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Alexander Alvaro
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Návrh smernice

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Michael Cashman

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Odôvodnenie 3a (nové)

(3a) Spravodajské policajné služby 
zaznamenávajú v Spoločenstve zvýšenú 
trestnú činnosť zahŕňajúcu používanie 
upravených zbraní, ako aj nárast prípadov 
cezhraničného pašovania upraviteľných 
zbraní na účely ich prispôsobenia na 
strelné zbrane, v ktorých sa strela, náboj 
alebo projektil uvádza do pohybu 
uvoľnením nahromadenej energie. Je preto 
je absolútne nevyhnutné zabezpečiť, aby sa 
vymedzenie pojmu strelná zbraň v zmysle 
tejto smernice vzťahovalo aj na takéto 



PE 386.662v01-00 2/33 AM\660564SK.doc

SK

upraviteľné zbrane.

Or. en

Odôvodnenie

Polícia hlási čoraz častejšie sa vyskytujúci problém s upravenými zbraňami, najmä 
v súvislosti so zavádzaním prísnejších kontrol tradičných strelných zbraní v niektorých 
členských štátoch. Tento problém sa nepochybne týka celej Európy a zahŕňa pašovanie 
upraviteľných zbraní, ktoré sú v niektorých členských štátoch legálne dostupné, do iných 
členských štátov na účely ich prispôsobenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Véronique Mathieu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
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.

Or. fr

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, ktorý predkladá Marie-Line Reynaud

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Odôvodnenie 6

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

(6) Na druhej strane, opatrenia členských 
štátov na uchovávanie informácií by mali 
ísť nad rámec ustanovení protokolu a na 
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ustanovuje v protokole. úrovni jednotlivých štátov by mali 
zabezpečiť zriadenie centrálnej počítačovej 
evidencie a predĺžiť minimálne obdobie 
uchovávania informácií na dvadsať rokov. 
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.

Or. fr

Odôvodnenie

Je dôležité zabezpečiť, aby sa prístup k informáciám uvedeným v centrálnej evidencii riadil 
pravidlami, ktoré zaručujú rešpekt voči súkromnému a rodinnému životu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Alexander Alvaro, Kathalijne Maria 
Buitenweg a Gisela Kallenbach

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
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 , zatiaľ čo protokol 
stanovuje, že obdobie vedenia evidencie 
informácií o zbraniach sa musí predĺžiť 
minimálne na desať rokov, na umožnenie 
primeraného sledovania strelných zbraní je 
potrebné predĺžiť toto obdobie na 
minimálne 20 rokov. Rovnako je potrebné, 
aby členské štáty mali počítačový 
a centralizovaný systém registrácie údajov, 
v rámci ktorého sa každej strelnej zbrani 
pridelí špecifické identifikačné číslo 
a uvedie sa meno a adresa každého 
následného vlastníka. 

Or. en

Odôvodnenie

Protokol zabezpečuje uchovávanie informácii „najmenej počas desiatich rokov“, vzhľadom 
na veľmi dlhú životnosť zbraní však desaťročné obdobie nie je postačujúce. Preto by sa 
informácie mali uchovávať najmenej počas 20 rokov. Protokol ďalej stanovuje, že za 
uchovávanie informácií sú zodpovedné orgány verejnej moci. Primerané sledovanie 
strelných zbraní si vyžaduje centralizované systémy evidencie, ktoré nemonitorujú osoby, ale 
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zbrane. Automatizácia týchto systémov je v 21. storočí úplnou nevyhnutnosťou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marie-Line Reynaud

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Odôvodnenie 6 a (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.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marie-Line Reynaud

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Odôvodnenie 6 b (nové)

(5) 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.

Or. fr

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Véronique Mathieu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Odôvodnenie 9 a (nové)

9a) Ak sa nová klasifikácia kategórií zbraní 
ukáže ako prospešná pre fungovanie 
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vnútorného trhu, bolo by vhodné 
podporovať členské štáty, aby o nej 
uvažovali.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Véronique Mathieu 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Odôvodnenie 9 b (nové)

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

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Michael Cashman

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Odôvodnenie 9 a (nové)

(9a) Európsky zbrojný pas by sa mal 
považovať za prvoradý doklad, ktorý 
poľovníci a športoví strelci potrebujú na 
prepravu strelnej zbrane do iného 
členského štátu.  Všetky dodatočné 
požiadavky členského štátu týkajúce sa 
situácie, keď poľovník alebo športový 
strelec prepravuje strelnú zbraň do tohto 
členského štátu, by mali byť odôvodnené 
zákonnými cieľmi verejnej politiky v oblasti 
ochrany verejnej bezpečnosti a mali by im 
byť primerané.

Or. en

Odôvodnenie

V súvislosti s pohybom poľovníkov a športových strelcov môžu členské štáty vyžadovať iný 
doklad ako európsky zbrojný pas iba v prípade, ak je to presne odôvodnené zákonnými cieľmi 
verejnej politiky členského štátu týkajúcimi sa ochrany verejnej bezpečnosti a ak sú 
požiadavky primerané týmto cieľom.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Kathalijne Maria Buitenweg a Gisela 
Kallenbach

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Odôvodnenie 9 a (nové)

(9a) Vzhľadom na osobitnú povahu 
obchodnej a sprostredkovateľskej činnosti 
je nevyhnutná jej prísna kontrola, 
predovšetkým s cieľom preveriť 
profesionálne schopnosti a bezúhonnosť 
obchodníkov a sprostredkovateľov.

