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Návrh smernice (KOM(2006)0093 – C6-0081/2006 – 2006/0031(COD) – pozmeňujúci akt)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Arlene McCarthy

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
ODÔVODNENIE 3A (nové)

(3a) Spravodajské policajné služby 
poukazujú na zvyšujúcu sa trestnú činnosť 
zahŕňajúcu používanie upravených zbraní v 
Európskom spoločenstve a na 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 nevyhnutné zabezpečiť, aby sa 
definícia pojmu strelná zbraň v zmysle tejto 
smernice vzťahovala aj na takéto 
upraviteľné zbrane.

Or. en
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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 je jednoznačne transeurópsky, lebo 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 predkladajú Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio 
Berlato, Roberta Angelilli a Michl Ebner

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
ODÔVODNENIE 7

(7) Je tiež potrebné upresniť, že činnosť 
maklérov a maklérske operácie, ako sú 
uvedené v článku 15 protokolu, spadajú do 
vymedzenia predajcu v zmysle smernice.

(7) Je tiež potrebné upresniť, že činnosť 
maklérov a maklérske operácie, ako sú 
uvedené v článku 15 protokolu, spadajú do 
vymedzenia obchodníka so zbraňami v 
zmysle smernice.

Or. it

Odôvodnenie

Pojem „maklér” (sprostredkovateľ) je na trhu s civilnými zbraňami neznámy, patrí skôr do 
oblasti zbrojného materiálu, ktorý je vyňatý z pôsobnosti tejto smernice. Maklérska činnosť sa 
preto v tejto sfére  javí ako zásadne cudzia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio 
Berlato, Lapo Pistelli, Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti a Michl Ebner

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
ODÔVODNENIE 9A (nové)

(9a) Vzhľadom na  osobitný charakter 
činnosti obchodníkov so zbraňami je nutné, 
aby  podliehala prísnej kontrole, zameranej 
najmä na overovanie odborných schopností 
zúčastnených osôb.

Or. it

Odôvodnenie

Činnosti súvisiace so zbrojárskym sektorom podliehajú kontrole a schváleniu a takáto 
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kontrola nemôže obísť ani overovanie odborných schopností osôb, ktoré sú do tejto činnosti 
zapojené. V obchode s civilnými zbraňami neexistuje osoba makléra.  Kontrolu finančnej 
činnosti vykonáva finančná polícia u všetkých podnikateľov, a nie je dôvod, aby sa u výrobcov 
civilných zbraní vykonávali iné kontroly, než je obvyklé.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio 
Berlato, Lapo Pistelli, Roberta Angelilli a Nicola Zingaretti

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
ODÔVODNENIE 9B (nové)

(9c) Nadobúdanie strelných zbraní 
súkromnými osobami prostredníctvom 
komunikácie na diaľku, napríklad cez 
internet, musí podliehať ustanoveniam 
tejto smernice. Členské štáty vypracujú 
podrobné nariadenia o zákaze nadobúdania 
strelných zbraní osobami právoplatne 
odsúdenými za závažný trestný čin násilia 
spáchaného proti inej osobe.

Or. it

Odôvodnenie

Nadobúdanie strelných zbraní súkromnými osobami prostredníctvom komunikácie na diaľku 
sa musí  starostlivo kontrolovať a každé nadobudnutie musí podliehať ustanoveniam tejto 
smernice. Vzhľadom na príslušnú harmonizáciu spôsobov nadobúdania a držby zbraní  v 
jednotlivých členských štátoch je potrebné zakázať nadobúdanie zbraní osobami právoplatne 
odsúdenými za závažný trestný čin spáchaný voči inej osobe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio 
Berlato, Lapo Pistelli, Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti a Michl Ebner

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
ODÔVODNENIE 9C (nové)

(9d) Európsky zbrojný pas je jediným 
dokumentom, ktorý držitelia zbrane 
potrebujú na jej prevod do iného členského 
štátu.

Or. it
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Odôvodnenie

Ako sa uvádza v správe Komisie z roku 2000 a v záujme správneho fungovania vnútorného 
trhu, členským štátom sa nesmie povoliť požadovať iné dokumenty než európsky zbrojný pas 
ani poplatky za pohyb poľovníkov a športových strelcov. Hodnotenie fungovania zbrojného 
pasu neprislúcha zákonu, ale vzťahuje sa čisto na politické hodnotenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio 
Berlato, Roberta Angelilli a Michl Ebner

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
ODÔVODNENIE 9D (nové)

(9e) S cieľom uľahčiť sledovateľnosť 
strelných zbraní a účinne bojovať proti 
nezákonnej výrobe a obchodovaniu so 
strelnými zbraňami, ich neoddeliteľnými 
súčasťami a komponentmi je potrebné 
zlepšiť výmenu informácií medzi členskými 
štátmi.

