 
střelných zbraní osobami odsouzenými za závažný trestný čin je nebezpečné.
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Pozměňovací návrh, který předkládají Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg a 
Gisela Kallenbach

Pozměňovací návrh 20
Bod odůvodnění 9c (nový)

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

Or. en

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, který předkládá Michael Cashman

Pozměňovací návrh 21
ČL. 1 BOD –1 (nový)

Čl. 1 odst. 1 (směrnice 91/477/EHS)

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

Or. en

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 
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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.

</Amend>

Pozměňovací návrh, který předkládají Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg a 
Gisela Kallenbach

Pozměňovací návrh 22
ČL. 1 BOD –1 (nový)

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

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

Or. en

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, který předkládá Edith Mastenbroek

Pozměňovací návrh 23
ČL. 1 BOD –1 (nový)

Čl. 1 odst. 2 (směrnice 91/477/EHS)

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

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Marie-Line Reynaud

Pozměňovací návrh 24
ČL. 1 BOD 1

Čl. 1 odst. 4 (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 z území jakéhokoli státu nebo přes 
jeho území na území 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.

Or. fr

Odůvodnění

Definice „nedovoleného obchodování“ by měla také zahrnovat případy, kdy dotčené střelné 
zbraně, součásti, díly a střelivo pocházejí ze třetích zemí.

Pozměňovací návrh, který předkládají Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg a 
Gisela Kallenbach

Pozměňovací návrh 25
ČL. 1 BOD 1

Čl. 1 odst. 4 (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, 

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 



PE 386.662v01-00 10/32 AM\660564CS.doc
Externí překlad

CS

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.

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]

Or. en

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 standardy označování platné v současnosti, by neměly být považovány 
za nedovolené, pokud se týkají zbraní vyrobených nebo převezených před datem provedení 
této směrnice.

Pozměňovací návrh, který předkládá Marie-Line Reynaud

Pozměňovací návrh 26
ČL. 1 BOD 1A (nový)

Čl. 1 odst. 4 (směrnice 91/477/EHS)

1a) Článek 1 odst. 4 se nahrazuje tímto: 
„Evropský zbrojní pas“ je doklad, který 
vydávají orgány členských států na žádost 
osoby, která se v souladu se zákonem stane 
držitelem a uživatelem střelné zbraně. Jeho 
doba platnosti činí nejvýše pět let. Tato 
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doba platnosti může být prodloužena. 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 pas stále ve svém držení. 
V pasu se vyznačují změny držení nebo 
charakteristiky střelné zbraně, jakož i ztráta 
nebo krádež střelné zbraně.
Nesplnění povinnosti předložit Evropský 
zbrojního pas při celní nebo policejní 
kontrole není samo o sobě trestným činem 
trestaným odnětím svobody.“

Or. fr

Odůvodnění

Ačkoli nesplnění povinnosti předložit Evropský zbrojní pas při kontrole může být potrestáno, 
nemělo by vést k uvěznění dotčené osoby.

Pozměňovací návrh, který předkládá Alexander Alvaro

Pozměňovací návrh 27
ČL. 1 BOD 1A (nový)

Čl. 2 odst. 2a (nový) (směrnice 91/477/EHS)

1a) V článku 2 se vkládá odstavec, který 
zní:
„Tato směrnice se vztahuje na dálkový 
prodej.“

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být zajištěno, aby se ustanovení této směrnice vztahovala například na obchodování
prostřednictvím internetu.



PE 386.662v01-00 12/32 AM\660564CS.doc
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh, který předkládají Roberta Angelilli, Guido Podestà a Stefano Zappalà

Pozměňovací návrh 28
ČL. 1 BOD 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 
obsahuje jednoduché geometrické symboly 
kombinované s číselným nebo 
alfanumerickým kódem, které umožní všem 
členským státům snadno určit zemi výroby.

„1. Pro účely identifikace a sledování všech 
sestavených střelných zbraní členské státy 
v okamžiku výroby každé střelné zbraně 
buď vyžadují jedinečné označení, které 
obsahuje jméno nebo značku výrobce, zemi 
nebo místo výroby a sériové číslo, například 
jak je stanoveno v Úmluvě ze dne 
1. července 1969 o vzájemném uznávání 
ověřovacích značek ručních palných 
zbraní, 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.