Or. en

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 
kontrolu. Preto by bolo vhodné, aby obchodníci so zbraňami a sprostredkovatelia predložili 
doklad o svojej odbornej spôsobilosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Kathalijne Maria Buitenweg a Gisela 
Kallenbach

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Odôvodnenie 9 b (nové)

(9b) Na zníženie nebezpečenstva násilnej 
smrti a zranení v dôsledku malých 
strelných zbraní by malo nadobudnutie 
strelných zbraní prostredníctvom 
komunikácie na diaľku, napríklad cez 
internet, podliehať všetkým požiadavkám 
stanoveným v tejto smernici. S výnimkou 
osôb, ktoré majú platné oprávnenie, by mal 
medzi objednaním strelnej zbrane a jej 
doručením zákazníkovi plynúť čas na 
rozmyslenie a členské štáty by mali 
stanoviť podrobné opatrenia týkajúce sa 
zákazu nadobudnutia strelných zbraní 
osobami, ktoré boli konečným rozsudkom 
súdu uznané vinnými zo závažných 
trestných činov.

Or. en
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Odôvodnenie

Nadobudnutie strelných zbraní prostredníctvom komunikácie na diaľku by malo podliehať 
primeranej kontrole. Navyše čas na rozmyslenie, ktorý sa uplatňuje v niektorých štátoch USA, 
napríklad v Kalifornii, by prispel k tomu, aby sa predchádzalo páchaniu trestných činov v 
stave dočasnej duševnej poruchy. Nadobudnutie strelných zbraní osobami, ktoré boli 
odsúdené za závažné trestné činy, je nebezpečné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Alexander Alvaro, Kathalijne Maria 
Buitenweg a Gisela Kallenbach

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Odôvodnenie 9 c (nové)

(9c) Európsky zbrojný pas si 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.

Or. en

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, ktorý predkladá Michael Cashman

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
ČLÁNOK 1 BOD -1 (nový)

Článok 1 odsek 1 (Smernica 91/477/EHS)
(-1) Článok 1 ods. 1 sa nahrádza takto:
„Na účely tejto smernice „strelná zbraň“ 
znamená akúkoľvek 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, kedy aj napriek tomu, že 
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zodpovedá tejto definícii, je vylúčená 
z dôvodov uvedených v prílohe I oddiel III. 
Strelné zbrane sú zatriedené do kategórií 
v časti II prílohy I.“

Or. en

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, ktorý predkladajú Alexander Alvaro, Kathalijne Maria 
Buitenweg a Gisela Kallenbach

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
ČLÁNOK 1 BOD -1 (nový)

Článok 1odsek 1 a (nový) (Smernica 91/477/EHS)
(-1) Do článku 1 sa vkladá tento odsek 1a:
„1a. Na účely tejto smernica „historická 
zbraň“ znamená buď zbraň vyrobenú pred 
rokom 1900 alebo akúkoľvek zbraň 
vyrobenú neskôr, ktorú členský štát na 
základe technických kritérií označí za 
historickú zbraň.“

Or. en

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, ktorý predkladá Edith Mastenbroek

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
ČLÁNOK 1 BOD -1(nový)

Článok 1 odsek 2 (Smernica 91/477/EHS)
-1) Článok 1 ods. 2 sa nahrádza takto:
„2. Na účely tejto smernice 
„sprostredkovateľ“ znamená akúkoľvek 
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.“

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marie-Line Reynaud

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
ČLÁNOK 1 BOD 1

Článok 1 odsek 4 (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.“

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 
akéhokoľvek štátu na územie 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.“

Or. fr

Odôvodnenie

Vymedzenie pojmu nezákonné obchodovanie by sa malo vzťahovať aj na prípady, keď 
príslušné strelné zbrane, ich súčasti a komponenty a strelivo pochádzajú z tretích krajín.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Alexander Alvaro, Kathalijne Maria 
Buitenweg a Gisela Kallenbach

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
ČLÁNOK 1 BOD 1

Článok 1 odsek 4 (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]

Or. en

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.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marie-Line Reynaud

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
ČLÁNOK 1 BOD 1 A(NOVÝ)

Článok 1 odsek 4 (Smernica 91/477/EHS)
1a) Článok 1 ods. 4 sa nahrádza takto:
„4. „Európsky zbrojný pas“ je doklad, ktorý 
na žiadosť vydávajú orgány členských 
štátov osobe, ktorá sa legálne stáva 
držiteľom a používateľom strelnej zbrane.
Platí najviac päť rokov. Dobu platnosti je 
možné predĺžiť. Obsahuje informácie 
stanovené v prílohe II. Európsky zbrojný 
pas je 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.
Nepredloženie tohto európskeho zbrojného 
pasu pri colnej alebo policajnej kontrole 
nie je samo osebe skutok stíhateľný 
odňatím slobody.“

Or. fr

Odôvodnenie

Za nepredloženie európskeho zbrojného pasu počas kontroly možno uložiť trest, tento skutok 
by však nemal viesť k uväzneniu príslušnej osoby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Alexander Alvaro

