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Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS 
o kontrole nabývání a držení zbraní
Návrh směrnice (KOM(2006)0093 – C6-0081/2006 – 2006/0031(COD) – pozměňující akt)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh, který předkládá Arlene McCarthy

Pozměňovací návrh 42
BOD ODŮVODNĚNÍ 3A (nový)

(3a) Policejní zprávy uvádějí stále více 
případů trestné činnosti s použitím 
přeměněných zbraní v rámci Evropského 
společenství a nárůst pašování 
přeměnitelných zbraní pro účely přeměny 
na střelné zbraně, které vystřelují broky, 
kulky nebo střely účinkem trhaviny, a je 
tudíž zásadní zajistit, aby přeměnitelné 
zbraně byly zahrnuty do definice střelných 
zbraní v rámci této směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Zprávy policie poukazují na rostoucí problém týkající se přeměněných zbraní, zejména 
v souvislosti s některými členskými státy, které zavádějí přísnější kontroly tradičních střelných 
zbraní. Uvedený problém je zjevně celoevropský a zahrnuje v sobě pašování přeměnitelných 
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zbraní, které jsou v některých členských státech legálně dostupné, do jiných členských států, 
kde jsou tyto zbraně přeměněny.

Pozměňovací návrh, který předkládají Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, 
Roberta Angelilli a Michl Ebner

Pozměňovací návrh 43
BOD ODŮVODNĚNÍ 7

(7) Musí být také uvedeno, že činnosti 
zprostředkovatelů a zprostředkovatelská 
činnost, jak jsou uvedeny v článku 15 
protokolu, zapadají do definice podnikatele 
v oboru zbraní, jak je uvedena ve směrnici.

(7) (Poznámka překladatele: Netýká se 
anglického znění.)

Or. it

Odůvodnění

(Poznámka překladatele: Netýká se anglického znění.)

Or. it

Pozměňovací návrh, který předkládají Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo 
Pistelli, Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti a Michl Ebner

Pozměňovací návrh 44
BOD ODŮVODNĚNÍ 9A (nový)

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

Or. it

Odůvodnění

Činnosti týkající se oboru zbraní podléhají kontrolám a udělování povolení, při kterých musí 
být prověřeny profesní schopnosti dotčených osob. Na trhu se zbraněmi pro civilní použití 
nepůsobí žádní zprostředkovatelé. Finanční aktivity každého podnikatele podléhají kontrole 
příslušných oddělení policie, a proto není žádný důvod k tomu, aby se na výrobce zbraní pro 
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civilní trh vztahovaly finanční kontroly odlišné od těch, které se již obecně používají.

Pozměňovací návrh, který předkládají Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo 
Pistelli, Roberta Angelilli a Nicola Zingaretti

Pozměňovací návrh 45
BOD ODŮVODNĚNÍ 9B (nový)

(9b) Na nabývání střelných zbraní 
soukromými osobami prostřednictvím 
nástrojů dálkové komunikace, např. přes 
internet, se vztahují pravidla uvedená v této 
směrnici. Členské státy stanoví podrobná 
opatření týkající se zákazu nabývání 
střelných zbraní osobami, které byly 
v minulosti odsouzeny za závažný násilný 
trestný čin proti osobám pravomocným 
soudním rozsudkem.

Or. it

Odůvodnění

Nabývání střelných zbraní soukromými osobami pomocí nástrojů dálkové komunikace by 
mělo podléhat přísnější kontrole a na veškerá taková nabytí by se měla vztahovat pravidla 
uvedená ve směrnici. Vzhledem k harmonizaci příslušných pravidel členských států týkajících 
se nabývání a držení střelných zbraní by mělo být osobám, které byly odsouzeny za závažný 
trestný čin proti osobám, zakázáno nabývat zbraň.

Pozměňovací návrh, který předkládají Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo 
Pistelli, Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti a Michl Ebner

Pozměňovací návrh 46
BOD ODŮVODNĚNÍ 9C (nový)

(9c) Evropský zbrojní pas by měl být nadále 
jediným dokumentem, který bude 
potřebovat vlastník pasu k přepravě zbraní 
do jiného členského státu.

Or. it

Odůvodnění

V souladu se zprávou Komise za rok 2000 a s cílem usnadnit řádné fungování vnitřního trhu 
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by neměly mít  členské státy možnost požadovat vydání jakéhokoli dalšího dokumentu 
k Evropskému zbrojnímu pasu či zaplacení jakýchkoli poplatků, které by lovcům a sportovním 
střelcům umožnily cestování v rámci EU. Není vhodné, aby právní předpisy obsahovaly 
posouzení způsobu, jakým plní Evropský zbrojní pas svou úlohu, neboť to je věc, která bude 
projednána v souvislosti s posuzováním politiky.

Pozměňovací návrh, který předkládají Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, 
Roberta Angelilli a Michl Ebner

Pozměňovací návrh 47
BOD ODŮVODNĚNÍ 9D (nový)

(9d) Za účelem snadnějšího sledování 
střelných zbraní a účinného boje proti 
nedovolenému obchodování a výrobě 
střelných zbraní, jejich důležitých součástí 
a kompletních nábojů je nezbytné, aby se 
zlepšila výměna informací mezi členskými 
státy.

Or. it

Odůvodnění

Za účelem boje proti nedovolenému obchodování se střelnými zbraněmi je nezbytné, aby si 
členské státy vyměňovaly podrobné informace.

Pozměňovací návrh, který předkládají Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, 
Roberta Angelilli a Michl Ebner

Pozměňovací návrh 48
BOD ODŮVODNĚNÍ 9E (nový)

(9e) Některé členské státy nedávno 
zjednodušily způsob dělení střelných zbraní 
do čtyř kategorií a zachovaly pouze dvě 
kategorie: zakázané střelné zbraně a zbraně 
podléhající povolení. Členské státy by měly 
své členění uvést do souladu s tímto 
zjednodušeným rozdělením, nicméně ty 
státy, které používají dělení střelných zbraní 
do jiné skupiny kategorií, mohou v souladu 
se zásadou subsidiarity své stávající 
rozdělení a systém udělování povolení 



AM\664124CS.doc 5/41 PE 388.493v01-00
Externí překlad

CS

zachovat.

Or. it

Odůvodnění

V souladu se zásadou subsidiarity, která má v politikách EU vždy nadřazenou platnost, je 
třeba respektovat příslušné zvláštní charakteristiky a tradice v jednotlivých členských státech.

Pozměňovací návrh, který předkládají Michl Ebner a Alexander Radwan

Pozměňovací návrh 49
BOD ODŮVODNĚNÍ 9F (nový)

(9f) Podmínky pro získání Evropského 
zbrojního pasu a délka platnosti pasu by 
měly být totožné ve všech členských státech 
a žadatelé by za tento pas neměli platit nic 
navíc oproti tomu, co platí za vydání 
vnitrostátního zbrojního pasu.

Or. de

Odůvodnění

Účelem Evropského zbrojního pasu je napomoci účinnému fungování evropského vnitřního 
trhu a snadnějšímu uplatňování výkonu svobod evropských občanů. Na tento pas by se tudíž 
neměly vztahovat podmínky především finanční a administrativní povahy, které podstatně 
ovlivní nabývání nebo výkon uvedených svobod, a tím fungování vnitřního trhu. 
Neopodstatněné a široké odchylky mezi členskými státy týkající se uvedených podmínek jsou 
kromě toho v rozporu se zásadou rovného zacházení.

Pozměňovací návrh, který předkládá Arlene McCarthy

Pozměňovací návrh 50
BOD ODŮVODNĚNÍ 9G (nový)

(9a) Evropský zbrojní pas by měl být 
považován za základní dokument, který 
potřebují lovci a sportovní střelci 
k přepravě střelné zbraně do jiného 
členského státu. Jakékoli dodatečné 
požadavky stanovené členským státem 
ohledně přepravy této zbraně do jiného 
členského státu lovcem nebo sportovním 
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střelcem musí být zdůvodněny oprávněnými 
cíli veřejné politiky týkajícími se ochrany 
veřejné bezpečnosti a musí být přiměřené 
těmto cílům.

Or. en

Odůvodnění

Pokud jde o cestování lovců a sportovních střelců, mohou členské státy požadovat dokumenty 
odlišné od Evropského zbrojního pasu pouze v náležitě zdůvodněných případech s ohledem na 
oprávněné cíle veřejné politiky v členském státě týkající se ochrany veřejné bezpečnosti a 
pouze tehdy, jsou-li požadavky přiměřené těmto cílům.