Or. it

Odůvodnění

Attualmente tutti i Paesi maggiori produttori europei di armi destinate al mercato civile 
hanno sottoscritto la Convenzione CIP, cosicché si può ritenere che la quasi totalità delle 
armi civili presenti sul territorio dell’Unione Europea sia marcata in tale modo. È comunque 
necessario costituire un sistema unico di marcatura che permetta l’identificazione e la 
tracciatura delle armi presenti all’interno dell’Unione, coerentemente con il disposto dell’art. 
8 del Protocollo. Il sistema proposto dà la possibilità agli Stati membri di predisporre un 
sistema di marcatura unico autonomo, che comprenda tuttavia gli elementi previsti dal 
Protocollo e che sia omogeneo rispetto agli standard e ai criteri definiti dalla Convenzione 
CIP. L’articolo 11 paragrafo 2 del testo in vigore richiede per il trasferimento 
infracomunitario delle armi da fuoco che esse siano state punzonate da un banco di prova 
riconosciuto, ai sensi della Convenzione CIP. Da ultimo, è da preferire la più precisa dizione 
“produttore” anziché “fabbricante”, al fine di rendere omogenea la disposizione con il 
diritto comunitario derivato sulla qualità dei prodotti e la difesa del consumatore (Direttive 
85/374/CEE, 92/59 CEE e 2001/95/CE e successive modificazioni e integrazioni). In tal senso 
la dizione “produttore”, relativa al primo immissore sul mercato, è idonea a comprendere 
anche l’importatore in via definitiva.
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Pozměňovací návrh, který předkládají Kathalijne Maria Buitenweg a Gisela Kallenbach

Pozměňovací návrh 29
ČL. 1 BOD 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 a činnosti 
zprostředkovatele v oboru zbraní na svém 
území souhlasem uděleným na základě 
kontroly osobní a odborné bezúhonnosti 
a schopností podnikatele 
a zprostředkovatele v oboru zbraní. Jedná-li 
se o právnickou osobu, provede se kontrola 
osoby, která podnik řídí.

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise naznačuje, že činnosti zprostředkovatelů by měly být regulovány podobným 
způsobem jako činnosti podnikatelů. Až do současnosti nebyla činnost podnikatele v oboru 
zbraní řádně regulována, na rozdíl od řady dalších oborů, přestože se jedná o velmi 
specifickou činnost vyžadující přísné kontroly. Je proto žádoucí, aby obchodníci v oboru 
zbraní a zprostředkovatelé dokládali svou profesní kvalifikaci.

Pozměňovací návrh, který předkládá Alexander Alvaro

Pozměňovací návrh 30
ČL. 1 BOD 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 

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. 
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činnost ohlášení.

Or. en

Odůvodnění

Odkaz na kategorie C a D je třeba v tomto článku vypustit vzhledem k tomu, že návrh má 
pouze dvě kategorie.

Pozměňovací návrh, který předkládají Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg a 
Gisela Kallenbach

Pozměňovací návrh 31
ČL. 1 BOD 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. Každý členský stát zajistí provoz 
centralizovaného počítačového systému 
evidence dat, ve kterém by každé střelné 
zbrani, na kterou se vztahuje tato směrnice, 
bylo přiřazeno unikátní identifikační číslo.
V evidenčním systému budou 
zaznamenávány a nejméně po dobu 20 let 
udržovány informace o typu, značce, 
modelu, ráži, roku výroby a sériovém čísle 
střelné zbraně, jménu a adrese výrobce 
a bývalého a současného majitele střelné 
zbraně a o jakémkoli obchodu nebo 
převodu, výměně, pronájmu, opravě nebo 
úpravě střelné zbraně. Evidenční systém 
bude obsahovat také informace umožňující 
sledování součástí a dílů a střeliva.
Každý podnikatel a zprostředkovatel 
v oboru zbraní bude povinen vést po dobu 
své činnosti rejstřík, do něhož budou 
zaznamenávány všechny události 
zaznamenávané v centralizovaném systému 
evidence dat uvedeném v pododstavci 1, na 
kterých se podnikatel nebo 
zprostředkovatel v oboru zbraní podílel. Po 
skončení činnosti předá podnikatel nebo 
zprostředkovatel v oboru zbraní rejstřík 
státnímu orgánu odpovědnému za 
registraci, kterou ukládá pododstavec 1.
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Or. en

Odůvodnění

V protokolu je stanoveno, že za evidenci informací jsou odpovědné státní orgány.
Odpovídající sledování střelných zbraní vyžaduje centralizované registrační systémy. Rok 
výroby je pro sledování střelných zbraní důležitou informací. Automatizace rejstříků je v 21. 
století naprostou nutností. Desetileté období, které je v protokolu OSN stanoveno jako 
minimální, je příliš krátké vzhledem k dlouhé životnosti střelných zbraní. Informace by proto 
měly být evidovány nejméně po dobu 20 let.