Or. it

Odôvodnenie

S cieľom bojovať proti nezákonnej výrobe a obchodovaniu so zbraňami je nevyhnutné, aby si 
členské štáty vymieňali podrobné informácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio 
Berlato, Roberta Angelilli a Michl Ebner

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
ODÔVODNENIE 9E (nové)

(9f) Niektoré členské štáty nedávno 
zjednodušili klasifikáciu strelných zbraní zo 
štyroch na dve kategórie: zakázané strelné 
zbrane a strelné zbrane vyžadujúce 
oprávnenie. Členské štáty by sa mali 
zjednotiť na takejto zjednodušenej 
klasifikácii, hoci štáty, ktoré  v súčasnosti 
uplatňujú iné rozdelenie do viacerých 
kategórií v súlade so zásadou subsidiarity, 
by si mohli zachovať súčasnú klasifikáciu 
a príslušný systém povolení.
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Or. it

Odôvodnenie

Je potrebné rešpektovať rôzne osobitosti a tradície v jednotlivých členských štátoch, 
dodržiavajúc zásadu subsidiarity,  ktorá sa v politike Európskej únie vždy obhajuje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Michl Ebner a Alexander Radwan

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
ODÔVODNENIE 9F (nové)

9f) Podmienky nadobúdania a doby 
platnosti európskeho zbrojného pasu by 
mali byť vo všetkých členských štátoch 
jednotné a žiadateľovi by nemali 
spôsobovať dodatočné náklady k 
národnému zbrojnému pasu.

Or. de

Odôvodnenie

Zmyslom a cieľom európskeho zbrojného pasu je prispieť k fungovaniu európskeho 
vnútorného trhu a k uľahčeniu výkonu slobôd európskych občanov. Podmienkam – najmä 
finančným a byrokratickým, ktoré značne sťažujú nadobúdanie alebo výkon týchto slobôd, a 
tým fungovanie vnútorného trhu, by sme preto mali zabrániť. Náležité nie sú ani 
neodôvodnené a príliš ostré rozdiely medzi podmienkami jednotlivých členských štátov v 
súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Arlene McCarthy

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
ODÔVODNENIE 9G (nové)

(9g) 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, musia byť odôvodnené  
zákonnými cieľmi verejnej politiky v oblasti 
ochrany verejnej bezpečnosti a im  
primerané.
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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 Michl Ebner, Paul Rübig a Alexander 
Radwan

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
ODÔVODNENIE 9H (nové)

(9h) Európsky zbrojný pas funguje a mal 
by predstavovať jediný dokument, ktorý sa 
vyžaduje od poľovníkov a športových 
strelcov, ako aj od kultúrno-historických 
streleckých zväzov, a ktorý ich oprávňuje 
priviesť povolenú zbraň do iného členského 
štátu.
Tento predpis sa nedotkne existujúcich 
bilaterálnych dohôd. 

Or. de

Odôvodnenie

V záujme bezproblémového fungovania vnútorného trhu by sa malo poľovníkom a športovým 
strelcom umožniť cestovať do iného členského štátu len s európskym zbrojným pasom. V 
zmysle európskych myšlienok by sa malo okrem toho umožniť aj kultúrno-historickým 
streleckým zväzom zúčastňovať sa na kultúrnej výmene.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Michl Ebner, Paul Rübig a Alexander 
Radwan

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52
ODÔVODNENIE 9I (nové)

(9i) V prípade činnosti kultúrno-
historických organizácií a zväzov, ktoré 
predpokladajú manipuláciu s „historickými 
zbraňami” a ich používanie, je potrebné 
usilovať sa pri cezhraničnom prevoze a 
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používaní zbraní a streliva tohto druhu o 
vzájomné uznávanie národných 
dokumentov, ako je tomu napríklad v 
prípade dvojstrannej dohody medzi 
Nemeckom a Rakúskom z 28. júna 20021. 
1 Dohoda medzi Rakúskou republikou a Spolkovou 
republikou Nemecko o vzájomnom uznávaní 
dokumentov pri prevoze strelných zbraní a streliva 
príslušníkmi tradičných streleckých zväzov a 
športovými strelcami, ktorá bola uzavretá v Berlíne  
28. júna 2002 (úradný vestník Rakúskej republiky  
(časť III) z 13. mája 2004).

Or. de

Odôvodnenie

Zur Erhaltung und Pflege der kulturellen Vielfalt und der historischen Brauchtumserhaltung 
in der Europäischen Union soll kultur-historischen Einrichtungen und Verbände zu diesem 
Zwecke der Umgang und Gebrauch von "historischen Waffen" so weit wie möglich erleichtert 
werden. Diese Lösung konnte bereits im Falle des zitierten "Abkommens zwischen der 
Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland über die gegenseitige Anerkennung 
von Dokumenten für die Mitnahme von Schusswaffen und Munition" mit Erfolg in die Praxis 
umgesetzt werden und resultierte entgegen mancher Befürchtungen nicht in einen 
unkontrollierten oder gar gefährlichen Umgang mit "historischen Waffen".