Pozměňovací návrh, který předkládají Michl Ebner, Paul Rübig a Alexander Radwan

Pozměňovací návrh 51
BOD ODŮVODNĚNÍ 9H (nový)

(9h) Evropský zbrojní pas je jediným 
dokumentem, který potřebují lovci, 
sportovní střelci, kulturní sdružení a 
sdružení tradiční střelby k přepravě 
povolené střelné zbraně a příslušného 
střeliva do jiného členského státu, a měl by 
být takto nahlížen.
Tímto ustanovením nejsou dotčeny žádné 
významné stávající dvoustranné dohody.

Or. de

Odůvodnění

Za účelem hladkého fungování vnitřního trhu by měli mít lovci a sportovní střelci možnost 
cestovat do jiného členského státu pouze s Evropským zbrojním pasem. V souladu s evropskou 
myšlenkou by se kulturní sdružení a sdružení tradiční střelby měla mít kromě toho možnost 
podílet na přeshraniční kulturní výměně.

Pozměňovací návrh, který předkládají Michl Ebner, Paul Rübig a Alexander Radwan

Pozměňovací návrh 52
BOD ODŮVODNĚNÍ 9I (nový)

(9i) Pokud jde o činnost kulturních a na 
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historii zaměřených institucí a sdružení, 
které se zabývají „historickými“ zbraněmi 
nebo takové zbraně používají, úsilí by mělo 
být zaměřeno na dosažení vzájemného 
uznávání vnitrostátních dokumentů pro 
přeshraniční přepravu a používání zbraní a 
odpovídajícího druhu střeliva, jak to 
stanoví například dvoustranná dohoda mezi 
Německem a Rakouskem ze dne 
28. června 20021.
1 Dohoda mezi Rakouskou republikou a Spolkovou 
republikou Německo o vzájemném uznávání 
dokumentů pro nošení střelných zbraní a střeliva 
osobami, které jsou členy sdružení tradiční střelby, 
a sportovními střelci, uzavřená v Berlíně dne 
28. června 2002 (Bundesgesetzblatt für die Republik 
Österreich (část III), 13. května 2004).

Or. de

Odůvodnění

Aby byla zachována kulturní rozmanitost a historické tradice v Evropské unii, měly by mít 
kulturní instituce a sdružení a sdružení tradiční střelby co největší možnost zabývat se 
i historickými zbraněmi a tyto zbraně pro uvedené účely používat. Takové řešení již bylo 
úspěšně zavedeno do praxe výše uvedenou dohodou mezi Rakouskou republikou a Spolkovou 
republikou Německo o vzájemném uznávání dokumentů pro nošení střelných zbraní a střeliva 
a, navzdory četným obavám, nevedla tato dohoda k nekontrolovanému nebo nebezpečnému 
používání historických zbraní.

Pozměňovací návrh, který předkládá Arlene McCarthy

Pozměňovací návrh 53
ČL. 1 BOD –1 (nový)

Čl. 1 odst. 1 (směrnice 91/477/EHS)

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

Or. en

Odůvodnění

Definice střelné zbraně odpovídá protokolu, musí však zohlednit rostoucí používání 
přeměněných zbraní k trestné činnosti v Evropě a vzrůstající pašování přeměnitelných 
zbraní, k němuž došlo v období od podpisu protokolu. Definice „snadné přeměnitelnosti“ 
uvedená v protokolu s sebou nese nebezpečí odlišného výkladu v jednotlivých členských 
státech, a tudíž vzniku možných právních mezer zneužitelných pachateli trestné činnosti. 
Značně vyspělé technologie používané pachateli trestné činnosti k přeměně zbraní se týkají 
zbraní, které nejsou považovány za „snadno přeměnitelné“.

Pozměňovací návrh, který předkládají Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo 
Pistelli, Roberta Angelilli a Michl Ebner

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

Čl. 1 odst. 1 (směrnice 91/477/EHS)

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

Or. it

Odůvodnění

Definice střelné zbraně se opírá o protokol. Připomínka, že by definice měla být v souladu 
s výjimkou znehodnocených střelných zbraní, historických zbraní a některých dalších 
střelných zbraní uvedených v příloze I oddílu III směrnice, se však zdá být nemístná.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Lasse Lehtinen

Pozměňovací návrh 55
ČL. 1 BOD –1B (nový)

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

–1b) V článku 1 se vkládá nový odstavec 
1a, který zní:

„1a. Pro účely této směrnice se 
„sledováním“ rozumí systematické 
sledování střelných zbraní, případně jejich 
součástí a dílů, a střeliva od výrobce ke 
kupujícímu s cílem napomáhat příslušným 
orgánům v členských státech ve zjištění, 
vyšetřování a analýze nedovolené výroby a 
nedovoleného obchodování.“

Or. en

Odůvodnění

Tato definice sledování je uvedena v protokolu a měla by být začleněna do směrnice z důvodu 
právní jistoty.

Pozměňovací návrh, který předkládá Lasse Lehtinen

Pozměňovací návrh 56
ČL. 1 BOD –1C (nový)

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

–1c) V článku 1 se vkládá nový odstavec 1b, 
který zní:

„1b. Pro účely této směrnice se „střelivem“ 
rozumí kompletní náboj nebo jeho součásti, 
včetně nábojnice, zápalky, výmetné 
prachové náplně, kulek nebo střel, které se 
používají ve střelných zbraních, za 
podmínky, že tyto součásti samotné 
podléhají povolení v příslušném členském 
státě.“

Or. en
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Odůvodnění

Tato definice střeliva je uvedena v protokolu a měla by být začleněna do směrnice z důvodu 
právní jistoty.

Pozměňovací návrh, který předkládá Gisela Kallenbach

Pozměňovací návrh 57
ČL. 1 BOD –1D (nový)

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

–1d) V článku 1 se vkládá nový odstavec 1c, 
který zní:

„1c. 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 jeho 
technických kritérií. Příslušná technická 
kritéria musí splňovat přinejmenším 
technické standardy stanovené v souladu 
s čl.13 odst. 4.“

Or. en

Odůvodnění

Definice „historické zbraně“ je vyžadována z důvodu právní jistoty, jelikož se směrnice na 
tyto zbraně nevztahuje.

Pozměňovací návrh, který předkládají Michl Ebner a Alexander Radwan

Pozměňovací návrh 58
ČL. 1 BOD –1E (nový)

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

–1e) V článku 1 se vkládá nový odstavec 1d, 
který zní:

„1c. Pro účely této směrnice se 
„historickou zbraní“ rozumí jakákoli zbraň 
nebo část zbraně vyrobená před rokem 
1899 a definovaná jako „historická zbraň“ 
podle vnitrostátních právních předpisů.
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Tato definice rovněž zahrnuje veškeré 
zbraně a jejich součásti a střelivo, které 
jsou starší než modely z druhé světové války 
a byly upraveny tak, aby nemohly střílet 
ostré střelivo.“

Or. de

Odůvodnění

V rámci platných dohod (Schengenská dohoda a protokol OSN) se za „historické zbraně“ 
považují zbraně vyrobené před rokem 1899. V Evropě však existují kulturní a historií se 
zabývající instituce, které při své činnosti, jejímž cílem je zachování kulturní rozmanitosti 
v Evropě, používají i neúčinné zbraně, které byly vyrobeny po roce 1899. Jelikož tyto zbraně 
mohou být používány pouze pro kulturní a historické účely uvedeného druhu, mělo by být 
období pro „historické zbraně“ v definici rozšířeno.

Pozměňovací návrh, který předkládají Michl Ebner, Paul Rübig a Alexander Radwan

Pozměňovací návrh 59
ČL. 1 BOD –1F (nový)

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

–1f) V článku 1 se vkládá nový odstavec 1e, 
který zní:

„1e. Pro účely této směrnice se 
„historickou zbraní“ rozumí modely, které 
jsou starší než modely ze druhé světové 
války, včetně modelů zahrnutých do 
následujících kategorií:
– opakovací střelné dlouhé zbraně s hlavní, 
jejíž délka nepřesahuje 60 cm;
– jiné opakovací dlouhé střelné zbraně
– dlouhé jednoranové střelné zbraně 
s drátkovým vývrtem hlavně;
– jednoranové dlouhé střelné zbraně 
s hladkým vývrtem hlavně.“

Or. de

Odůvodnění

Problematika „historických zbraní“ je významná zejména pro sdružení tradiční střelby 
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v Německu, Rakousku a severní Itálii. Sdružení tradiční střelby představují přeshraniční 
tradici, která vyjadřuje evropského ducha. Je proto zásadní, aby byly do této směrnice 
historické zbraně začleněny.