Pozměňovací návrh, který předkládá Marie-Line Reynaud

Pozměňovací návrh 32
ČL. 1 BOD 2

Čl. 4 odst. 3 (směrnice 91/477/CEE)

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 
deseti let.

Or. fr

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 
20 let.

Pozměňovací návrh, který předkládá Adamos Adamou

Pozměňovací návrh 33
ČL. 1 BOD 2A (nový)
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Článek 5 (směrnice 91/477/EHS)

2a) Článek 5 se mění takto:
„Aniž je dotčen článek 3, povolí členské 
státy nabývání a držení střelných zbraní
kategorie B pouze osobám, které pro to 
mají řádný důvod a které
a) dosáhly věku 18 let, s výjimkou zbraní 
pro sportovní střelbu, avšak které v každém 
případě dosáhli věku 16 let a pouze v rámci 
licencovaného výcvikového střediska, pod 
dohledem a vedením kvalifikovaného 
instruktora, pro soutěžní a výcvikové účely; 
b) nepředstavují nebezpečí pro sebe, veřejný 
pořádek nebo veřejnou bezpečnost.“

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládají Roberta Angelilli, Guido Podestà a Stefano Zappalà

Pozměňovací návrh 34
ČL. 1 BOD 2A (nový)

Článek 5 (směrnice 91/477/EHS)

2a) Článek 5 se mění takto:
„Aniž je dotčen článek 3, povolí členské 
státy nabývání a držení střelných zbraní 
kategorie B pouze osobám, které pro to 
mají řádný důvod a které
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 atd.) nebo za 
spoluúčast při takovém trestném činu.
Členské státy mohou odejmout povolení 
k držení střelné zbraně, přestane-li být 
plněna některá z podmínek písmene b) 
prvního pododstavce.
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Členské státy mohou zakázat osobám 
s bydlištěm na svém území držení zbraně 
nabyté v jiném členském státě, pouze pokud 
zakazují nabytí totožné zbraně na svém 
území.

Or. it

Odůvodnění

Skutečnost spáchání závažného trestného činu je jediným kritériem pro konstatování, že by 
osoba představovala nebezpečí pro společnost, kdyby jí bylo povoleno držet střelnou zbraň.

Pozměňovací návrh, který předkládají Kathalijne Maria Buitenweg a Gisela Kallenbach

Pozměňovací návrh 35
ČL. 1 BOD 2B (nový)

Článek 6 (směrnice 91/477/EHS) 

2b) V článku 6 se vkládají tyto dva 
odstavce:
„Ustanovení této směrnice se plně vztahují 
na nabývání střelných zbraní, jejich 
součástí a dílů a střeliva prostřednictvím 
dálkové komunikace, jak je uvedeno 
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. 
S výjimkou osob, které jsou držiteli 
platného povolení, členské státy stanoví pro 
nabývání střelných zbraní lhůtu na 
rozmyšlenou o délce nejméně 15 dní mezi 
dnem nákupu střelné zbraně a dnem jejího 
doručení.“
_____________
1 Úř. věst. L 144, 4.6.1997, s. 19.

Or. en

Odůvodnění

Nabývání střelných zbraní prostřednictvím dálkové komunikace neumožňuje odpovídající 
kontrolu. Lhůta na rozmyšlenou, která je uplatňována v některých státech USA, např. 
v Kalifornii, by navíc přispěla k prevenci trestných činů páchaných v nepříčetnosti.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Alexander Alvaro

Pozměňovací návrh 36
ČL. 1 BOD 2B (nový)

Článek 7 (směrnice 91/477/EHS)