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
ČLÁNOK 1 BOD 1 A(nový)

Článok 2 odsek 2 a (nový) (Smernica 91/477/EHS)

1a) V článku 2 sa dopĺňa tento odsek:
„Táto smernica sa uplatňuje na predaj 
prostredníctvom komunikácie na diaľku.“

Or. en
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Odôvodnenie

Malo by sa zabezpečiť, aby sa napríklad na obchodovanie cez internet vzťahovali ustanovenia 
tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Roberta Angelilli, Guido Podestà a 
Stefano Zappalà

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
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 zloženej strelnej zbrane členské štáty 
v čase výroby každej strelnej zbrane budú 
alebo požadovať jedinečné označenie 
s uvedením názvu alebo značky výrobcu, 
krajiny alebo miesta výroby a výrobného 
čísla, napríklad ako je stanovené 
v Dohovore z 1. júla 1969 o vzájomnom 
uznávaní skúšobných značiek ručných 
zbraní, 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.“

Or. it

Odôvodnenie

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 
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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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Kathalijne Maria Buitenweg a Gisela 
Kallenbach

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
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 
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.

2. Každý členský štát podmieni vykonávanie 
činnosti predajcu a sprostredkovateľa na 
svojom území oprávnením udeľovaným 
minimálne na základe kontroly súkromnej a 
profesijnej integrity a schopností predajcu 
a sprostredkovateľa. V prípade právnickej 
osoby sa kontrola bude týkať osoby, ktorá 
riadi podnik.

Or. en

Odôvodnenie

Návrh Komisie naznačuje, že sprostredkovateľské činnosti by sa mali regulovať podobne ako 
v prípade predajcov strelných zbraní. 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 kontrolu. Therefore it is desirable that 
dealers and brokers provide evidence of their professional competence.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Alexander Alvaro

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
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 

2. Každý členský štát podmieni vykonávanie 
činnosti predajcu na svojom území 
oprávnením udeľovaným minimálne 
na základe kontroly súkromnej a profesijnej 
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na základe kontroly súkromnej a profesijnej 
integrity predajcu. V prípade právnickej 
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.

integrity predajcu. V prípade právnickej 
osoby sa kontrola bude týkať osoby, ktorá 
riadi podnik. 

Or. en

Odôvodnenie

Odkaz na kategórie C a D je potrebné z článku vypustiť, pretože návrh stanovuje iba dve 
kategórie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Alexander Alvaro, Kathalijne Maria 
Buitenweg a Gisela Kallenbach

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
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. 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. Každý členský štát zabezpečí údržbu 
počítačového a centralizovaného systému 
registrácie údajov, v rámci ktorého je 
každej strelnej zbrani podliehajúcej tejto 
smernici pridelené špecifické identifikačné 
číslo.
Registračný systém zaznamenáva a 
najmenej 20 rokov uchováva informácie o 
type, značke, modeli, kalibri, roku výroby a 
výrobnom čísle strelnej zbrane, mene a 
adrese výrobcu a predchádzajúceho a 
súčasného majiteľa strelnej zbrane, o 
každom predaji alebo prevode, výmene, 
zapožičaní, oprave alebo úprave strelnej 
zbrane. Registračný systém obsahuje aj 
informácie, ktoré umožňujú sledovanie 
súčastí, komponentov a streliva.
Od každého predajcu a sprostredkovateľa 
sa počas trvania jeho činnosti vyžaduje 
vedenie a uchovávanie evidencie 
dokumentujúcej všetky aktivity, ktorých sa 
predajca alebo sprostredkovateľ zúčastnil 
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a ktoré sa majú zaznamenávať do 
centralizovaného systému registrácie 
údajov, uvedeného v odseku 1. Po skončení 
činnosti predajca alebo sprostredkovateľ 
postúpi evidenciu vnútroštátnemu orgánu 
zodpovednému za evidovanie, stanovené 
v pododseku 1.

Or. en

Odôvodnenie

Protokol stanovuje, že za uchovávanie informácií sú zodpovedné orgány verejnej moci.
Primerané sledovanie strelných zbraní si vyžaduje centralizované systémy evidencie. Na tento 
účel poskytuje dôležitú informáciou rok výroby. V 21. storočí je evidovanie prostredníctvom 
počítačov úplnou nevyhnutnosťou. Desaťročné obdobie, ktoré sa v protokole OSN uvádza ako 
minimum, je vzhľadom na dlhú životnosť zbraní príliš krátke. Informácie by sa preto mali  
uchovávať aspoň počas 20 rokov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marie-Line Reynaud

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
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 obdržal 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.