Pozměňovací návrh, který předkládají Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo 
Pistelli, Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti a Michl Ebner

Pozměňovací návrh 60
ČL. 1 BOD –1G (nový)

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

–1g) V článku 1 se vkládá nový odstavec, 
který zní:
„1f. Pro účely této směrnice se „střelivem“ 
rozumí kompletní náboj nebo jeho součásti, 
včetně nábojnice, zápalky, výmetné 
prachové náplně, kulek nebo střel, které se 
používají ve střelných zbraních, za 
podmínky, že tyto součásti samotné 
podléhají povolení v příslušném členském 
státě.“

Or. it

Odůvodnění

Navrhovaná směrnice je zcela v souladu s definicí uvedenou v protokolu. Se součástmi 
střeliva, které jsou většinou nehybné, by se mělo nakládat stejně jako s kompletními náboji 
pouze tehdy, pokud se s nimi takovým způsobem nakládá v příslušných vnitrostátních 
právních předpisech.

Pozměňovací návrh, který předkládají Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo 
Pistelli, Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti a Michl Ebner

Pozměňovací návrh 61
ČL. 1 BOD –1H (nový)

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

–1h) V článku 1 se vkládá nový odstavec, 
který zní:
„1e. Pro účely této směrnice se „součástmi 
a díly“ rozumějí veškeré důležité prvky 
přímo navržené a zvláště konstruované pro 
střelnou zbraň a nezbytné k jejímu 
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fungování, včetně hlavně, kostry nebo 
pouzdra závěru, jezdce nebo bubínku, 
závorníku nebo nosiče závorníku a 
jakéhokoli zařízení navrženého nebo 
upraveného k tlumení zvuku způsobeného 
výstřelem ze zbraně.“

Or. it

Odůvodnění

Aby mohl být díl považován za součást zbraně, neměl by být důležitý pouze pro její fungování, 
ale rovněž by měl být navržen přímo pro daný účel. Jinými slovy, nemělo by být možné jej 
použít pro jiný účel nebo si ho splést se součástí jiného mechanického zařízení: musí být 
jedinečný a charakteristický.

Pozměňovací návrh, který předkládá Charlotte Cederschiöld

Pozměňovací návrh 62
ČL. 1 BOD –1I (nový)

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

–1i) Pro účely této směrnice se „střelivem“ 
rozumí kus, který se skládá z nábojnice, 
zápalky, kulek nebo střel.“

Or. sv

Odůvodnění

Je smysluplné, aby směrnice týkající se zbraní zahrnovala definici střeliva. Součásti střeliva 
však nemají žádnou hodnotu samy o sobě a nepředstavují žádné riziko; proto je střelivo 
chápáno jako celek, který je v této souvislosti relevantní.

Pozměňovací návrh, který předkládá Charlotte Cederschiöld

Pozměňovací návrh 63
ČL. 1 BOD –1J (nový)

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

–1j) V článku 1 se vkládá nový odstavec 1g, 
který zní:
„Pro účely této směrnice se 
„zprostředkovatelem“ rozumí každá fyzická 
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nebo právnická osoba, která v rámci své
hospodářské činnosti vytváří podmínky 
nezbytné k uzavření smlouvy týkající se 
výroby, obchodování, výměny, pronájmu, 
opravy nebo přeměny střelných zbraní, 
jejich součástí a střeliva.“

Or. sv

Odůvodnění

Aby byl zachován soulad s čl. 1 odst. 2 směrnice a aby nedocházelo k tomu, že bude směrnice 
uplatněna například na soukromé osoby, které si vyměňují zbraně ze zájmových důvodů, měl 
by být do směrnice doplněn odstavec týkající se zprostředkovatelů v oboru zbraní obsahující 
zmínku o hospodářské činnosti.

Pozměňovací návrh, který předkládají Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo 
Pistelli, Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti a Michl Ebner

Pozměňovací návrh 64
ČL. 1 BOD –1K (nový)

Čl. 1 odst. 2 (směrnice 91/477/EHS)

–1k) V článku 1 se odstavec 2 nahrazuje 
tímto:
„2. Pro účely této směrnice se 
„podnikatelem v oboru zbraní“ rozumí 
každá fyzická nebo právnická osoba, jejíž 
podnikatelskou činnost zcela nebo zčásti 
tvoří výroba střelných zbraní, jejich 
důležitých součástí a střeliva, obchodování 
s nimi, jejich výměna, pronájem, opravy 
nebo přeměna.“

Or. it

Odůvodnění

(Poznámka překladatele: První část pozměňovacího návrhu a odůvodnění se netýkají 
anglického znění.)

Rozšíření definice uvedené ve směrnici tak, aby zahrnovala součásti zbraní (pojem, který 
podle protokolu obsahuje rovněž „díly“) a kompletní náboje.
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Pozměňovací návrh, který předkládají Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo 
Pistelli, Roberta Angelilli a Michl Ebner

Pozměňovací návrh 65
ČL. 1 BOD 1

Čl. 1 odst. 3 (směrnice 91/477/EHS)

1) V článku 1 se za odstavec 2 vkládají dva 
nové odstavce, které znějí:

V článku 1 se za odstavec 2 vkládá 
odstavec, který zní:

„3. Pro účely této směrnice se „nedovolenou 
výrobou“ rozumí výroba nebo montáž 
střelných zbraní, jejich součástí a dílů nebo 
střeliva:“

„3. Pro účely této směrnice se „nedovolenou 
výrobou“ rozumí výroba nebo montáž 
střelných zbraní, jejich důležitých součástí 
nebo kompletních nábojů, včetně takových, 
které zahrnují díly a součásti dovezené ze 
třetích zemí, což je v rozporu s touto 
směrnicí.“

Or. it

Odůvodnění

Směrnice 91/477/EHS by měla vytvořit jedinou normu, na základě které by mohl být v rámci 
Unie určen legální druh výroby zbraní, jejich důležitých součástí a kompletních nábojů.

Pozměňovací návrh, který předkládají Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo 
Pistelli, Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti a Michl Ebner

Pozměňovací návrh 66
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.

4. Pro účely této směrnice se „nedovoleným 
obchodováním“ rozumí nabývání, prodej, 
dodávání, přeprava nebo převod střelných 
zbraní, jejich důležitých součástí a 
kompletních nábojů, což je v rozporu 
s touto směrnicí, z území jakéhokoliv 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. 
Nabývání, prodej, dodávka, přeprava nebo 
převod střelných zbraní však není 
považováno za nedovolené obchodování, 
pokud se jedná o převod z vládních skladů 
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za účelem trvalého civilního použití, 
přičemž jsou tyto zbraně označovány 
v souladu s čl. 4 odst. 1 s ohledem 
na ověřovací značku ručních zbraní.

Or. it

Odůvodnění

Po vstupu této směrnice v platnost bude muset být každá střelná zbraň vyrobená nebo 
uvedená na trh v členském státě označena v souladu s ustanoveními této směrnice.

Pozměňovací návrh, který předkládají Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo 
Pistelli, Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti a Michl Ebner

Pozměňovací návrh 67
ČL. 1 BOD 1

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

„4a. Pro účely této směrnice se 
„sledováním“ rozumí systematické 
sledování střelných zbraní a tam, kde je to 
možné, jejich důležitých součástí, a 
kompletních nábojů od výrobce ke 
kupujícímu za účelem zjištění a analýzy 
nedovolené výroby a nedovoleného 
obchodování a případně účinnějšího 
vyšetřování.“

Or. it

Odůvodnění

Je nezbytné umožnit systematické sledování střelných zbraní. Jak se uvádí v protokolu, „tam, 
kde je to možné“, by měly být sledovatelné důležité součásti zbraní a kompletní náboje. Není 
možné sledovat nedůležité součásti zbraní a nekompletní náboje (nebo spíše součásti střeliva) 
s výjimkou případů, kdy jsou součásti pohyblivé (střely), které vzhledem k tomu, že jsou 
výbušninou, již podléhají povolení.