2b. Článek 7 se nahrazuje tímto:
„1. Střelná zbraň kategorie B nemůže být 
na území členského státu nabyta bez 
povolení, které udělí tento členský stát 
nabyvateli.
Toto povolení nemůže být uděleno osobě 
s bydlištěm v jiném členském státě bez 
předchozího souhlasu tohoto státu.
2. Každý prodejce, podnikatel v oboru 
zbraní nebo soukromá osoba uvědomí 
orgány členského státu o každém převodu 
nebo předání střelné zbraně kategorie B 
a upřesní identifikační prvky nabyvatele 
a střelné zbraně. Má-li nabyvatel bydliště 
v jiném členském státě, je tento členský stát 
o nabytí informován členským státem, ve 
kterém k nabytí došlo, a nabyvatelem.
3. Jestliže členský stát na svém území 
nabývání a držení určité střelné zbraně 
kategorie B zakazuje, uvědomí o tom 
ostatní členské státy, které tento údaj 
výslovně zaznamenají do Evropského 
zbrojního pasu vydaného pro takovou 
zbraň podle čl. 12 odst. 2.
4. Střelná zbraň kategorie B nemůže být na 
území členského státu držena bez povolení, 
které udělí tento členský stát držiteli. Má-li 
držitel zbraně bydliště v jiném členském 
státě, je dotyčný členský stát o udělení 
povolení uvědomen.
5. Povolení nabývat a povolení držet 
střelnou zbraň kategorie B může být 
uděleno jediným správním rozhodnutím.“

Or. en
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Odůvodnění

Přenesení částí z článku 8 do článku 7 směrnice vyplývá z pozměňovacího návrhu 8.

Pozměňovací návrh, který předkládá Marie-Line Reynaud

Pozměňovací návrh 37
ČL. 1 BOD 2A (nový)

Čl. 7 odst. 3a (nový) (směrnice 91/477/EHS)

2a) V článku 7 se za odstavec 3 vkládá nový 
odstavec, který zní:
„3a. Tohoto článku se nepoužije v případě 
nabytí a držení střelné zbraně osobou, která 
je držitelem platné licence k lovu nebo 
sportovní střelbě za předpokladu, že 
předmětná střelná zbraň je vhodná 
k zamýšlenému používání.“

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předkládá Alexander Alvaro

Pozměňovací návrh 38
ČL. 1 BOD 2A (nový)

Čl. 7 odst. 2a (nový) (směrnice 91/477/EHS) 

2a) V článku 7 se před poslední odstavec 
vkládá odstavec, který zní:
„2a. Povolení k nabytí a držení střelné 
zbraně se automaticky udělí držitelům 
platného povolení nebo licence k lovu nebo 
sportovní střelbě.“

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je omezení důsledků zrušení kategorie C a D pro lovce a 
sportovní střelce.
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Pozměňovací návrh, který předkládají Roberta Angelilli, Guido Podestà a Stefano Zappalà

Pozměňovací návrh 39
ČL. 1 BOD 2B (nový)

Čl. 7 odst. 3 (směrnice 91/477/EHS) 

2b) Článek 7 se mění takto:
a) Odstavec 3 se nahrazuje tímto:
„3. Povolení nabývat a povolení držet 
střelnou zbraň se zpravidla udělí jediným 
správním rozhodnutím.“
b) Vkládají se odstavce, které znění:
„3a. Členské státy mohou osobám, 
u kterých bylo konstatováno, že stále 
splňují podmínky pro udělení povolení ke 
střelným zbraním, udělit víceletou licenci 
pro nabývání a držení všech střelných 
zbraní, které jsou předmětem povolení, aniž 
je dotčena povinnost oznámit příslušným 
orgánům převody, povinnost pravidelného 
přezkumu, že tyto osoby nadále splňují 
podmínky a maximální limity pro držení 
zbraní stanovené v příslušných 
vnitrostátních právních předpisech.
3b. Členské státy mohou stanovit 
zjednodušená pravidla pro nabývání 
a držení zbraní s omezenou útočnou 
kapacitou.“