Or. fr



PE 386.662v01-00 16/33 AM\660564SK.doc

SK

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, ktorý predkladá Adamos Adamou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
ČLÁNOK 1 BOD 2 A (nový)

Článok 5 (Smernica 91/477/EHS)
(2a) Článok 5 sa mení a dopĺňa takto:
„Bez toho, aby bol dotknutý článok 3, 
členské štáty povolia nadobudnutie a držbu 
strelných zbraní zaradených do kategórie B 
iba osobám, ktoré na to majú opodstatnený 
dôvod a ktoré:
a) dosiahli vek 18 rokov a viac, s výnimkou 
športovej streľby, ale v žiadnom prípade 
nemajú menej ako 16 rokov a streľbe sa 
venujú v licenciovanom tréningovom 
stredisku pod dozorom a vedením 
kvalifikovaného trénera v rámci prípravy 
na súťaž alebo tréningu; 
b) pravdepodobne neohrozia samy seba, 
verejný poriadok ani verejnú bezpečnosť“.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Roberta Angelilli, Guido Podestà a 
Stefano Zappalà

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
ČLÁNOK 1 BOD 2 A (nový)

Článok 5 (Smernica 91/477/EHS)
2a) Článok 5 sa mení a dopĺňa takto:
„Bez toho, aby bol dotknutý článok 3, 
členské štáty povolia nadobudnutie a držbu 
strelných zbraní zaradených do kategórie B 
iba osobám, ktoré na to majú opodstatnený 
dôvod a ktoré:
a) dosiahli vek 18 rokov a viac, okrem lovu 
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a športovej streľby;
b) pravdepodobne neohrozia samy seba, 
verejný poriadok ani verejnú bezpečnosť.
Bez toho, aby bol dotknutý článok 3, 
členské štáty umožnia držbu strelnej zbrane 
iba osobám, ktoré v minulosti neboli 
uznané vinnými zo závažných trestných 
činov (napríklad z vraždy, lúpežného 
prepadnutia atď.). 
Ak sa už neplní niektorá z podmienok 
stanovených v písmene b) prvého 
pododseku, členské štáty môžu odobrať 
oprávnenie na držbu strelnej zbrane.
Členské štáty nemôžu zakázať osobám 
s bydliskom na svojom území, aby mali 
v držbe zbraň nadobudnutú v inom 
členskom štáte, okrem prípadov, keď 
nadobudnutie tejto zbrane na svojom území 
zakazujú.“

Or. it

Odôvodnenie

Nadobudnutie strelných zbraní prostredníctvom komunikácie na diaľku neumožňuje 
primeranú kontrolu. Navyše čas na rozmyslenie, ktorý sa uplatňuje v niektorých štátoch USA, 
napríklad v Kalifornii, by prispel k tomu, aby sa predchádzalo páchaniu trestných činov v 
stave dočasnej duševnej poruchy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Kathalijne Maria Buitenweg a Gisela 
Kallenbach

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
ČLÁNOK 1 BOD 2 B (nový)

Článok 6 (Smernica 91/477/EHS) 
2b) V článku 6 sa dopĺňajú tieto dva 
odseky:
„Nadobudnutie strelných zbraní, ich 
súčastí a komponentov a streliva 
prostredníctvom komunikácie na diaľku, 
ako je stanovené v článku 2 smernice 
97/7/ES Európskeho parlamentu a Rady 
z 20. mája 1997 o ochrane spotrebiteľa 
vzhľadom na zmluvy na diaľku¹, v plnej 
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miere podlieha ustanoveniam tejto 
smernice.
S výnimkou osôb, ktoré majú platné 
oprávnenie, členské štáty stanovia, že na 
nadobudnutie strelnej zbrane sa bude 
uplatňovať čas na rozmyslenie v trvaní 
minimálne 15 pracovných dní, plynúci odo 
dňa zakúpenia strelnej zbrane po deň jej 
doručenia.“
_____________
1Ú. v. ES L 144, 4. 6. 1997, s. 19.

Or. en

Odôvodnenie

Nadobudnutie strelných zbraní prostredníctvom komunikácie na diaľku neumožňuje 
primeranú kontrolu. Navyše čas na rozmyslenie, ktorý sa uplatňuje v niektorých štátoch USA, 
napríklad v Kalifornii, by prispel k tomu, aby sa predchádzalo páchaniu trestných činov v 
stave dočasnej duševnej poruchy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Alexander Alvaro

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
ČLÁNOK 1 BOD 2 B (nový)

Článok

2b. Článok 7 sa nahrádza takto:
„1. Na území členského štátu nesmie nikto 
nadobudnúť strelnú zbraň zaradenú do 
kategórie B, pokiaľ ho tento členský štát na 
to neoprávni.
Takéto oprávnenie sa nesmie vydať 
občanovi s bydliskom v inom členskom 
štáte bez predchádzajúceho súhlasu tohto 
iného členského štátu.
2. Každý obchodník, predajca alebo 
súkromná osoba oznámi úradom členského 
štátu každý prevod alebo odovzdanie 
strelnej zbrane zaradenej do kategórie B 
zrealizovaný na jeho území a uvedie 
podrobné údaje, podľa ktorých je možné 
identifikovať danú strelnú zbraň a jej 
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nadobúdateľa. Ak je nadobúdateľ takejto 
strelnej zbrane občan s bydliskom v inom 
členskom štáte, bude tento iný členský štát 
informovaný o nadobudnutí zbrane 
členským štátom, v ktorom sa nadobudnutie 
uskutočnilo, a osobou, ktorá nadobudla 
zbraň.
3. Ak členský štát na svojom území 
zakazuje nadobudnutie a držbu strelnej 
zbrane zaradenej do kategórie B alebo ich 
podrobuje oprávneniu, informuje o tom 
ostatné členské štáty, ktoré potom podľa 
článku 12 ods. 2 do každého európskeho 
zbrojného pasu vydaného pre takúto 
strelnú zbraň výslovne zaznamenajú 
vyhlásenie v tomto zmysle.
4. Nikto nesmie mať na území členského 
štátu v držbe strelnú zbraň zaradenú do 
kategórie B, pokiaľ ho tento členský štát na 
to neoprávni. Ak ide o občana s bydliskom 
v inom členskom štáte, tento iný členský 
štát bude o tom informovaný.
5. Oprávnenie potrebné na nadobudnutie 
a oprávnenie potrebné na držbu strelnej 
zbrane zaradenej do kategórie B môžu mať 
formu samostatného správneho 
rozhodnutia.“ 