Pozměňovací návrh, který předkládají Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo 
Pistelli, Roberta Angelilli a Nicola Zingaretti

Pozměňovací návrh 68
ČL. 1 BOD 1

Čl. 1 odst. 4b (nový) (směrnice 91/477/EHS)
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„4b. Pro účely této směrnice se 
„historickou zbraní“ rozumí jakákoliv 
zbraň vyrobená před rokem 1899, včetně 
napodobenin, a jakákoli novější zbraň, 
která je označena za historickou v rámci 
příslušných vnitrostátních právních 
předpisů.“

Or. it

Odůvodnění

Písmeno a) prvního odstavce článku 3 protokolu umožňuje, aby byly historické střelné zbraně 
a jejich napodobeniny určeny v souladu s vnitrostátními právními předpisy, neboť nespadají 
do působnosti Smlouvy. Definice technických pravidel pro vyjasnění takových zbraní zjevně 
narušuje regulační pravomoci vymezené členským státům. Protokol, o jehož uvedení v činnost 
návrh usiluje, stanoví jako datum, do kterého mají být zbraně považovány za historické, rok 
1899, zatímco rok daný v návrhu, 1870, by měl za následek, že by mnohé zbraně čistě 
historického zájmu byly klasifikovány jako moderní střelné zbraně.

Pozměňovací návrh, který předkládají Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo 
Pistelli, Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti a Michl Ebner

Pozměňovací návrh 69
ČL. 1 BOD 1

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

„4c. Fyzická nebo právnická osoba, která 
uskutečňuje zprostředkovatelskou činnost, 
včetně přepravy zbraní, jejich důležitých 
součástí nebo kompletních nábojů, podléhá 
témuž systému udělování povolení jako 
podnikatel v oboru zbraní. Agenty nebo 
zástupce uskutečňující svou činnost 
jménem podnikatelů v oboru zbraní na 
základě standardní pověřovací smlouvy 
nelze považovat za podnikatele v oboru 
zbraní pro účely provedení této směrnice.“

Or. it

Odůvodnění

Pojem zprostředkovatel je cizí trhu se zbraněmi pro civilní použití a spíše se týká obchodu se 
zbraněmi, který spadá do oblasti mimo působnost této směrnice. Agenty nebo zástupce, kteří 
uskutečňují svou činnost jménem výrobce nebo dovozce zbraní pro civilní použití na základě 
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standardní smlouvy, nelze považovat za subjekty patřící do definice zprostředkovatele.

Pozměňovací návrh, který předkládají Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo 
Pistelli, Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti a Michl Ebner

Pozměňovací návrh 70
ČL. 1 BOD 1

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

„2a. Tato směrnice se použije rovněž na 
důležité součásti střelných zbraní a 
kompletní náboje, včetně důležitých 
součástí střelných zbraní a kompletních 
nábojů dovážených ze třetích zemí.“

Or. it

Odůvodnění

Regulační systém pro zbraně by se měl rovněž použít na jejich důležité a charakteristické 
součásti a na kompletní náboje, které jsou pro ně navrženy. Termín díly je vypuštěn, neboť je 
obsažen v pojmu součásti.

Pozměňovací návrh, který předkládá Gisela Kallenbach

Pozměňovací návrh 71
ČL. 1 BOD 1

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

„2b. Tato směrnice se použije pro prodej na 
dálku.“

Or. en

Odůvodnění

Na nabytí zbraně prostřednictvím prodeje na dálku, zejména přes internet, by se měla 
vztahovat stejná pravidla jako na přímé nabytí.

Pozměňovací návrh, který předkládá Gisela Kallenbach

Pozměňovací návrh 72
ČL. 1 BOD 2
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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 
střelných zbraní a součástí a dílů členské 
státy v okamžiku výroby každé střelné 
zbraně a součásti a dílu budou buď 
vyžadovat jedinečné označení, které uvádí 
jméno výrobce, zemi nebo místo výroby a 
sériové číslo, např. takové, jaké zmiňuje 
Úmluva ze dne 1. července 1969 
o vzájemném uznávání ověřovacích značek 
ručních palných zbraní, nebo uchovávat
jakékoli jiné snadno použitelné jedinečné 
označení, které obsahuje číselný nebo 
alfanumerický kód, který umožní všem 
členským státům snadno určit zemi výroby. 
Označení bude provedeno na důležité nebo 
nosné součásti střelné zbraně, po jejímž 
zničení by střelná zbraň byla nepoužitelná.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je v souladu s výslovným začleněním součástí a dílů do směrnice. 
Výrobní číslo obsahuje rok výroby. Systém označování uvedený v úmluvě o ověřovacích 
značkách z roku 1969 by měl být zmíněn jako referenční systém pro všechny členské státy. Je 
nezbytné, aby označení bylo provedeno na důležité nebo nosné části střelné zbraně, např. na 
kostře nebo zásobníku, kde by zničení dílu vedlo k tomu, že se zbraň stane nefunkční a 
neschopnou opětovné aktivace. Tato doložka by učinila složitějším odstranění označení a 
zlepšila by podmínky pro sledovatelnost.

Pozměňovací návrh, který předkládá Lasse Lehtinen

Pozměňovací návrh 73
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 

1. Pro účely identifikace a sledování všech 
sestavených střelných zbraní členské státy 
v okamžiku výroby každé střelné zbraně 
buď vyžadují jedinečné označení, které 
uvádí jméno výrobce, výrobní číslo zbraně, 
zemi nebo místo výroby a rok výroby 
(pokud není součástí výrobního čísla), 
v souladu se standardy a kritérii Úmluvy ze 
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kombinované s číselným nebo 
alfanumerickým kódem, které umožní všem 
členským státům snadno určit zemi výroby.

dne 1. července 1969 o vzájemném 
uznávání ověřovacích značek ručních 
palných zbraní (CIP), nebo uchovávat 
alternativní jednotné uživatelsky příjemné 
označení v kombinaci s číslem, které 
umožní rychlou identifikaci země výroby ve 
všech členských státech. Označení bude 
provedeno na důležité nebo nosné součásti 
střelné zbraně, po jejímž zničení by střelná 
zbraň byla nepoužitelná.

Or. en

Odůvodnění

Označení každého nejmenšího kusu střeliva uvádějící jméno výrobce, identifikační číslo, ráži 
a druh a množství střeliva v balení vyžadují pravidla Úmluvy o vzájemném uznávání 
ověřovacích značek ručních palných zbraní (rozhodnutí 15–7, článek 49), kterou se řídí 
všichni evropští výrobci střeliva.

Pozměňovací návrh, který předkládají Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo 
Pistelli, Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti a Michl Ebner

Pozměňovací návrh 74
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.

Členské státy mimo jiné zajistí, aby 
v případě převodu zbraní z vládních skladů 
za účelem trvalého civilního použití byly 
zbraně vhodně jednoznačně označeny, aby 
státy mohly snadno určit zemi tohoto 
převodu.

1. Pro účely identifikace a sledování všech 
sestavených střelných zbraní členské státy 
v okamžiku výroby každé střelné zbraně 
buď vyžadují jedinečné označení obsahující
jméno nebo obchodní značku producenta, 
zemi nebo místo výroby, sériové číslo a rok 
výroby (pokud není součástí výrobního 
čísla), například jak je uvedeno 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. 
Označení bude provedeno na důležité nebo 
nosné součásti střelné zbraně, po jejímž 
zničení by střelná zbraň byla nepoužitelná.



AM\664124CS.doc 21/41 PE 388.493v01-00
Externí překlad

CS

Or. it

Odůvodnění

Vlády hlavních evropských zemí vyrábějících zbraně pro civilní použití se v současné době 
přihlásily k úmluvě CIP (Mezinárodní stálý výbor pro zkoušení střelných zbraní) a používají 
jednotný systém označování téměř pro všechny zbraně pro civilní použití, které se nacházejí 
na území EU, což napomáhá tomu, aby zbraně mohly být identifikovány a sledovány. Systém 
CIP zahrnuje položky obsažené v protokolu. Je vhodnější použít přesnější vyjádření 
„producent“ namísto „výrobce“, jedná-li se o osobu, která poprvé uvádí zboží na trh, což 
může být rovněž konečný dovozce.

Pozměňovací návrh, který předkládají Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, 
Roberta Angelilli a Michl Ebner

Pozměňovací návrh 75
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 uchování údajů 
v centralizovaném počítačovém systému po 
dobu nejméně dvaceti let, ve kterém bude 
každé střelné zbrani, na kterou se vztahuje 
tato směrnice, přiřazeno jedinečné 
identifikační číslo. Podnikatelé v oboru 
zbraní musí během své činnosti uchovávat 
evidenci po dobu dvaceti let, v níž jsou 
zaznamenány všechny střelné zbraně, na 
něž se vztahuje tato směrnice a které 
dotyčný podnikatel v oboru zbraní obdržel 
nebo prodal, přičemž tato evidence 
obsahuje údaje, které umožní identifikaci a 
sledování zbraně, zejména typ, značku, 
model, ráži a výrobní číslo a jméno a 
adresu dodavatele a nabyvatele. Po 
ukončení činnosti předá podnikatel 
evidenci vnitrostátnímu orgánu 
odpovědnému za označování, které ukládá 
první pododstavec odstavce 1.