Or. it

Odůvodnění

L’unificazione dei provvedimenti di autorizzazione all’acquisizione e alla detenzione è logica, 
essendo l’acquisizione di norma finalizzata alla detenzione. La previsione di una licenza 
pluriennale valida all’acquisizione e alla detenzione delle armi soggette ad autorizzazione 
serve ad evitare inutili procedimenti a soggetti (tiratori sportivi agonisti, istruttori di tiro, 
collezionisti, operatori della sicurezza pubblici e privati) che hanno la necessità di acquisire 
e detenere nel tempo numerose armi diverse. In tali casi la concessione di autorizzazioni 
specifiche è un’inutile moltiplicazione di procedimenti sovrapponibili. Le legislazioni 
nazionali devono comunque prevedere la rapida comunicazione alle autorità competenti dei 
trasferimenti di arma, anche se, in effetti, tutti i trasferimenti di arma devono essere 
comunque registrati dagli armieri. È inoltre evidente che la permanenza dei requisiti 
necessari deve essere periodicamente controllata, anche in coincidenza col rinnovo. La 
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possibilità di un regime semplificato per le armi a modesta capacità offensiva deriva 
dall’impossibilità di equiparare alle armi comuni oggetti di effettiva scarsa pericolosità, 
come, ad esempio, armi da fuoco da difesa non letali, in grado di lanciare unicamente 
proiettili in gomma o liquidi urticanti.

Pozměňovací návrh, který předkládá Alexander Alvaro

Pozměňovací návrh 40
ČL. 1 BOD 2B (nový)

Čl. 9 odst. 1 úvodní část (směrnice 91/477/EHS)

2b) V článku 9 odstavci 1 se úvodní část 
nahrazuje tímto:
„1. Předání střelné zbraně osobě, která 
nemá bydliště v dotyčném členském státě, je 
za podmínky dodržení povinností 
stanovených v článcích 5, 6 a 7 povoleno.“

Or. en

Odůvodnění

Odkaz na kategorie C a D je třeba v tomto článku vypustit vzhledem k tomu, že návrh má 
pouze dvě kategorie. Odkaz na článek 8 je třeba v tomto článku vypustit vzhledem k tomu, že 
návrh vypouští článek 8.

Pozměňovací návrh, který předkládají Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg a 
Gisela Kallenbach

Pozměňovací návrh 41
ČL. 1 BOD 2C (nový)

Čl. 12 odst. 2 (směrnice 91/477/EHS)

2c) Článek 12 odst. 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 
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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.“

Or. en

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, který předkládá Michael Cashman

Pozměňovací návrh 42
ČL. 1 BOD 2C (nový)

Čl. 12 odst. 2 (směrnice 91/477/EHS)

2c) Článek 12 odst. 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 a pokud 
mohou uvést důvod své cesty. Členské státy 
mohou vyžadovat další dokumentaci mimo 
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Evropský zbrojní pas, pokud jsou takové 
požadavky odůvodněné a přiměřené 
legitimním cílům veřejné politiky ochrany 
veřejné bezpečnosti. Pokud členský stát 
zavedl další požadavky, sdělí je ostatním 
členským státům a tato informace bude 
zaznamenána v Evropském zbrojním 
pasu.“
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.“

Or. en

Odůvodnění

Co se týče pohybu lovců a sportovních střelců, mohou členské státy požadovat jiné dokumenty 
než Evropský zbrojní pas, pouze je-li to řádně odůvodněno legitimními cíli veřejné politiky 
členského státu týkajícími se ochrany veřejné bezpečnosti, a pokud tyto požadavky jsou 
přiměřené takovým cílům.

Pozměňovací návrh, který předkládají Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg a 
Gisela Kallenbach

Pozměňovací návrh 43
ČL. 1 BOD 2D (nový)

Čl. 13 odst. 2 a 3 (směrnice 91/477/EHS)

2d) Článek 13 se mění takto:
a) Odstavec 2 se nahrazuje tímto:
„2. Všechny informace, jež členské státy 
obdrží na základě postupů podle článku 11 
o přepravě střelných zbraní a podle článku 
7 o nabývání a držení střelných zbraní 
osobami bez bydliště v daném státě, sdělí 
nejpozději během přepravy členskému státu 
určení a popřípadě nejpozději během 
přepravy členským státům tranzitu.“
b) Odstavec 3 se nahrazuje tímto: 
„3. Členské státy si budou pravidelně 
vyměňovat informace o systémech 
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a technikách označování, počtu 
autorizovaných podnikatelů 
a zprostředkovatelů v oboru zbraní, 
přepravě střelných zbraní, jejich součástí 
a dílů a střeliva, vnitrostátních právních 
předpisech a postupech, současných 
zásobách na svých územích, zabavených 
střelných zbraních a o metodách 
a technikách deaktivace. Členské státy, 
v souladu s Evropskou úmluvou o vzájemné 
pomoci ve věcech trestních z roku 1959 
a veškerými dalšími nástroji, které tuto 
úmluvu zcela nebo částečně upravují, 
nahrazují nebo doplňují, si budou 
vyměňovat informace o osobách, které byly 
shledány vinnými z trestných činů 
nedovoleného obchodování nebo 
nedovolené výroby, definovaných v této 
směrnici. Komise nejpozději do [...]* sestaví 
kontaktní skupinu pro výměnu informací 
pro účely uplatnění tohoto článku a pro 
spolupráci v oblasti sledování nedovolených 
zbraní, jejich součástí a dílů a střeliva. 
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. Komise v souladu 
s odstavcem 4 přijme vhodná opatření za 
účelem uplatnění tohoto článku.“