Or. en

Odôvodnenie

Odseky článku 8 sa presunuli do článku 7 v dôsledku pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 
8.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marie-Line Reynaud

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
ČLÁNOK 1 BOD 2 A (NOVÝ)

Článok 7 odsek 3a (nový) (Smernica 91/477/EHS)

2a) V článku 7 sa za odsekom 3 dopĺňa 
tento odsek:
„3a) Tento článok sa neuplatňuje vtedy, ak 
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strelnú zbraň nadobudne a vlastní osoba, 
ktorá je držiteľom platného zbrojného 
preukazu na poľovné alebo športové účely 
v prípade, že dotknutá strelná zbraň je 
vhodná na zamýšľané použitie.“

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Alexander Alvaro

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
ČLÁNOK 1 BOD 2 A (nový)

Článok 7 odsek 2 a (nový) (Smernica 91/477/EHS) 
2a) V článku 7 sa pred posledným odsekom 
dopĺňa tento odsek:
„2a. Oprávnenie potrebné na nadobudnutie 
a držbu strelnej zbrane sa automaticky 
udeľuje držiteľom platného zbrojného 
preukazu na poľovné alebo športové 
účely.“  

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je obmedziť dôsledky vypustenia kategórií C a D na poľovníkov a 
športových strelcov. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Roberta Angelilli, Guido Podestà a 
Stefano Zappalà

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
ČLÁNOK 1 BOD 2 B (nový)

Článok 7 odsek 3 (Smernica 91/477/EHS) 
2b. Článok 7 sa mení a dopĺňa takto:
a) Odsek 3 sa nahrádza takto:
„3. Oprávnenie na nadobudnutie a držbu 
strelnej zbrane má zvyčajne formu 
samostatného správneho rozhodnutia.“   
b) Vkladajú sa tieto odseky:
3a. „Členské štáty môžu udeliť osobám, 
ktoré preukázali, že spĺňajú požiadavky na 
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udelenie oprávnenia na nadobudnutie 
zbrane, viacročnú licenciu na nadobúdanie 
a držbu všetkých zbraní, ktoré podliehajú 
oprávneniu, a to bez toho, aby bola 
dotknutá povinnosť oznamovať príslušným 
úradom prevod zbraní, pravidelné 
overovanie toho, že požadované podmienky 
sú splnené, ako aj maximálna doba držby 
zbraní stanovená v príslušných 
vnútroštátnych právnych predpisoch.               
3b. Členské štáty môžu stanoviť 
zjednodušený režim na získavanie a 
vlastnenie zbraní so slabou útočnou 
kapacitou.“   

Or. it

Odôvodnenie

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 
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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Alexander Alvaro

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
ČLÁNOK 1 BOD 2 B (nový)

Článok 9 odsek 1 úvodná časť (Smernica 91/477/EEC)

2b) V článku 9 ods. 1 sa úvodná časť 
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nahrádza takto:
„1. Odovzdanie strelnej zbrane osobe, ktorá 
nemá bydlisko v dotknutom členskom štáte 
sa povolí pod podmienkou splnenia 
povinností stanovených v článkoch 5, 6 a 
7:“ 

Or. en

Odôvodnenie

Odkaz na kategórie C a D je potrebné z článku vypustiť, pretože návrh stanovuje iba dve 
kategórie. Odkaz na článok 8 je potrebné z článku vypustiť vzhľadom na návrh vypustiť 
článok 8.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Alexander Alvaro, Kathalijne Maria 
Buitenweg a Gisela Kallenbach

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
ČLÁNOK 1 BOD 2 C (nový)

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

2c) 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 
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tomto zmysle.“ 

Or. en

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, ktorý predkladá Michael Cashman

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
ČLÁNOK 1 BOD 2 C (nový)

Článok 12 odsek 2 ( Smernica 91/477/EHS)
2c) Článok 12, ods. 2 sa mení a dopĺňa 
takto:
a) Prvý pododsek sa nahrádza takto:
„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 a že 
môžu riadne doložiť dôvody svojej cesty.
Členské štáty môžu okrem európskeho 
zbrojného pasu vyžadovať iné doklady iba 
vtedy, ak sú takéto požiadavky odôvodnené 
zákonnými cieľmi verejnej politiky v oblasti 
ochrany verejnej bezpečnosti a ak sú im 
primerané. Ak členský štát ustanoví 
dodatočné požiadavky, oznámi to ostatným 
členským štátom a táto informácia sa 
zaznamená v európskom zbrojnom pase.
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 
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tomto zmysle.“ 