Or. it

Odůvodnění

Cílem je zajistit zákonnost, transparentnost a úplnost záznamů udržovaných členskými státy a 
subjekty, které provozují svou činnost v oboru zbraní, s ohledem na to, aby byly udržovány 
přesné a aktuální záznamy pro účely sledovatelnosti každé vyrobené zbraně.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Lasse Lehtinen

Pozměňovací návrh 76
ČL. 1 BOD 2

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

1a. Pro účely sledování střeliva vyžadují 
členské státy označení každého jednotlivého 
základního balení kompletního střeliva, 
přičemž toto označení bude obsahovat 
jméno výrobce, identifikační sériové číslo 
(šarži), ráži a typ střeliva v souladu 
s ustanoveními Úmluvy ze dne 1. července 
1969 o vzájemném uznávání ověřovacích 
značek ručních palných zbraní  (CIP).

Or. en

Odůvodnění

Označení každého nejmenšího kusu balení střeliva uvádějící jméno výrobce, identifikační 
číslo, ráži a typ střeliva a množství střeliva v balení je vyžadováno pravidly úmluvy CIP 
(rozhodnutí 15–7, článek 49), kterou se řídí všichni evropští výrobci střeliva.

Pozměňovací návrh, který předkládají Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo 
Pistelli, Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti a Michl Ebner

Pozměňovací návrh 77
ČL. 1 BOD 2

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

1b. Pro účely sledování střeliva vyžadují 
členské státy označení každého nejmenšího 
kusu balení kompletního náboje, jehož 
součástí bude jméno výrobce, identifikační 
sériové číslo, ráže a typ střeliva, jak je 
například uvedeno v Úmluvě ze dne 
1. července 1969 o vzájemném uznávání 
ověřovacích značek ručních palných 
zbraní.

Or. it
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Odůvodnění

Pravidla CIP (rozhodnutí XV–7 článek 4), kterými se řídí všichni producenti střeliva, 
požadují, aby byl označen každý nejmenší kus balení jménem a obchodní značkou producenta, 
typem střeliva, kategorií střeliva, ráží, sériovým číslem a množstvím nábojů obsažených 
v balení.

Pozměňovací návrh, který předkládá Othmar Karas

Pozměňovací návrh 78
ČL. 1 BOD 2

Čl. 4 odst. 2a (nový) (směrnice 91/477/EHS)

2a) S výjimkou podnikatelů a 
zprostředkovatelů v oboru zbraní stanoví 
členské státy pro nabývání střelných zbraní 
lhůtu na rozmyšlenou o délce nejméně tří 
pracovních dní mezi dnem nákupu střelné 
zbraně kategorie C či D a dnem jejího 
doručení. Lhůta na rozmyšlenou není 
vyžadována, pokud je kupující oprávněn 
držet střelnou zbraň kategorie B nebo je 
držitelem loveckého povolení či je 
dokázáno, že střelná zbraň bude 
bezprostředně vyvezena.

Or. de

Odůvodnění

Stanovení lhůty na rozmyšlenou má za cíl zvrátit jakékoli unáhlené rozhodnutí použít střelnou 
zbraň pro trestný čin. Pro tyto účely se lhůta na rozmyšlenou v délce tři pracovních dní zdá 
být dostačující. Kromě toho se lhůta na rozmyšlenou zdá být nezbytná pouze pro kategorii 
střelných zbraní C a D, jelikož osoby, které mají zájem o nabytí střelné zbraně kategorie A či 
B, podstoupily již prověrku bezúhonnosti příslušnými úřady. Pokud není vyžadována lhůta na 
rozmyšlenou, mělo by to být z toho důvodu, že prověrka bezúhonnosti v souvislosti s dotčenou 
osobou již byla provedena.

Pozměňovací návrh, který předkládají Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo 
Pistelli, Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti, Lasse Lehtinen a Michl Ebner

Pozměňovací návrh 79
ČL. 1 BOD 2

Čl. 4 odst. 3 pododstavec 1a (nový) (směrnice 91/477/EHS)
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Členské státy zajistí, aby veškeré střelné 
zbraně, které se nacházejí na jejich území, 
byly označeny a registrovány v souladu 
s touto směrnicí, nebo aby byly 
deaktivovány. Jakékoli střelné zbraně 
dovážené ze třetích zemí musí být 
prodávány v souladu s touto směrnicí.

Or. it

Odůvodnění

Všechny střelné zbraně na území EU musí být řádně označeny, včetně dovezených zbraní, 
pokud nebyly v zemi původu označeny. Označení musí být umístěno na důležité nosné součásti 
zbraně, po jejímž zničení by byla střelná zbraň nefunkční.

Pozměňovací návrh, který předkládají Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo 
Pistelli, Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti a Michl Ebner

Pozměňovací návrh 80
ČL. 1 BOD 2A (nový)

Článek 5 (směrnice 91/477/EHS)

2a. Článek 5 se mění takto:

a) V odstavci 1 se za písmeno b) vkládá 
nové písmeno, které zní:

„ba) nebyly shledány vinnými ze spáchání 
závažného úmyslného trestného činu
právoplatným soudním rozsudkem; členský 
stát stanoví podrobná pravidla uplatňování 
tohoto požadavku, včetně např. typu trestné 
činnosti, která bude považována za 
relevantní, minimální výše trestu, nebo 
minimální lhůty, která musí uplynout, aby 
dotčená osoba mohla znovu získat povolení 
k nabytí nebo držení střelných zbraní.“

b) Odstavec 3 se nahrazuje tímto:
„Členské státy mohou odejmout povolení 
k držení střelné zbraně, přestane-li být 
plněna některá z podmínek, na jejichž 
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základě bylo povolení uděleno.“

Or. it

(Znění obdobné směrnici)

Odůvodnění

Výjimka z věkové hranice pro nabývání a držení střelných zbraní k loveckým účelům a zbraní 
pro sportovní střelbu je důležitá a měla by být zachována, aby byla mládež povzbuzena 
k zapojení se do provozování sportovní střelby a příslušných druhů sportu. Kritérium 
spáchání úmyslného trestného činu proti osobám je jediným kritériem, které by mělo být 
použito ke zjištění, zda se jedná o osobu potenciálně nebezpečnou pro společnost Této osobě 
by mělo být tak zakázáno, aby držela zbraň.

Pozměňovací návrh, který předkládá Véronique Mathieu

Pozměňovací návrh 81
ČL. 1 BOD 2B (nový)

Článek 5 (směrnice 91/477/EHS)

2b. Článek 5 se nahrazuje tímto:
„Aniž je dotčen článek 3, povolí členské 
státy nabývání a držení střelných zbraní 
pouze osobám, které pro to mají řádný 
důvod a které

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; pro 
zbraně kategorie C nebo D může být tato 
podmínka splněna v době nákupu 
předložením loveckého povolení, licence 
pro sportovní střelbu, výpisem z trestního 
rejstříku nebo jiným úředním dokladem 
vydaným příslušnými orgány.
Členské státy mohou odejmout povolení 
k držení střelné zbraně, přestane-li být 
plněna některá z podmínek písmene b) 
prvního odstavce.
Členské státy mohou zakázat osobám 
s bydlištěm na svém území držení zbraně 
nabyté v jiném členském státě, pouze pokud 
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zakazují nabytí totožné zbraně na svém 
území.“

Or. fr

Znění obdobné směrnici)

Odůvodnění

Registrovaní lovci a sportovní střelci již podstoupili postupy a kontroly (vyšetření, zkoušky, 
trestní rejstřík aj.) k zabezpečení toho, že nepředstavují nebezpečí pro veřejný pořádek nebo 
bezpečnost. Úřední povolení nebo licence, které jim vydaly příslušné orgány a jež se obvykle 
každoročně obnovují, mohou být proto považovány za rovnocenné individuálnímu povolení. 
Lhůta vyžadovaná k získání povolení nebo licence by rovněž měla být zárukou proti 
impulzivnímu rozhodnutí koupit si zbraň.