Or. en

Odůvodnění

První část tohoto pozměňovacího návrhu je v souladu s novou navrhovanou klasifikací zbraní.
Druhá a třetí část je v souladu s návrhy uvedenými ve zprávě Komise z roku 2000, která 
zdůraznila potřebu intenzivnější spolupráce mezi členskými státy. Směrnice 91/477/ES 
zmiňuje zřízení informačních sítí, aniž by stanovila formát této výměny informací. Zpráva 
z roku 2000 hovoří o vytvoření kontaktní skupiny za tímto účelem.

Pozměňovací návrh, který předkládá Marie-Line Reynaud

Pozměňovací návrh 44
ČL. 1 BOD 2B (nový)
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Čl. 13 odst. 3 (směrnice 91/477/EHS)

2b) Článek 13 odst. 3 se 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.
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.“

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předkládají Roberta Angelilli, Guido Podestà a Stefano Zappalà

Pozměňovací návrh 45
ČL. 1 BOD 3

Čl. 16 odst. 1 pododstavec 2, úvodní věta (směrnice 91/477/EHS)

Členské státy zajistí, aby v souvislosti 
s touto směrnicí kvalifikovaly jako trestný
čin všechny úmyslné činy, které se týkají:

(Netýká se anglického znění.)

Or. it

Odůvodnění

(Netýká se anglického znění.)

Pozměňovací návrh, který předkládají Roberta Angelilli, Guido Podestà a Stefano Zappalà

Pozměňovací návrh 46
ČL. 1 BOD 3

Čl. 16 odst. 1a (směrnice 91/477/EHS)

1a. Převody střelných zbraní uvnitř 
Společenství v rozporu s ustanoveními 
Evropského zbrojního pasu nejsou trestným 
činem.
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Or. it

Odůvodnění

Toto ustanovení má zajistit, aby s oprávněnými držiteli střelných zbraní nebylo zacházeno 
jako s pachateli trestného činu, pokud při vstupu do jiného členského státu nejsou schopni 
předložit Evropský zbrojní pas, ačkoli mají všechny ostatní nezbytné dokumenty.

Pozměňovací návrh, který předkládá Véronique Mathieu

Pozměňovací návrh 47
ČL. 1 BOD 3

Čl. 16 odst. 1 pododstavec 2 (směrnice 91/477/EHS)

Členské státy zajistí, aby v souvislosti 
s touto směrnicí kvalifikovaly jako trestný 
čin všechny úmyslné činy, které se týkají: 

Členské státy zajistí, aby v souvislosti 
s touto směrnicí kvalifikovaly jako trestný 
čin všechny úmyslné činy spáchané ve 
spolupráci s mezinárodní organizovanou 
zločineckou organizací, které se týkají:

– nedovolené výroby střelných zbraní, jejich 
součástí, dílů a střeliva;

– nedovolené výroby střelných zbraní, jejich 
součástí, dílů a střeliva;

– nedovoleného obchodování se střelnými 
zbraněmi, s jejich součástmi, díly 
a střelivem;

– nedovoleného obchodování se střelnými 
zbraněmi, s jejich součástmi, díly 
a střelivem;

– nedovolené padělání nebo vymazání, 
odstranění nebo poškození označení podle 
čl. 4 odst. 1;

– nedovolené padělání nebo vymazání, 
odstranění nebo poškození označení podle 
čl. 4 odst. 1;

Aby bylo jednání považováno za trestný čin 
pro účely této směrnice, musí zasahovat 
mimo hranice Společenství.