Or. en

Odôvodnenie

V súvislosti s pohybom poľovníkov a športových strelcov môžu členské štáty vyžadovať iný 
doklad ako európsky zbrojný pas iba v prípade, ak je to presne odôvodnené zákonnými cieľmi 
verejnej politiky členského štátu týkajúcimi sa ochrany verejnej bezpečnosti a ak sú 
požiadavky primerané týmto cieľom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Alexander Alvaro, Kathalijne Maria 
Buitenweg a, Gisela Kallenbach

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
ČLÁNOK 1 BOD 2 D (nový)

Článok 13 odseky 2 a 3 (Smernica 91/477/EHS)
2d) Článok 13 sa mení a dopĺňa takto:
a) Odsek 2 sa nahrádza takto:
„2. Všetky informácie, ktoré členské štáty 
dostanú na základe postupov stanovených v 
článku 11 pre prevozy strelných zbraní a v 
článku 7 pre nadobúdanie a držbu 
strelných zbraní osobami, ktoré nemajú 
bydlisko v členskom štáte, sa oznámia 
cieľovému členskému štátu najneskôr v 
čase príslušných prevozov a v prípade 
potreby tranzitnému členskému štátu 
najneskôr v čase prevozu.“ 
b) Odsek 3 sa nahrádza takto:
"3. Členské štáty si pravidelne vymieňajú 
informácie týkajúce sa systémov a techník 
označovania, počtu oprávnených predajcov 
a sprostredkovateľov, prevodov strelných   
zbraní, ich častí, komponentov a streliva, 
vnútroštátnych právnych predpisov a 
postupov, existujúcich zásob na ich území, 
zhabaných strelných zbraní a a metód a 
techník vyraďovania. V súlade s 
Európskym dohovorom o vzájomnej pomoci 
v trestných veciach z roku 1959 a s každým 
následným nástrojom, ktorý tento dohovor 
úplne alebo čiastočne mení, dopĺňa alebo 
nahrádza, si členské štáty navyše vymieňajú 
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informácie o osobách, ktoré boli konečným 
rozsudkom súdu uznané vinnými z 
trestných činov nezákonného obchodovania 
so zbraňami alebo ich nezákonnej výroby, 
ako sú uvedené v tejto smernici.    Komisia 
najneskôr do [...]* zriadi kontaktnú 
skupinu na výmenu informácií na účely 
uplatňovania tohto článku a na spoluprácu 
v oblasti sledovania nezákonne držaných 
strelných zbraní, ich častí, komponentov a 
streliva. Každý členský štát informuje 
ostatné členské štáty a Komisiu o 
vnútroštátnych orgánoch zodpovedných za 
prenos a získavanie informácií a za plnenie 
povinností stanovených v článku 11 ods. 4.
Komisia v súlade s odsekom 4 prijme 
primerané opatrenia na účely uplatňovania 
tohto odseku.“

Or. en

Odôvodnenie

Prvá časť tohto PDN je v súlade s novou navrhnutou klasifikáciou strelných zbraní. Druhá a 
tretia časť zodpovedajú návrhom zahrnutým v správe Komisie z roku 2000, v ktorých sa 
zdôrazňuje potreba zintenzívniť spoluprácu medzi členskými štátmi. V smernici 91/477/EHS 
je zmienka o zriadení informačných sietí, pričom nie je určená štruktúra takejto výmeny 
informácií. V správe z roku 2000 sa predpokladá vytvorenie kontaktnej skupiny na tento účel. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marie-Line Reynaud

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
ČLÁNOK 1 BOD 2 B (nový)

Článok 13 odsek 3 (Smernica 91/477/EHS)
2b) 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 
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orgánoch zodpovedných za postúpenie a 
získavanie informácií a za uplatňovanie 
formalít stanovených v článku 11 ods. 4.“

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Roberta Angelilli, Guido Podestà a 
Stefano Zappalà

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
ČLÁNOK 1 BOD 3

Článok 16 odsek 1 pododsek 2 úvodná časť (Smernica 91/477/EHS)
V kontexte tejto smernice členské štáty 
kvalifikujú ako trestný čin akúkoľvek 
úmyselnú činnosť zameranú na:

V kontexte tejto smernice členské štáty 
kvalifikujú ako trestný čin akúkoľvek 
úmyselnú činnosť zameranú na:

Or. it

Odôvodnenie

Netýka sa slovenského znenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Roberta Angelilli, Guido Podestà a 
Stefano Zappalà

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
ČLÁNOK 1 BOD 3

Článok 16 odsek 1 a (Smernica 91/477/EHS)
1a. Preprava strelných zbraní v rámci 
Spoločenstva v rozpore s ustanoveniami v 
európskom zbrojnom pase nie je trestným 
činom. 