Pozměňovací návrh, který předkládají André Brie a Marco Rizzo

Pozměňovací návrh 82
ČL. 1 BOD 2C (nový)

Článek 5 (směrnice 91/477/EHS)

2c) Článek 5 se nahrazuje tímto:
Aniž je dotčen článek 3, povolí členské státy 
nabývání a držení střelných zbraní 
kategorie B pouze osobám, které pro to 
mají řádný důvod a které
a) dosáhly věku 18 let, s výjimkou zbraní 
pro sportovní střelbu, avšak nikoliv osobám 
mladším 16 let, pro střelbu pro soutěžní a 
tréninkové účely provozovanou v rámci 
licencovaného tréninkového střediska a pod 
dohledem vyškoleného trenéra a v souladu 
s jeho pokyny;
b) nepředstavují nebezpečí pro sebe, veřejný 
pořádek nebo veřejnou bezpečnost.

Or. en

(Znění obdobné směrnici)

Pozměňovací návrh, který předkládá Gisela Kallenbach

Pozměňovací návrh 83
ČL. 1 BOD 2E (nový)



AM\664124CS.doc 27/41 PE 388.493v01-00
Externí překlad

CS

Čl. 5 odst. 1 písm. a) (směrnice 91/477/EHS)

2e) Čl. 5 odst. 1 písm. a) se nahrazuje 
tímto:
„a) dosáhly věku 18 let, s výjimkou zbraní 
k loveckým účelům a zbraní pro sportovní 
střelbu za předpokladu, že osoby mladší 18 
let jsou pod dohledem školeného trenéra a 
postupují v souladu s jeho pokyny nebo je 
střelba prováděna v rámci licencovaného 
tréninkového střediska;“

Or. en

(Znění obdobné směrnici)

Odůvodnění

Pro účely bezpečnosti by se výjimky z věkového omezení pro zbraně k loveckým účelům a 
zbraním pro sportovní střelbu měly vztahovat na osoby, které jsou pod dohledem školeného 
trenéra.

Pozměňovací návrh, který předkládá Lasse Lehtinen

Pozměňovací návrh 84
ČL. 1 BOD 2F (nový)

Čl. 6 odst. 1a (nový) (směrnice 91/477/EHS)

2f) V článku 6 se doplňuje nový odstavec 
1a:
„1a. S výjimkou vztahující se na 
podnikatele v oboru zbraní a 
zprostředkovatele provádějí členské státy 
přísnou kontrolu střelných zbraní, jejich 
součástí a dílů a střeliva, jež byly nabyty 
prostřednictvím dálkové komunikace, podle 
článku 2 směrnice 97/7/ES Evropského 
parlamentu a Rady ze dne 20. května 1997 
o ochraně spotřebitele v případě smluv 
uzavřených na dálku1.“
___________

1 Úř. věst. L 144, 4.6.1997, s. 19.

Or. en
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Odůvodnění

Nabývání střelných zbraní prostřednictvím dálkové komunikace bude členskými státy 
důkladně kontrolováno.

Pozměňovací návrh, který předkládají Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, 
Roberta Angelilli a Michl Ebner

Pozměňovací návrh 85
ČL. 1 BOD 2G (nový)

Čl. 6 odst. 1b (nový) (směrnice 91/477/EHS)

2g) V článku 6 se vkládá nový odstavec, 
který zní:
„Členské státy provádějí přísnou kontrolu 
nabývání střelných zbraní, jejich důležitých 
součástí a kompletních nábojů 
prostřednictvím nástrojů dálkové 
komunikace. Podnikatelé v oboru zbraní 
nebo zprostředkovatelé uskutečňují svou 
činnost na trhu se zbraněmi podle týchž 
pravidel, jaká se použijí pro regulaci jejich 
běžné činnosti.

Or. it

Odůvodnění

Na nabývání střelných zbraní prostřednictvím nástrojů dálkové komunikace by se měla 
vztahovat příslušná kontrola s cílem důkladně sledovat přepravu zbraní. Jelikož nabývání 
střelných zbraní podléhá regulačnímu systému, zdá se být tzv. lhůta na rozmyšlenou naprosto 
zbytečná.

Pozměňovací návrh, který předkládá Gisela Kallenbach

Pozměňovací návrh 86
ČL. 1 BOD 2H (nový)

Článek 7 (směrnice 91/477/EHS)

2h) 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.
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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 dotčeného 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 zakáže na svém 
území nabývání a držení určité střelné 
zbraně kategorie B, 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.
6. Členský stát může osobě, u níž bylo 
zjištěno, že i nadále splňuje podmínky pro 
udělení povolení pro střelné zbraně, udělit 
víceletou licenci pro nabývání a držení 
veškerých střelných zbraní podléhajících 
povolení, aniž by byla dotčena povinnost 
oznámit příslušnému úřadu udělujícímu 
povolení převod, pravidelné osvědčení, že 
tato osoba nadále splňuje podmínky a 
maximální limity pro držení zbraní uvedené 
v příslušných vnitrostátních právních 
předpisech.
7. Členské státy přijmou pravidla k zajištění 
toho, že ti, co jsou uznáni v rámci 
vnitrostátních právních předpisů jako lovci, 
sportovní střelci nebo sběratelé a jsou 
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držiteli povolení v rámci vnitrostátních 
právních předpisů pro střelné zbraně 
dřívější kategorie C nebo D, nemusí znovu 
žádat o povolení pro dotčené střelné zbraně 
vzhledem ke zrušení uvedených kategorií. 
Tito lovci, sportovní střelci nebo sběratelé, 
kteří vlastní střelné zbraně dřívější 
kategorie C pouze na základě ohlášení, 
nebo držitelé střelných zbraní dřívější 
kategorie D bez jakéhokoli povolení nebo 
ohlášení nemusí žádat o povolení vzhledem 
ke zrušení těchto kategorií, avšak na 
jakýkoli další převod takových zbraní se 
vztahuje získání nebo vlastnění povolení 
nabyvatelem. Uvedené výjimky se použijí ve 
lhůtě deseti let od vstupu této směrnice 
v platnost.“

Or. en

(Znění obdobné směrnici)

Odůvodnění

Osobám, které splňují podmínky pro povolení střelných zbraní, bude udělena víceletá licence, 
aby nedocházelo k nadbytečným procesům udělování povolení. Kromě toho nebudou muset 
lovci, sportovní střelci či sběratelé, kteří jsou držiteli střelné zbraně dřívějších kategorií C a 
D, žádat v přechodném období o povolení vzhledem k navrženému zrušení těchto kategorií.

Pozměňovací návrh, který předkládají Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo 
Pistelli, Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti a Michl Ebner

Pozměňovací návrh 87
ČL. 1 BOD 2I (nový)

Čl. 7 odst. 3 (směrnice 91/477/EHS)

2i) V článku 7 se odstavec 3 nahrazuje 
tímto:
3. Povolení nabývat a povolení držet 
střelnou zbraň může být uděleno jediným 
správním rozhodnutím.

Or. it
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Odůvodnění

Sloučení postupů udělování povolení pro nabývání a držení zbraní je logické vzhledem 
k tomu, že účelem nabytí je obvykle držení.

Pozměňovací návrh, který předkládají Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo 
Pistelli, Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti a Michl Ebner

Pozměňovací návrh 88
ČL. 1 BOD 2J (nový)

Článek 10 (směrnice 91/477/EHS)

2j) Článek 10 se nahrazuje tímto:
„Pravidla týkající se nabývání a držení 
kompletních nábojů způsobilých pro použití 
se budou shodovat s pravidly vztahujícími 
se na držení střelných zbraní, pro které je 
střelivo určeno.

Or. it

(Znění obdobné směrnici)

Odůvodnění

Kompletní náboje, které jsou způsobilé k použití, by měly podléhat témuž regulačnímu 
systému jako zbraně, pro něž jsou určeny. S nehybnými součástmi, jako je zneškodněné 
střelivo nebo napodobeniny bez aktivních dílů, by nemělo být nakládáno stejným způsobem 
jako s kompletními náboji. Na střely, jako na výbušniny, se nicméně ve všech státech Unie 
vztahují specifické regulační systémy.