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Arlene McCarthy

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
ČLÁNOK 1 BOD -1 (nový)

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

-1) článok 1 ods.1 sa nahrádza takto:
„1. „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 zodpovedá tejto definícii, 
je vylúčená z dôvodov uvedených v prílohe 
I časť III. Strelné zbrane sú zaradené do 
kategórií v časti II prílohy I.“
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Or. en

Odôvodnenie

Definícia pojmu strelnej zbrane sa zhoduje s definíciou v protokole, ale musí uznať zvýšené 
používanie upravených zbraní v rámci trestnej činnosti v Európe a nárast prípadov 
cezhraničného pašovania upraviteľných zbraní, ktoré sa deje od podpísania protokolu. Pojem 
„jednoducho upraviteľné”, ktorý sa používa v protokole, prináša riziko odlišných výkladov v 
rôznych členských štátoch, a tým aj riziko možného priestoru na trestnoprávne zneužitie. Stále 
pokrokovejšie technológie, ktoré využívajú zločinci na úpravu zbraní, zahŕňajú aj zbrane, 
ktoré sa nepovažujú za „ľahko upraviteľné”.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio 
Berlato, Lapo Pistelli, Roberta Angelilli a Michl Ebner

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

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

-1a) Článok 1 ods. 1 sa nahrádza takto:
„1. Na účely tejto smernice znamená 
„strelná zbraň” akúkoľvek prenosnú 
hlavňovú zbraň, v ktorej sa náboj alebo 
projektil uvádza do pohybu okamžitým
uvoľnením nahromadenej energie, alebo 
zbraň, ktorá je na tento účel vyrobená, s 
výnimkou zbraní, ktoré síce zodpovedajú 
tejto definícii, ale sú vylúčené z dôvodu 
uvedeného v časti III prílohy I.”

Or. it

Odôvodnenie

Definícia strelnej zbrane sa zhoduje s definíciou v protokole. Obavy, že definícia musí byť v 
súlade s vylúčením strelných zbraní považovaných za vyradené, historické, alebo iné zbrane 
uvedené v zozname podľa prílohy I časť III smernice, sa zdajú zbytočné: Definícia so 
všeobecnou platnosťou zahŕňa samozrejme aj druhy, ktoré sú z nej výslovne vyňaté.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Lasse Lehtinen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55
ČLÁNOK 1 BOD -1B (nový)

Článok 1 odsek 1a (nový) (smernica 91/477/EHS)
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-1b) Do článku 1 sa vkladá tento odsek 1a:

„1a. Na účely tejto smernice znamená 
„sledovanie” systematické vystopovanie 
strelných zbraní a prípadne ich súčastí a 
komponentov, ako aj streliva, od výrobcu až 
po predávajúceho s cieľom pomôcť 
príslušným orgánom členských štátov pri 
odhaľovaní, vyšetrovaní a skúmaní 
nezákonnej výroby a nezákonného 
obchodovania”.

Or. en

Odôvodnenie

Definícia sledovania je uvedená v protokole a z dôvodov právnej istoty by mala byť zahrnutá 
do smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Lasse Lehtinen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56
ČLÁNOK 1 BOD -1C (nový)

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

-1c) Do článku 1 sa vkladá tento odsek 1b:

„1b. Na účely tejto smernice znamená 
„strelivo” úplný náboj alebo jeho zložky 
vrátane obalov nábojnice, zápaliek, 
strelného prachu, nábojov alebo 
projektilov, ktoré sa používajú v strelnej 
zbrani, pokiaľ tieto zložky samotné 
podliehajú schváleniu v príslušnom 
členskom štáte”.

Or. en

Odôvodnenie

Definícia streliva je uvedená v protokole a z dôvodov právnej istoty by mala byť zahrnutá do 
smernice.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Gisela Kallenbach

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57
ČLÁNOK 1 BOD -1D (nový)

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

-1d) Do článku 1 sa vkladá tento odsek 1c:

„1c. Na účely tejto smernice znamená 
„historická zbraň“  buď zbraň vyrobenú 
pred rokom 1900 alebo akúkoľvek novšiu 
zbraň, ktorú členský štát na základe 
technických kritérií označí za historickú 
zbraň. Relevantné technické kritériá musia 
spĺňať minimálne normy určené v súlade s 
článkom 13 ods. 4.”

Or. en

Odôvodnenie

Definícia „historickej zbrane“ je nevyhnutná kvôli právnej istote, pretože na tieto zbrane sa 
táto smernica nevzťahuje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Michl Ebner a Alexander Radwan

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58
ČLÁNOK 1 BOD -1E (nový)

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

-1e) K článku 1 sa dopĺňa tento odsek 1d): 

„1d) Na účely tejto smernice predstavuje 
„historická zbraň” každú zbraň vyrobenú 
pred rokom 1899 a jej súčasti, ako aj tie 
zbrane, ktoré vnútroštátne zákony označujú 
za „historické”.
Do tejto kategórie spadajú ďalej všetky 
zbrane a ich súčasti a príslušné výbušné 
strelivo, ktoré nie sú mladšie ako modely z 
druhej svetovej vojny a ktoré sú 
nepoužiteľné pre ostrú muníciu.”