Or. it

Odôvodnenie

Týmto sa má zamedziť trestnému stíhaniu oprávneného držiteľa strelnej zbrane v prípade, že 
pri vstupe do iného členského štátu nemôže predložiť európsky zbrojný pas, hoci má všetky 
ostatné potrebné doklady. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Véronique Mathieu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
ČLÁNOK 1 BOD 3

Článok 16 odsek 1 druhý pododsek (Smernica 91/477/EHS)
V kontexte tejto smernice členské štáty 
kvalifikujú ako trestný čin akúkoľvek 
úmyselnú činnosť zameranú na: 

V kontexte tejto smernice členské štáty 
kvalifikujú ako trestný čin akúkoľvek 
úmyselnú činnosť v spolupráci s 
medzinárodnou organizáciou 
organizovaného zločinu zameranú na:

– nezákonnú výrobu strelných zbraní, ich 
súčastí a komponentov a streliva;

– nezákonnú výrobu strelných zbraní, ich 
súčastí a komponentov a streliva;

– nezákonné obchodovanie so zbraňami, ich 
súčasťami a komponentmi a strelivom

– nezákonné obchodovanie so zbraňami, ich 
súčasťami a komponentmi a strelivom

– falšovanie alebo nezákonné zahladzovanie, 
odstraňovanie alebo pozmeňovanie 
označenia požadovaného v článku 4 ods. 1.

– falšovanie alebo nezákonné zahladzovanie, 
odstraňovanie alebo pozmeňovanie 
označenia požadovaného v článku 4 ods. 1.

Aby sa na účely tejto smernice konanie 
považovalo za trestný čin, jeho dôsledky 
musia siahať mimo hranice Spoločenstva.  

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Ewa Klamt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
ČLÁNOK 1 BOD 3 PODODSEK 3

Článok 16 odsek 1 pododsek 3 (Smernica 91/477/EEC)
Pokus o takéto poškodzovanie, účasť a 
navádzanie naň musia byť tiež považované 
za trestný čin, ak boli spáchané úmyselne.

Organizácia, riadenie, napomáhanie, 
uľahčovanie alebo radenie pri spáchaní 
trestného činu, ako je uvedený v tomto 
článku musia byť tiež považované za trestný 
čin, ak boli spáchané úmyselne a ak sa do 
nich zapojila zločinecká skupina.  

Or. en

Odôvodnenie

Toto znenie je prevzaté z protokolu OSN, ktorý je základom tejto smernice, a má za cieľ  
objasniť ustanovenie. V protokole OSN, ktorý je dodatkom dohovoru OSN proti 
nadnárodnému organizovanému zločinu a „má sa interpretovať spoločne s dohovorom“ 
(článok 1 protokolu), sa požaduje, aby sa ako trestný čin posudzovala nezákonná výroba 
strelných zbraní a nezákonné obchodovanie s nimi, ale iba „v prípadoch, keď majú tieto 
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trestné činy nadnárodný charakter a keď je do nich zapojená organizovaná zločinecká 
skupina“ (článok 4.1 protokolu).         

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Alexander Alvaro

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
ČLÁNOK 1 BOD 3 PODODSEK 3 A (nový)

Článok 16 odsek 1 pododsek 3 a (nový) (Smernica 91/477/EHS)
Nesplnenie si povinnosti mať pri sebe 
európsky zbrojný pas sa netrestá odňatím 
slobody.

Or. en

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, ktorý predkladá Michael Cashman

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
ČLÁNOK 1 BOD 3 A(nový)

Článok 17 (Smernica 91/477/EHS)
3a. Článok 17 sa nahrádza takto:
„Do piatich rokov odo dňa transpozície 
tejto smernice do vnútroštátnych právnych 
predpisov a následne každých päť rokov  
Komisia predloží Európskemu parlamentu 
a Rade správu o situácii vyplývajúcej z 
uplatňovania tjeto 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.
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Or. en

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. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Roberta Angelilli, Guido Podestà a 
Stefano Zappalà

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
ČLÁNOK 1 BOD 4 PÍSMENO -A (nový)

Príloha I bod II písmeno A (Smernica 91/477/EHS)
- a) Znenie bodu II, písm. A sa nahrádza 
takto:
A. Akýkoľvek predmet, ktorý patrí do jednej 
z týchto kategórií, s výnimkou predmetov, 
ktoré zodpovedajú definícii, ale sú vyňaté z 
dôvodov uvedených v bode III:   
Kategória A – Zakázané strelné zbrane
1. výbušné vojenské strely a odpaľovacie 
zariadenia    
2. automatické strelné zbrane
3. strelné zbrane zamaskované ako iné 
predmety 
4. strelivo s trhacími, výbušnými alebo 
zápalnými projektilmi, ako aj projektily pre 
takéto strelivo 
5. strelivo pre pištole a revolvery s 
expanzívnymi projektilmi a projektilmi pre 
takéto strelivo, okrem prípadov, ak ide o 
lovecké zbrane alebo zbrane pre športovú 
streľbu pre osoby oprávnené ich používať. 