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předkládá Ewa Klamt

Pozměňovací návrh 48
ČL. 1 BOD 3 PODODSTAVEC 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 

Organizace, řízení, napomáhání, 
podněcování, umožňování nebo poradenství 
při spáchání trestného činu definovaného 
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úmyslné. v tomto článku musejí být považovány za
trestný čin,pokud jsou úmyslné a pokud je 
do něj zapojena organizovaná zločinná 
skupina.

Or. en

Odůvodnění

Znění je převzato z protokolu OSN, který tvoří základ směrnice, a jeho cílem je vyjasnění 
ustanovení. Protokol OSN, který doplňuje Úmluvu Organizace spojených národů proti 
nadnárodní organizované trestné činnosti a „má být vykládán společně s Úmluvou“ (článek 1 
protokolu), vyžaduje stanovení nedovolené výroby střelných zbraní a nedovoleného 
obchodování s nimi jako trestného činu, avšak pouze v případě, že „jsou tyto trestné činy 
nadnárodní povahy a je do nich zapojena mezinárodní zločinná skupina“ (článek 4 
protokolu).

Pozměňovací návrh, který předkládá Alexander Alvaro

Pozměňovací návrh 49
ČL. 1 BOD 3 PODODSTAVEC 3A (nový)

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.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh, který předkládá Michael Cashman

Pozměňovací návrh 50
ČL. 1 BOD 3A(nový)

Článek 17 (směrnice 91/477/EHS)

3a. Článek 17 se nahrazuje tímto:
„Ve lhůtě pěti let ode dne provedení této 
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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 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.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s lepší regulací by požadavek předložení zprávy obsažený ve směrnici 91/477/EHS 
měl být aktualizován a regularizován. Navíc by Komise měla provést studii o komplexní 
problematice replik zbraní a jejich prodeji v Evropském společenství, včetně prodeje 
prostřednictvím internetu.

Pozměňovací návrh, který předkládají Roberta Angelilli, Guido Podestà a Stefano Zappalà

Pozměňovací návrh 51
ČL. 1 BOD 4 PÍSM. –A (nové)

Příloha I bod II písm. A (směrnice 91/477/EHS)

–a. Bod II písm. A se nahrazuje tímto:
A. Jakýkoli předmět, jenž spadá do některé 
z následujících kategorií, s výjimkou těch 
předmětů, které definici odpovídají, ale byly 
z ní vyloučeny z důvodů uvedených v bodě 
III:
Kategorie A – Zakázané střelné zbraně 
1. Výbušné vojenské střely a odpalovací 
zařízení;
2. automatické střelné zbraně;
3. střelné zbraně maskované jako jiné 
předměty;
4. střelivo s průbojnými, výbušnými nebo 
zápalnými střelami, jakož i střely pro takové 
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střelivo;
5. střelivo pro pistole a revolvery 
s expanzními střelami, jakož i střely pro 
takové střelivo, s výjimkou zbraní určených 
k lovu nebo ke sportovní střelbě pro osoby 
oprávněné užívat tyto zbraně.
Kategorie B – Střelné zbraně podléhající 
povolení
1. Krátké poloautomatické nebo opakovací 
střelné zbraně;
2. krátké jednoranové střelné zbraně pro 
střelivo se středovým zápalem;
3. krátké jednoranové střelné zbraně pro 
střelivo s okrajovým zápalem, jejichž 
celková délka je menší než 28 cm;
4. dlouhé poloautomatické střelné zbraně, 
jejichž zásobník a nábojová komora mohou 
dohromady pojmout více než tři náboje; 
5. dlouhé poloautomatické střelné zbraně, 
jejichž zásobník a nábojová komora 
nemohou dohromady pojmout více než tři 
náboje, jejichž podávací ústrojí je 
odnímatelné nebo u nichž není zaručeno, 
že nemohou být přeměněny běžnými 
nástroji na zbraně, a jejichž zásobník 
a nábojová komora mohou dohromady 
pojmout více než tři náboje;
6. dlouhé opakovací a poloautomatické 
střelné zbraně s hladkým vývrtem hlavně, 
která nepřesahuje délku 60 centimetrů;
7. civilní poloautomatické střelné zbraně, 
které mají vzhled zbraní s automatickým 
mechanismem;
8. Opakovací dlouhé střelné zbraně jiné než 
uvedené v kategorii B bodě 6;
9. dlouhé jednoranové střelné zbraně 
s drátkovým vývrtem;
10. dlouhé poloautomatické střelné zbraně 
jiné než uvedené v kategorii B bodech 4 
a 7;
11. krátké jednoranové střelné zbraně pro 
střelivo s okrajovým zápalem, jejichž 
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celková délka se rovná nebo je větší než 
28 cm;
12. dlouhé jednoranové střelné zbraně 
s hladkým vývrtem hlavně;
Členské státy, které mají v současnosti 

jinou strukturu kategorií, si mohou tento 
systém klasifikace ponechat.