Or. de
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Odôvodnenie

Na základe existujúcich dohôd (Schengenská dohoda a protokol OSN) sa historické zbrane 
datujú do roku 1899. V Európe však existujú kultúrno-historické organizácie, ktoré používajú 
pri výkone svojej činnosti, a tým na udržanie kultúrnej rôznorodosti Európy, aj nepoužiteľné 
zbrane, ktoré sa využívali aj po roku 1899. Keďže tieto zbrane sa hodia len na takéto 
kultúrno-historické účely, mali by byť tiež zohľadnené v definícií „historických zbraní” 
posunutím dátumu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Michl Ebner, Paul Rübig a Alexander 
Radwan

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59
ČLÁNOK 1 BOD -1F (nový)

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

-1f) K článku 1 sa dopĺňa tento odsek 1g):
„(1e) Na účely tejto smernice sa za 
„historické zbrane” považujú modely, ktoré 
nie sú mladšie ako modely z druhej svetovej 
vojny. Patria sem okrem iného modely z 
týchto kategórií:  
– dlhé opakovacie strelné zbrane, ktorých 
hlaveň nepresahuje 60 cm; 
– ostatné dlhé opakovacie strelné zbrane; 
– dlhé strelné zbrane s jednostrelovou 
natiahnutou hlavňou; 
– dlhé strelné zbrane s jednostrelovou 
hladkou hlavňou; 

Or. de

Odôvodnenie

Tematika historických zbraní má mimoriadny význam najmä pre zväzy historickej streľby v 
Nemecku, Rakúsku a severnom Taliansku. Historické strelecké spoločnosti predstavujú 
viacnárodnú tradíciu, v ktorej sa odráža európsky duch. Historické zbrane by sa z tohto 
dôvodu mali bezpodmienečne zahrnúť do smernice.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio 
Berlato, Lapo Pistelli, Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti a Michl Ebner

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60
ČLÁNOK 1 BOD -1G (nový)

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

-1g) Do článku 1 sa vkladá tento odsek:
„1f. Na účely tejto smernice znamená 
„strelivo” kompletný náboj alebo jeho 
zložky vrátane puzdier, zápaliek, strelného 
prachu, nábojov alebo projektilov, ktoré sa 
používajú v strelných zbraniach, pokiaľ 
tieto samotné zložky podliehajú schváleniu 
v príslušných členských štátoch.”

Or. it

Odôvodnenie

Navrhovaná definícia je plne v súlade s definíciou v protokole. Komponenty streliva, z väčšej 
časti nečinné, sa musia tiež považovať za strelivo, ak sa zaň považujú vo vnútroštátnych  
zákonoch tohto odvetvia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio 
Berlato, Lapo Pistelli, Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti a Michl Ebner

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61
ČLÁNOK 1 BOD -1H (nový)

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

-1h) Do článku 1 sa vkladá tento odsek:
„1e. Na účely tejto smernice sa za súčasť 
alebo komponent strelnej zbrane považuje 
každý dôležitý prvok konkrétne navrhnutý a 
osobitne zostrojený pre strelné zbrane, 
ktorý je nevyhnutný na jej fungovanie.  
Patrí sem najmä hlaveň, pažba alebo  
puzdro, rám alebo cylinder, uzáver alebo 
baskula, ako aj každé zariadenie navrhnuté 
alebo upravené na zníženie hluku, ktorý 
spôsobí výstrel zo strelnej zbrane”.

Or. it
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Odôvodnenie

Za súčasť zbrane sa môže považovať len komponent, ktorý je nevyhnutný nielen na jej 
fungovanie, ale musí mať aj osobitný charakter, to znamená, že sa nesmie dať použiť na iný 
než stanovený účel a nesmie sa dať zameniť s komponentom iného mechanického zariadenia:  
musí byť osobitý.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Charlotte Cederschiöld

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62
ČLÁNOK 1 BOD -1I (nový)

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

1i) Na účely tejto smernice znamená 
„strelivo” celok obsahujúci obal nábojnice, 
zápalku, náboj a strelný prach.”

Or. sv

Odôvodnenie

Je logické, že smernica o zbraniach by mala obsahovať definíciu streliva. Komponenty 
streliva však sami osebe nemajú žiadnu hodnotu a nepredstavujú žiadne nebezpečenstvo. V 
tomto kontexte má preto význam len strelivo ako celok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Charlotte Cederschiöld

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63
ČLÁNOK 1 BOD -1J (nový)

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

-1j) Do článku 1 sa vkladá tento odsek 1g: 
„Na účely tejto smernice znamená „maklér 
so zbraňami” každú fyzickú alebo 
právnickú osobu, ktorá v rámci svojej 
podnikateľskej činnosti vytvára potrebné 
podmienky na uzavieranie zmlúv na 
výrobu, obchod, výmenu, požičiavanie, 
opravu alebo úpravu strelných zbraní, ich 
súčastí a streliva.”

Or. sv

Odôvodnenie

Aby sa dodržala jednotnosť s článkom 1 ods. 2 smernice a predišlo jej uplatňovaniu na 
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súkromné osoby, ktoré si napr. vymieňajú zbrane ako svoj koníček, mal by sa doplniť odsek o 
makléroch so zbraňami, ktorý spomenie ich podnikateľskú činnosť.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio 
Berlato, Lapo Pistelli, Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti a Michl Ebner

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64
ČLÁNOK 1 BOD -1K (nový)

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

-1k) Článok 1 ods. 2 sa nahrádza takto:
„2. Na účely tejto smernice sa za 
obchodníka so zbraňami považuje každá 
fyzická alebo právnická osoba 
vykonávajúca podnikateľskú činnosť, 
ktorá celkovo alebo čiastočne zahŕňa 
výrobu, obchod, výmenu, požičiavanie, 
opravu alebo úpravu strelných zbraní, ich 
súčastí a streliva”.