Kategória B – Strelné zbrane podliehajúce 
oprávneniu
1. krátke poloautomatické alebo opakovacie 
strelné zbrane
2. krátke jednoranové strelné zbrane s 
centrálnou perkusiou
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3. krátke jednoranové strelné zbrane s 
prstencovou perkusiou s celkovou dĺžkou 
menej ako 28 cm
4. dlhé poloautomatické strelné zbrane, 
ktorých zásobník a komora môžu spolu 
pojať viac ako tri náboje 
5. dlhé poloautomatické strelné zbrane, 
ktorých zásobník a komora nemôžu spolu 
pojať viac ako tri náboje, ak ich nabíjacie 
zariadenie je odnímateľné alebo nie je isté, 
že táto zbraň sa nedá bežnými nástrojmi 
konvertovať na zbraň, ktorej zásobník a 
komora môžu spolu pojať viac ako tri 
náboje  
6. dlhé opakovacie a poloautomatické 
strelné zbrane s hladko vyvŕtanými 
hlavňami nepresahujúcimi dĺžku 60 cm
7. poloautomatické zbrane pre civilné 
použitie, ktoré sa podobajú zbraniam s 
automatickými mechanizmami
8. dlhé opakovacie strelné zbrane iné ako 
tie, ktoré sú uvedené v bode 6 
9. dlhé jednoranové strelné zbrane s 
hlavňou s drážkovým vývrtom
10. dlhé poloautomatické strelné zbrane iné 
ako tie, ktoré sú uvedené v bodoch 4 až 7 
11. krátke jednoranové strelné zbrane pre 
strelivo s okrajovým zápalom, ktorého 
celková dĺžka je menšia ako 28 cm
12. dlhé jednoranové strelné zbrane s 
hladkým vývrtom hlavne
Členské štáty, ktoré v súčasnosti majú iné 

rozdelenie do viacerých kategórií, si takúto 
klasifikáciu môžu ponechať.    

Or. it

Odôvodnenie

Na základe zásady subsidiarity a vzhľadom na rôzne zvyky a tradície v rozličných krajinách 
sú členské štáty na jednej strane vyzývané, aby pri klasifikácii legálne držaných zbraní 
rozlišovali dve kategórie, a na strane druhej sa im – v prípade, že majú iné kategórie –
povoľuje, aby si takúto klasifikáciu ponechali.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Michael Cashman

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52
ČLÁNOK 1 BOD 4 PÍSMENO B (nové)

Príloha I bod III (b) (Smernica 91/477/EHS)

4b) Príloha I bod III písm. b) sa nahrádza 
takto:
b) sú určené na účel poplachu, signalizácie, 
záchrany života, porážky zvierat alebo 
rybolovu harpúnou, alebo na priemyselné 
alebo technické účely za predpokladu, že sa 
dajú použiť iba na stanovený účel a 
nemajú vzhľad pušky, pištole, revolveru 
alebo inej tradičnej strelnej zbrane; 

Or. en

Odôvodnenie

Hoci vymedzenie pojmu strelných zbraní sa môže zmeniť tak, aby zahŕňal upraviteľné zbrane, 
niektoré takéto zbrane môžu byť vyňaté na základe znenia v prílohe III písm. b) smernice  
91/477/EHS. Zbrane, ktoré sú replikami strelných zbraní alebo ktoré vyzerajú ako tradičná 
strelná zbraň, by nemali byť vyňaté z definície strelnej zbrane vzhľadom na to, že sa v 
upravenej podobe používajú pri trestnej činnosti. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Alexander Alvaro, Kathalijne Maria 
Buitenweg a Gisela Kallenbach

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
ČLÁNOK 1 BOD 4 A (nový)

Príloha I písmeno (f) (Smernica 91/477/EHS)
4a) V prílohe II sa bod f) mení a dopĺňa 
takto:
a) Odseky 1 a 2 sa nahrádzajú takto:
„Právo cestovať do iného členského štátu s 
jednou alebo viacerými strelnými zbraňami 
uvedenými v tomto pase podlieha jednému 
alebo niekoľkým predchádzajúcim 
príslušným oprávneniam navštíveného 
členského štátu. Toto alebo tieto 
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oprávnenia sa môžu zaznamenať do pasu.
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 a môže preukázať dôvod 
svojej cesty.“
b) Odsek 3 sa nahrádza takto:
„Keď členský štát informoval ostatné 
členské štáty, že držba určitých strelných 
zbraní kategórie B je zakázaná, doplní sa 
toto vyhlásenie:“
c) Odsek 5 sa vypúšťa.

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN je v súlade s novou navrhnutou klasifikáciou strelných zbraní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Michael Cashman

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54
ČLÁNOK 1 BOD 4 A (nový)

Príloha I písmeno (f) (Smernica 91/477/EHS)
4a) V prílohe II sa bod f) mení a dopĺňa 
takto:
a) Odsek 1 sa nahrádza takto:
„Právo cestovať do iného členského štátu s 
jednou alebo viacerými strelnými zbraňami 
uvedenými v tomto pase podlieha jednému 
alebo niekoľkým predchádzajúcim 
príslušným oprávneniam navštíveného 
členského štátu. Toto alebo tieto 
oprávnenia sa môžu zaznamenať do pasu.
b) Odsek 2 sa vypúšťa.
c) Odsek 3 sa nahrádza takto:
„Keď členský štát informoval ostatné 
členské štáty, že držba určitých strelných 
zbraní kategórie B je zakázaná, doplní sa 
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toto vyhlásenie:“
c) Odsek 5 sa vypúšťa.
d) Za posledný odsek sa dopĺňa tento 
odsek:
Keď členský štát informoval ostatné 
členské štáty, že okrem európskeho 
zbrojného pasu zachováva ďalšie 
požiadavky v záujme zákonných cieľov 
ochrany verejnej bezpečnosti, takéto 
požiadavky sa zaznamenajú v zbrojnom 
pase.“  

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN je v súlade s novou navrhnutou klasifikáciou strelných zbraní a zaručuje istotu 
pre poľovníkov a športových strelcov, ktorí používajú európsky zbrojný pas.  
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