Pozměňovací návrh, který předkládají Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, 
Roberta Angelilli a Michl Ebner

Pozměňovací návrh 89
ČL. 1 BOD 2K (nový)

Čl. 12 odst. 2 (směrnice 91/477/EHS)

2k) První pododstavec článku 12 odstavce 2 
se nahrazuje takto:
„Odchylně od odstavce l mohou lovci pro 
střelné zbraně kategorie C a D a sportovní 
střelci pro střelné zbraně kategorie B, C a 
D držet bez předchozího povolení jednu 
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nebo více těchto střelných zbraní během 
cesty přes dva nebo více členských států 
s cílem vykonávat svou činnost, pokud jsou 
držiteli Evropského zbrojního pasu, ve 
kterém jsou taková zbraň či takové zbraně 
uvedeny, a pokud mohou uvést důvody své 
cesty, zejména předložením pozvání. 
Členské státy proto nebudou vyžadovat jiný 
dokument než Evropský zbrojní pas. 
Členské státy nemohou uznávání 
Evropského zbrojního pasu podmiňovat 
žádným dodatečným požadavkem na 
registraci nebo zaplacením jakéhokoli 
poplatku nebo dávky.“

Or. it

(Znění obdobné směrnici)

Odůvodnění

Cílem směrnice je umožnit lovcům a sportovním střelcům, aby v rámci Evropské unie 
cestovali co nejsvobodněji. Stanovení jakýchkoli dodatečných správních požadavků nebo 
dalších poplatků k Evropskému zbrojnímu pasu by narušovalo tuto zásadu vytvořením nových 
překážek mezi oblastmi na území Společenství porušováním Římské smlouvy.

Pozměňovací návrh, který předkládá Arlene McCarthy

Pozměňovací návrh 90
ČL. 1 BOD 2L (nový)

Čl. 12 odst. 2 (směrnice 91/477/EHS)

2l) Čl. 12 odst. 2 se mění takto:
a) První pododstavec se nahrazuje tímto:
„Odchylně od odstavce 1 mohou lovci a 
sportovní střelci držet bez předchozího 
povolení jednu nebo více střelných zbraní 
během cesty dvěma nebo více členskými 
státy s cílem vykonávat svou činnost, pokud 
jsou držiteli Evropského zbrojního pasu pro 
dotyčné střelné zbraně a za podmínky, že 
mohou prokázat důvod své cesty. Členské 
státy mohou vyžadovat dodatečnou 
dokumentaci k Evropskému zbrojnímu 
pasu, jsou-li tyto požadavky zdůvodněny 
oprávněnými cíli veřejné politiky 
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v souvislosti s ochranou veřejné 
bezpečnosti a pokud jsou uvedeným cílům 
přiměřené. Pokud členský stát stanovil další 
požadavky, oznámí je ostatním členským 
státům a tato informace bude uvedena 
v Evropském zbrojním pasu.“
b) Druhý pododstavec se nahrazuje tímto:
„Tato výjimka se však nevztahuje na cesty 
do členského státu, který zakázal nabývání 
a držení dotyčné zbraně; v tomto případě 
o tom musí být učiněna výslovná zmínka 
v Evropském zbrojním pasu.“

Or. en

(Znění obdobné směrnici)

Odůvodnění

Pokud jde o cestování lovců a sportovních střelců, mohou členské státy požadovat dokumenty 
odlišné od Evropského zbrojního pasu pouze v náležitě zdůvodněných případech s ohledem na 
oprávněné cíle veřejné politiky členského státu týkající se ochrany veřejné bezpečnosti a to 
pouze tehdy, jsou-li požadavky přiměřené těmto cílům.

Pozměňovací návrh, který předkládá Othmar Karas

Pozměňovací návrh 91
ČL. 1 BOD 2M (nový)

Článek 13 (směrnice 91/477/EHS)

2m) Článek 13 se mění takto:
a) Odstavec 3 se nahrazuje tímto:
„3. Členské státy si budou pravidelně 
vyměňovat informace o systémech 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 a o metodách a technikách 
deaktivace. Komise nejpozději do [...]* 
sestaví kontaktní skupinu pro výměnu 
informací za účelem uplatnění tohoto 
článku a pro spolupráci v oblasti sledování 
nedovolených zbraní, jejich součástí a dílů 
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a střeliva. Každý členský stát oznámí 
ostatním členským státům a Komisi, které 
vnitrostátní orgány jsou pověřené 
shromažďovat a předávat informace a plnit 
povinnosti uvedené v čl. 11 odst. 4. Komise 
v souladu s odstavcem 4 přijme vhodná 
opatření za účelem uplatnění tohoto 
odstavce.“
b) Za odstavec 3 se vkládá nový odstavec, 
který zní:
„4. Komise, v souladu s regulativním 
postupem s kontrolou stanoveným v čl. 5a 
odst. 1 až 4 a v článku 7 a s ohledem na 
ustanovení článku 8 rozhodnutí 
1999/468/ES ve znění pozměněném 
rozhodnutím 2006/512/ES, přijme vhodná 
opatření.
Komise, v souladu s postupem stanoveným 
v článku 3 a 7 a s ohledem na ustanovení 
článku 8 rozhodnutí 1999/468/ES ve znění 
pozměněném rozhodnutím 2006/512/ES, 
přijme vhodná opatření v souladu 
s odstavcem 3 tohoto článku.“
* Dva roky od vstupu této směrnice v platnost.

Or. de

(Znění obdobné směrnici)

Odůvodnění

Zpráva Komise z roku 2000 o provedení směrnice 91/477/EHS předpokládá, že Komise 
sestaví kontaktní skupinu. Tato skupina rovněž poskytne vhodnou platformu pro debatu 
o vytvoření jednotných pokynů pro zneškodňování střelných zbraní. V porovnání s postupem 
projednávání ve výborech by se jednalo o mnohem rychlejší a cílenější způsob dosažení 
obecného souladu mezi členskými státy týkajícího se střelných zbraní.

Pozměňovací návrh, který předkládá Arlene McCarthy

Pozměňovací návrh 92
ČL. 1 BOD 3A (nový)

Článek 17 (směrnice 91/477/EHS)

3a) Článek 17 se nahrazuje tímto:
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„Ve lhůtě pěti let ode dne provedení této 
směrnice vnitrostátními právními předpisy 
a poté každých pět let předloží Komise 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu 
o situaci vyplývající z uplatňování této 
směrnice, popřípadě doprovázenou návrhy.
Komise vypracuje studii týkající se prodeje 
napodobenin zbraní v Evropském 
společenství a podá o tom zprávu 
Evropskému parlamentu a Radě nejpozději 
do [...]*.“
* Jeden rok od vstupu této směrnice v platnost.“

Or. en

(Znění obdobné směrnici)

Odůvodnění

V souladu se zásadou lepší právní úpravy by měl být požadavek na podávání zpráv začleněný 
do směrnice 91/477/EHS aktualizován a uskutečňován na pravidelném základě. Kromě toho 
by měla Komise provést studii o komplexní problematice napodobenin zbraní a jejich prodeji 
v rámci Evropského společenství, včetně prodeje přes internet.

Pozměňovací návrh, který předkládají Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo 
Pistelli, Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti a Michl Ebner

Pozměňovací návrh 93
ČL. 1 BOD 4 PÍSM. –A) (nové)

Příloha I část II písm. A) bod 5 (směrnice 91/477/EHS)

–a) V příloze I se část II, písm. A) bod 5 
mění takto:
„5. Střelivo pro pistole a revolvery 
s expanzními střelami, jakož i střely pro 
takové střelivo, s výjimkou zbraní určených 
k lovu nebo k rekreační střelbě pro osoby 
oprávněné užívat tyto zbraně.“

Or. it
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(Znění obdobné směrnici)

Odůvodnění

Termín „rekreační střelba“ je přesnější a vhodnější než termín „sportovní střelba“, neboť 
v sobě zahrnuje všechny sporty, v nichž se uplatňují střelné zbraně, včetně těch, u nichž se 
nejedná o střelbu na terč.

Pozměňovací návrh, který předkládají Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo 
Pistelli, Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti a Michl Ebner

Pozměňovací návrh 94
ČL. 1 BOD 4 PÍSM. B)

Příloha I část III odst. 1a (nový) (směrnice 91/477/EHS)

b) Za první pododstavec se vkládá nový 
pododstavec, který zní:

b) V části III se za první pododstavec vkládá 
nový pododstavec, který zní:

„Členské státy přijmou veškerá opatření, aby 
zkontrolovaly opatření deaktivace uvedená 
v písmeni a) příslušným orgánem, aby 
zajistily, že díky změnám provedeným na 
střelné zbrani bude tato střelná zbraň trvale
nepoužitelná. Členské státy v rámci uvedené 
kontroly stanoví vydání osvědčení nebo 
dokumentu, který potvrzuje deaktivaci 
střelné zbraně, nebo že na střelnou zbraň 
bylo umístěno zřetelně viditelné označení.“

„Členské státy přijmou veškerá opatření, aby 
zkontrolovaly opatření deaktivace uvedená 
v písmeni a) příslušným orgánem, aby 
zajistily, že díky změnám provedeným na 
střelné zbrani bude tato střelná zbraň 
nevratně nepoužitelná. Členské státy 
v rámci uvedené kontroly stanoví vydání 
osvědčení nebo dokumentu, který potvrzuje 
deaktivaci střelné zbraně, nebo že na 
střelnou zbraň bylo umístěno zřetelně 
viditelné označení. V souladu 
s regulativními postupy dohledu Komise 
vydá jednotné pokyny týkající se standardů 
a technik deaktivace, které zajistí, že 
deaktivované zbraně budou trvale 
nefunkční.“

Or. it

Odůvodnění

(Poznámka překladatele: První část pozměňovacího návrhu a odůvodnění se netýkají anglické 
verze.)