Or. it

Odôvodnenie

Prvá veta odôvodnenia sa netýka  slovenského znenia. Do definície uvedenej v smernici boli 
doplnené súčasti zbraní (pojem, ktorý zahŕňa aj „komponenty”, ako sú uvedené v protokole) 
a strelivo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio 
Berlato, Lapo Pistelli, Roberta Angelilli a Michl Ebner

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65
ČLÁNOK 1 BOD 1

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

1) V článku 1 sa za odsek 2 vkladajú tieto 
dva odseky:

1) V článku 1 sa za odsek 2 vkladá tento 
odsek:

3. Na účely tejto smernice „nezákonná 
výroba” znamená výrobu alebo montáž 
strelných zbraní, ich súčastí a komponentov 
alebo streliva:

3. Na účely tejto smernice „nezákonná 
výroba” znamená výrobu alebo montáž 
strelných zbraní, ktorá je v rozpore s touto 
smernicou, ich neoddeliteľných súčastí 
alebo kompletného streliva vrátane súčastí 
a komponentov dovezených z tretích 
krajín.”
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Or. it

Odôvodnenie

Smernica 91/477/EHS musí predstavovať jediné meradlo zákonnej výroby zbraní, ich 
dôležitých súčastí a kompletného streliva v Európskej únii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio 
Berlato, Lapo Pistelli, Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti a Michl Ebner

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66
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.

4. Na účely tejto smernice „nezákonné 
obchodovanie” znamená nadobudnutie, 
predaj, dodanie, pohyb alebo prepravu 
strelných zbraní, ich dôležitých súčastí a 
kompletného streliva, ktoré je v rozpore s 
touto smernicou, z územia alebo cez územie 
ktoréhokoľvek štátu na územie  členského 
štátu, ak ktorýkoľvek z dotknutých 
členských štátov neudelil povolenie v súlade 
s podmienkami tejto smernice; alebo ak 
strelné zbrane nie sú označené podľa článku 
4 ods. 1. Za nezákonné obchodovanie sa 
nepovažuje nadobudnutie, predaj, dodanie, 
pohyb alebo preprava strelných zbraní 
prepravené zo štátnych rezerv na  trvalé 
používanie na civilné účely, pokiaľ sú tieto 
zbrane označené v súlade s článkom 4 ods. 
1 o skúšobných značkách ručných zbraní.  

Or. it

Odôvodnenie

Po vstupe tejto smernice do platnosti bude musieť byť každá zbraň vyrobená, alebo 
umiestnená na trhu v členských štátoch  povinne označená v súlade s touto smernicou.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio 
Berlato, Lapo Pistelli, Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti a Michl Ebner

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67
ČLÁNOK 1 BOD 1

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

„4a) Na účely tejto smernice znamená
„vystopovanie” systematickú kontrolu 
pohybu strelných zbraní a tam, kde je to 
možné, ich dôležitých súčastí a 
kompletného streliva, od výrobcu po 
nadobúdateľa s cieľom odhaliť a 
preskúmať nelegálne obchodovanie a 
prípadne viesť účinnejšie vyšetrovanie.”

Or. it

Odôvodnenie

Zbrane sa musia sledovať priebežne. Dôležité súčasti zbrane a jej kompletné strelivo sa musia 
sledovať „tam, kde je to možné”, ako uvádza protokol. Menej dôležité súčasti zbrane a 
nekompletné strelivo (alebo komponenty streliva) sa nedajú sledovať, okrem prípadov, keď –
explozívne – aktívne komponenty (hnací plyn),  už podliehajú povoleniu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio 
Berlato, Lapo Pistelli, Roberta Angelilli a Nicola Zingaretti

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 68
ČLÁNOK 1 BOD 1

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

„4b”. Na účely tejto smernice sa za 
„historickú zbraň” považuje každá zbraň 
vyrobená pred rokom 1899, ako aj jej 
repliky a akákoľvek novšia zbraň, ktorá sa 
podľa vnútroštátnych zákonov považuje za 
historickú.”

Or. it

Odôvodnenie

L’articolo 3, paragrafo 1, lettera (a) del Protocollo attribuisce agli ordinamenti giuridici 
statali il potere di definire le armi antiche e le loro repliche, sottratte all’applicazione del 
trattato. La definizione di regole tecniche per l’individuazione di tal genere di armi, pertanto, 
sembra vulnerare tale potere dispositivo posto in capo agli Stati. Il limite dell’anno 1899 è 
esplicitamente previsto dal Protocollo di cui si dà attuazione, mentre quello originariamente 
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proposto, 1870, è così remoto da far considerare come armi moderne una serie di oggetti di 
mero valore storico.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio 
Berlato, Lapo Pistelli, Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti a Michl Ebner

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 69
ČLÁNOK 1 BOD 1

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

„4c. Fyzická alebo právnická osoba, ktorá 
vykonáva sprostredkovateľskú činnosť 
zahŕňajúcu prepravu zbraní, ich dôležitých 
súčastí alebo kompletného streliva, 
podlieha rovnakému systému povolení ako 
obchodník so zbraňami.  Agenti a obchodní 
zástupcovia, ktorí konajú v mene a v 
prospech oprávnených obchodníkov so 
zbraňami na základe bežnej mandátnej 
zmluvy, sa na účely tejto smernice nemôžu 
považovať za „maklérov”.