Or. it

Odůvodnění

Na základě zásady subsidiarity a vzhledem k existenci rozdílných zvyklostí a tradic v různých 
zemích je po členských státech požadováno, aby zvolili klasifikaci legálních střelných zbraní 
o dvou kategoriích. Pokud již tyto státy různé kategorie stanovily , jsou oprávněny si je 
zachovat.

Pozměňovací návrh, který předkládá Michael Cashman

Pozměňovací návrh 52
ČL. 1 BOD 4 PÍSM. B) (nový)

Příloha I část III písm. b) (směrnice 91/477/EHS)

4b) Příloha I část III písm. b) se nahrazuje 
tímto:
b) slouží pro účely poplachu, signalizace, 
záchrany života, pro porážku zvířat, 
k rybolovu harpunou nebo jsou určeny pro 
průmyslové nebo technické využití za 
podmínky, že mohou být použity pouze pro 
stanovený účel a nemají vzhled pušky, 
pistole, revolveru nebo jiné klasické střelné 
zbraně;

Or. en

Odůvodnění

Ačkoli by definice střelných zbraní mohla být pozměněna, aby zahrnovala upravitelné zbraně, 
mohou být některé takové střelné zbraně vyňaty na základě znění v příloze III písm. b) 
směrnice 91/477/EHS. Zbraně, které jsou replikami střelných zbraní nebo které se podobají 
„klasickým“ střelným zbraním, by neměly být vyňaty z definice střelné zbraně, vzhledem 
k jejich používání k trestné činnosti v upravené podobě.
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Pozměňovací návrh, který předkládají Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg a 
Gisela Kallenbach

Pozměňovací návrh 53
ČL. 1 BOD 4A (nový)

Příloha I písm. f) (směrnice 91/477/EHS)

4a) V příloze II se písm. f) mění takto:
a) Odstavce 1 a 2 se nahrazují tímto:
„Právo cestovat do jiného členského státu 
s jednou nebo více zbraněmi uvedenými 
v tomto pasu podléhá jednomu nebo 
několika předchozím povolením 
navštíveného členského státu. Toto nebo 
tato povolení budou v pasu zaznamenána.
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 zbrojního pasu a může prokázat 
důvod cesty.“
b) Odstavec 3 se nahrazuje tímto:
„V případě, kdy členský stát informoval 
ostatní členské státy, že držení některých 
střelných zbraní kategorie B je zakázáno, 
doplní se tato poznámka:“
c) Odstavec 5 se zrušuje.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je v souladu s novou navrhovanou klasifikací zbraní.

Pozměňovací návrh, který předkládá Michael Cashman

Pozměňovací návrh 54
ČL. 1 BOD 4A (nový)

Příloha I bod f) (směrnice 91/477/EHS)

4a) V příloze II se písm. f) mění takto:
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a) Odstavec 1 se nahrazuje tímto:
„Právo cestovat do jiného členského státu 
s jednou nebo více zbraněmi uvedenými 
v tomto pasu podléhá jednomu nebo 
několika předchozím povolením 
navštíveného členského státu. Toto nebo 
tato povolení budou v pasu zaznamenána.
b) Odstavec 2 se zrušuje.
c) Odstavec 3 se nahrazuje tímto:
„V případě, kdy členský stát informoval 
ostatní členské státy, že držení některých 
střelných zbraní kategorie B je zakázáno, 
doplní se tato poznámka:“
c) Odstavec 5 se zrušuje.
d) Za poslední odstavec se vkládá odstavec, 
který zní : 
„V případě, kdy členský stát informoval 
ostatní členské státy, že zachovává další 
požadavky vedle Evropského zbrojního 
pasu v zájmu legitimních cílů veřejné 
bezpečnosti, budou tyto požadavky 
zaznamenány ve zbrojním pasu.“

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je v souladu s novou navrhovanou klasifikací střelných zbraní 
a zajišťuje jistotu pro lovce a sportovní střelce, kteří používají Evropský zbrojní pas.
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