Požadavek, aby byly střelné zbraně deaktivovány nevratně, vyžaduje soulad s jednotnými 
technickými standardy.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Othmar Karas

Pozměňovací návrh 95
ČL. 1 BOD 4 PÍSM. B)

Příloha I oddíl III odst. 1b (nový) (směrnice 91/477/EHS)

„Členské státy přijmou veškerá opatření, aby 
zkontrolovaly opatření deaktivace uvedená 
v písmeni a) příslušným orgánem, aby 
zajistily, že díky změnám provedeným na 
střelné zbrani bude tato střelná zbraň trvale 
nepoužitelná. Členské státy v rámci uvedené 
kontroly stanoví vydání osvědčení nebo 
dokumentu, který potvrzuje deaktivaci 
střelné zbraně, nebo že na střelnou zbraň 
bylo umístěno zřetelně viditelné označení.“

„Členské státy přijmou veškerá opatření, aby 
zkontrolovaly opatření deaktivace uvedená 
v písmeni a) příslušným orgánem, aby 
zajistily, že díky změnám provedeným na 
střelné zbrani bude tato střelná zbraň trvale 
nepoužitelná. Členské státy v rámci uvedené 
kontroly stanoví vydání osvědčení nebo 
dokumentu, který potvrzuje deaktivaci 
střelné zbraně, nebo že na střelnou zbraň 
bylo umístěno zřetelně viditelné označení. 
Komise sestaví kontaktní skupinu, která 
navrhne jednotné pokyny pro standardy a 
techniky deaktivace k zajištění toho, že 
deaktivované zbraně budou trvale 
nefunkční.“

Or. de

Odůvodnění

Zpráva Komise z roku 2000 o provedení směrnice 91/477/EHS předpokládá, že Komise ustaví 
kontaktní skupinu. Tato skupina rovněž poskytne vhodnou platformu pro debatu o vytvoření 
jednotných pokynů pro zneškodňování střelných zbraní. V porovnání s postupem 
projednávání ve výborech by se jednalo o mnohem rychlejší a cílenější způsob dosažení 
obecného souladu mezi členskými státy týkajícího se střelných zbraní.

Pozměňovací návrh, který předkládá Arlene McCarthy

Pozměňovací návrh 96
ČL. 1 BOD 4 PÍSM. BA) (nové)

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

ba) Příloha I část III písm. b) se nahrazuje 
takto:
„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 ručnice, 
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kulovnice, pistole, revolveru nebo jiné 
tradiční střelné zbraně;“

Or. en

(Znění obdobné směrnici)

Odůvodnění

Zatímco definici střelných zbraní lze změnit tak, aby zahrnovala přeměnitelné zbraně, mohly 
by některé tyto zbraně být vyjmuty ze znění přílohy III písm. b) ve směrnici 91/477/EHS. 
Zbraně, které jsou napodobeninami nebo mají vzhled „tradičních“ střelných zbraní, by měly 
být z definice střelných zbraní vyloučeny vzhledem k jejich možnému používání jako 
přeměněných zbraní v trestní činnosti.

Pozměňovací návrh, který předkládají Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo 
Pistelli, Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti a Michl Ebner

Pozměňovací návrh 97
ČL. 1 BOD 4 PÍSM. BB) (nové)

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

bb) V části IV se písmeno b) nahrazuje 
tímto:
b) „dlouhou střelnou zbraní“ střelná zbraň 
s hlavní přesahující 30 cm nebo jejíž 
celková délka přesahuje 60 cm;

Or. it

(Znění obdobné směrnici)

Odůvodnění

Třebaže se znění písmene a) v příloze 1 bodě 4 zdá být poměrně jasné, způsobila chyba ve 
specifikaci dlouhých střelných zbraní v písmenu b) určité potíže při výkladu; došlo 
k zavádějící praxi, pokud jde o „krátké střelné zbraně“, jejichž celková délka sice 
nepřesahuje 60 cm, nicméně tyto zbraně mají hlaveň, jejíž celková délka přesahuje 30 cm. 
Navrhované znění je proto jasnější a mělo by zabránit protichůdnému výkladu.

Pozměňovací návrh, který předkládá Arlene McCarthy

Pozměňovací návrh 98
ČL. 1 BOD 4 PÍSM. BC) (nové)

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



AM\664124CS.doc 39/41 PE 388.493v01-00
Externí překlad

CS

bc) V příloze II se písmeno f) mění takto:
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:
„Pokud členský stát informoval jiný 
členský stát, že je držení určitých střelných 
zbraní kategorie B zakázáno, doplňuje se 
následující zmínka:“
d) Odstavec 5 se zrušuje.
e) Za poslední odstavec se doplňuje nový 
odstavec takto:
Pokud členský stát ohlásí jinému 
členskému státu, že bude uplatňovat 
dodatečné požadavky navíc k Evropskému 
zbrojnímu pasu v zájmu oprávněných cílů 
veřejné bezpečnosti, bude tento požadavek 
zaznamenán ve zbrojním pasu.“

Or. en

(Znění obdobné směrnici)

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je v souladu s nově navrženou klasifikací střelných zbraní a 
zaručuje jistotu pro lovce a sportovní střelce používající Evropský zbrojní pas.

Pozměňovací návrh, který předkládá Charlotte Cederschiöld

Pozměňovací návrh 99
ČL. 1 BOD 4 PÍSM. BD) (nové)

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

bd) V příloze II se písmeno f) mění takto: 
a) Odstavce 1 a 2 se nahrazují takto:
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„Právo cestovat do jiného členského státu 
s jednou nebo více střelnými zbraněmi 
uvedenými v tomto pasu podléhá jednomu 
nebo několika předchozím povolením 
navštíveného členského státu. Toto nebo 
tato povolení budou v pasu zaznamenána.
Předchozí povolení není vyžadováno pro 
cesty za účelem účasti na lovu nebo za 
účelem účasti v soutěži ve sportovní střelbě, 
pokud jsou cestující držiteli zbrojního pasu 
a pokud mohou uvést důvod své cesty.“

b) Odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„Pokud členský stát informoval jiný 
členský stát, že je držení určitých střelných 
zbraní kategorie B zakázáno, doplňuje se 
následující zmínka:“
c) Odstavec 5 se zrušuje.

Or. sv

Odůvodnění

Odpovídá znění uvedenému zpravodajem, avšak vypouští se slova „v zásadě“ v písmenu a). 
Zbrojní pas by měl být jediným dokumentem potřebným k přechodu hranice a slova 
„v zásadě“ otevírají možnost výkladu ponechanému na vlastním uvážení.

Pozměňovací návrh, který předkládají Michl Ebner, Paul Rübig a Alexander Radwan

Pozměňovací návrh 100
ČL. 1 BOD 4 PÍSM. BE) (nové)

Příloha II písm. fa) (nové) (směrnice 91/477/EHS)

be) V příloze I, se vkládá následující 
písmeno, které zní:
„fa) Tento pas umožní členům kulturních 
sdružení a sdružení tradiční střelby, aby 
cestovali do jiného členského státu se 
zbraní, která je uvedena v pase, a se 
střelivem k této zbrani. Členové takových 
sdružení musí být registrovaní 
u regionálního nebo vnitrostátního svazu 
ve své vlastní zemi.
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Or. de

Odůvodnění

Jedinou dohodou týkající se historických zbraní je dohoda mezi Rakouskou republikou a 
Spolkovou republikou Německo o vzájemném uznávání dokumentů pro nošení střelných 
zbraní a střeliva osobami, které jsou členy sdružení tradiční střelby, a sportovními střelci, 
která umožňuje přepravu zbraní mezi dvěma zeměmi. Žádná taková dohoda neexistuje v Itálii, 
takže není možné pořádat akce organizované společně sdruženími tradiční střelby z Německa, 
Rakouska a severní Itálie na území Itálie.