Or. it

Odôvodnenie

Pojem „maklér” alebo „sprostredkovateľ ” je na trhu s civilnými zbraňami neznámy, patrí 
skôr do oblasti zbrojného materiálu, ktorý je vyňatý z pôsobnosti tejto smernice. Z definície 
sprostredkovateľa sa musí vyňať agent alebo obchodný zástupca, ktorý koná v mene a v 
prospech výrobcu alebo dovozcu civilných zbraní na základe bežnej zmluvy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio 
Berlato, Lapo Pistelli, Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti a Michl Ebner

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 70
ČLÁNOK 1 BOD 1

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

„2a. Táto smernica sa uplatňuje aj na 
dôležité súčasti strelných zbraní a 
kompletné strelivo vrátane tých, ktoré boli 
dovezené z tretích krajín.”

Or. it
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Odôvodnenie

Systém povolení zbraní sa musí vzťahovať aj na ich dôležité a osobité súčasti a na kompletné 
strelivo, ktoré je pre ne určené. Pojem „komponenty” sa vypúšťa, pretože je už obsiahnutý v 
pojme súčasť zbrane.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Gisela Kallenbach

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 71
ČLÁNOK 1 BOD 1

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

„2b. „Táto smernica sa uplatňuje na predaj 
prostredníctvom komunikácie na diaľku.“

Or. en

Odôvodnenie

Na nadobúdanie strelných zbraní predajom na diaľku, najmä cez internet, by sa mali 
vzťahovať rovnaké pravidlá ako na priame nadobúdanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Gisela Kallenbach

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 72
ČLÁNOK 1 BOD 2

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

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

1. S cieľom identifikácie a sledovania každej 
strelnej zbrane a jej súčastí a komponentov
členské štáty v čase výroby každej strelnej 
zbrane a jej súčastí alebo komponentov 
budú alebo požadovať jedinečné označenie 
s uvedením názvu výrobcu, krajiny alebo 
miesta výroby a výrobného čísla, napríklad 
podľa údajov z Dohovoru o vzájomnom 
uznávaní skúšobných značiek ručných 
zbraní z 1. júla 1969, alebo zachovávať 
akékoľvek jedinečné, pre užívateľa 
optimálne označovanie s číselným alebo 
abecedno-číselným kódom, umožňujúce 
všetkým štátom jednoduchú identifikáciu 
krajiny výroby. Označenie sa musí 
nachádzať na takej  dôležitej alebo 
neoddeliteľnej súčasti strelnej zbrane, 
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ktorej zničenie by viedlo k nepoužiteľnosti 
strelnej zbrane.

Or. en

Odôvodnenie

This Pozmeňujúci a doplňujúci návrh is consistent with the explicit inclusion of parts and 
components in the Directive. Serial number includes the year of manufacture. The marking 
system laid down in the 1969 Convention on proofmarks should be mentioned as a refernce 
for all Member States. It is essential that the marking is affixed on essential or structural part 
ofthe firearm where the component's destruction would render the weapon permanently 
inoperable and incapable or reactivation, such as the frame and/or receiver. This clause 
would make it more difficult for marking to be removed and would improve the tracing.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Lasse Lehtinen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 73
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 výrobcu, výrobného čísla, krajiny 
alebo miesta a roku výroby (ak nie je 
súčasťou výrobného čísla) v súlade 
normami a kritériami Dohovoru o 
vzájomnom uznávaní skúšobných značiek 
malých zbraní z 1. júla 1969 (CIP), 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. Označenie sa musí nachádzať na 
takej dôležitej alebo neoddeliteľnej súčasti 
strelnej zbrane, ktorej zničenie by viedlo k 
nepoužiteľnosti strelnej zbrane.

Or. en

Odôvodnenie

Označenie najmenšej jednotky strelivového obalu s názvom výrobcu, identifikačným číslom, 
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kalibrom a druhom a množstvom streliva v obale vyžadujú nariadenia dohovoru CIP 
(rozhodnutie 15  – 7, čl. 49), ktoré musia dodržiavať všetci európski výrobcovia streliva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio 
Berlato, Lapo Pistelli, Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti a Michl Ebner

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 74
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.

Okrem toho členské štáty zabezpečia v 
prípade prevodu strelnej zbrane z vládnych 
zásob do stáleho civilného používania 
náležité jedinečné označenie, umožňujúce 
štátom jednoduchú identifikáciu krajiny 
prevodu.

1. S cieľom identifikácie a sledovania každej 
strelnej zbrane členské štáty v čase výroby 
každej strelnej zbrane budú alebo požadovať 
jedinečné označenie, ktoré zahŕňa názov 
výrobcu alebo jeho ochrannú známku, 
krajiny alebo miesta výroby, výrobného 
čísla, a rok výroby (ak nie je súčasťou 
výrobného čísla), napríklad v súlade s 
Dohovorom o vzájomnom uznávaní 
skúšobných značiek ručných zbraní z 1. 
júla 1969, alebo zachovávať akékoľvek 
jedinečné, pre užívateľa optimálne 
označovanie s jednoduchými geometrickými 
symbolmi v kombinácii s číselným alebo 
abecedno-číselným kódom, umožňujúce 
všetkým štátom jednoduchú identifikáciu 
krajiny výroby. Označenie sa musí uvádzať 
na takej dôležitej alebo neoddeliteľnej 
súčasti strelnej zbrane, ktorej zničenie by 
viedlo k nepoužiteľnosti zbrane.

Or. it

Odôvodnenie

Vlády najväčších európskych štátov vyrábajúcich civilné zbrane práve podpísali dohovor 
CIP, čím  uplatňujú jednotný systém označovania na takmer všetky civilné zbrane 
nachádzajúce sa na území EÚ, ktorý umožňuje identifikáciu a vystopovanie zbraní. Systém 
CIP obsahuje prvky uvedené v protokole. Výhodnejšie by bolo používať presnejší pojem 
„producent” namiesto „výrobca”, keď ide o osobu, ktorá na trh umiestni určitý tovar, čo 
môže byť primerane aj konečný dovozca.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio 
Berlato, Roberta Angelilli a Michl Ebner

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 75
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. Každý členský štát zabezpečí po dobu 
minimálne 20 rokov udržiavanie archívu 
počítačových a centralizovaných údajov, v 
ktorom bude každá strelná zbraň, ktorá je 
predmetom tejto smernice, registrovaná 
spolu so svojim jedinečným označením.
Obchodníci so zbraňami sú počas obdobia 
svojej činnosti povinní udržiavať register, 
do  ktorého sa zapisujú všetky strelné 
zbrane spadajúce do rozsahu pôsobnosti 
tejto smernice, ktoré prijali, alebo ktoré 
odovzdali, spolu s údajmi, ktoré umožňujú 
identifikáciu a vystopovanie zbrane, najmä 
typ, značka, model, kaliber a výrobné číslo, 
ako aj názov a adresa výrobcu a 
nadobúdateľa.  Pri ukončení svojej 
činnosti odovzdá obchodník so zbraňami 
tento register vnútroštátnemu orgánu 
zodpovednému za označovanie podľa 
odseku 1 prvého pododseku.

Or. it

Odôvodnenie

Zákonnosť, transparentnosť a úplnosť záznamov zo strany členských štátov a správne a 
včasné uchovávanie údajov pracovníkov sektora sú zárukou sledovateľnosti každej vyrobenej 
zbrane.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Lasse Lehtinen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 76
ČLÁNOK 1 BOD 2

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

1a. S cieľom sledovania streliva vyžadujú 
členské štáty označovanie každého 
základného obalu kompletného streliva s 
udaním názvu výrobcu, identifikačného 
(hromadného) čísla, kalibru a druhu 
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streliva v súlade s ustanoveniami Dohovoru 
o vzájomnom uznávaní skúšobných značiek 
ručných zbraní z 1. júla 1969 (CIP).

Or. en

Odôvodnenie

Označenie najmenšej jednotky strelivového obalu s názvom výrobcu, identifikačným číslom, 
kalibrom a druhom a množstvom streliva v obale vyžadujú nariadenia dohovoru CIP 
(rozhodnutie 15  – 7, čl. 49), ktoré musia dodržiavať všetci európski výrobcovia streliva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio 
Berlato, Lapo Pistelli, Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti a Michl Ebner

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 77
ČLÁNOK 1 BOD 2

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

1b. Na účely označovania streliva budú 
členské štáty vyžadovať označenie každého 
základného obalu kompletného streliva s 
udaním názvu výrobcu, identifikačného 
(hromadného) čísla, kalibru a druhu 
streliva, napríklad v súlade s Dohovorom o 
vzájomnom uznávaní skúšobných značiek 
ručných zbraní z 1. júla 1969.

Or. it

Odôvodnenie

Označenie základných obalov streliva s názvom alebo značkou výrobcu, druhom streliva, 
typom streliva, kalibrom, identifikačným (hromadným) číslom a množstvom nábojov v obale 
vyžaduje predpis CIP (rozhodnutie XV-7 čl. 4), ktorý musia dodržiavať všetci európski 
výrobcovia streliva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Othmar Karas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 78
ČLÁNOK 1 BOD 2

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

2a) S výnimkou obchodníkov so zbraňami a 
sprostredkovateľov podriaďujú členské 
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štáty nadobúdanie strelných zbraní z 
kategórie C a D dobe na zváženie, ktorá 
trvá minimálne 3 pracovné dni medzi dňom 
nadobudnutia strelnej zbrane a dňom jej 
dodania. Doba na zváženie nie je potrebná, 
ak je nadobúdateľ vlastníkom zbrojného 
dokumentu na držbu strelnej zbrane 
kategórie B, prípadne majiteľom 
poľovníckeho preukazu, alebo keď sa 
preukáže bezodkladná dodávka strelnej 
zbrane.

Or. de

Odôvodnenie

Durch die Einhaltung der vorgesehenen „Abkühlphase“ soll ein spontan gefasster 
Entschluss, eine Straftat unter Verwendung einer Schusswaffe zu begehen, verhindert werden.
Eine Abkühlphase von 3 Werktagen erscheint im Hinblick auf die Zielrichtung, ausreichend 
zu sein. Weiter erscheint eine Abkühlphase nur für Kat. C und D Feuerwaffen erforderlich, da 
Personen, die eine Feuerwaffe der Kat. A und B erwerben möchten, bereits von der Behörde 
auf ihre Verlässlichkeit überprüft wurden. In den Fällen, in denen eine Abkühlphase nicht 
erforderlich ist, ist davon auszugehen, dass es sich um Menschen handelt, deren 
Verlässlichkeit geprüft wurde.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio 
Berlato, Lapo Pistelli, Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti, Lasse Lehtinen a Michl Ebner

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 79
ČLÁNOK 1 BOD 2

Článok 4 odsek 3 pododsek 1a (nový) (smernica 91/477/EHS)

Členské štáty zabezpečia, aby boli strelné 
zbrane nachádzajúce sa na ich území 
vybavené označením a zaregistrované v 
súlade s touto smernicou, alebo aby boli 
vyradené. Dovoz strelných zbraní z tretieho 
štátu podlieha označeniu v súlade s touto 
smernicou.

Or. it

Odôvodnenie

Všetky strelné zbrane, ktoré sa nachádzajú na území Európskej únie, vrátane dovezených 
zbraní, musia byť primerane označené, pokiaľ už neboli označené v mieste pôvodu. Označenie 
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sa musí uvádzať na takej dôležitej alebo neoddeliteľnej súčasti  zbrane, ktorej zničenie by 
viedlo k nepoužiteľnosti zbrane.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio 
Berlato, Lapo Pistelli, Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti a Michl Ebner

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 80
ČLÁNOK 1 BOD 2A (nový)

Článok 5 (smernica 91/477/EHS)

2a) Článok 5 sa mení a dopĺňa takto:

a) V prvom bode sa po písmene b) dopĺňa 
toto písmeno:
„ba) neboli právoplatne odsúdení za 
závažný nezavinený trestný čin spáchaný 
proti inej osobe;  členský štát  určí 
podrobné opatrenia na uplatňovanie tohto 
predpisu, najmä druhy takýchto trestných 
činov, minimálny trest a minimálne 
rehabilitačné obdobie, ktoré musí uplynúť 
pred tým, než dotknutá osoba môže opäť 
nadobudnúť oprávnenie na nadobudnutie 
a držbu ručnej strelnej zbrane.”

b) Tretie písmeno sa nahrádza takto:
„Členské štáty môžu odňať povolenie na 
držbu zbraní, ak daná osoba už nespĺňa 
niektorú z podmienok, ktoré ju oprávnili na 
získanie povolenia.”

Or. it

(Znenie podobné smernici)

Odôvodnenie

Odchýlka vekového obmedzenia na nadobúdanie a držbu strelných zbraní pre poľovníkov a 
športových strelcov je dôležitá a je nutné ju zachovať, najmä pri nábore mladých športovcov 
pre strelecké športy. Kritérium nezavineného trestného činu spáchaného proti inej osobe je 
jediné použiteľné kritérium na odhalenie nebezpečenstva jednotlivca pre spoločnosť v 
súvislosti s jeho možnosťou držby zbrane.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Véronique Mathieu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 81
ČLÁNOK 1 BOD 2B (nový)

Článok 5 (smernica 91/477/EHS)

2b. Článok 5 sa nahrádza takto:
„Bez toho, aby bol dotknutý článok 3, 
členské štáty povolia nadobudnutie a držbu 
strelných zbraní iba osobám, ktoré na to 
majú opodstatnený dôvod a ktoré: 
a) dosiahli vek 18 rokov a viac, okrem lovu
a športovej streľby; 
b) pravdepodobne neohrozia samy seba, 
verejný poriadok ani verejnú bezpečnosť; 
pre zbrane z kategórie C a D môže byť táto 
podmienka splnená v okamihu kúpy 
predložením poľovníckeho oprávnenia, 
preukazu športového strelca, výpisu z 
registra trestov alebo iného úradného 
dokumentu vydaného zodpovednými 
orgánmi. 
Ak  už nie je splnená 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. fr

(Znenie podobné smernici)

Odôvodnenie

Registrovaní poľovníci a športoví strelci sa už podrobili rôznym postupom a kontrolám 
(skúškam, testom, kontrole registra trestov atď.) ako záruke toho, že nepredstavujú žiadne 
nebezpečenstvo pre verejný poriadok a verejnú bezpečnosť.  Úradné oprávnenie alebo 
povolenie, ktoré im vydali zodpovedné orgány, ktoré sa zvyčajne musí každoročne obnovovať, 
preto možno považovať za rovnocenné individuálnemu povoleniu.  Požadovaná lehota na 
získanie oprávnenia alebo licencie by mala byť tiež zárukou predchádzania náhlemu 
rozhodnutiu kúpiť si zbraň.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú André Brie a Marco Rizzo

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 82
ČLÁNOK 1 BOD 2C (nový)

Článok 5 (smernica 91/477/EHS)

2c) Článok 5 sa nahrádza takto:
„Bez toho, aby bol dotknutý článok 3, 

členské štáty povolia nadobudnutie a držbu 
strelných zbraní 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 povolenom tréningovom stredisku 
pod dozorom a vedením kvalifikovaného 
trénera v rámci prípravy na súťaž alebo v 
rámci tréningu;
b) pravdepodobne neohrozia samy seba, 
verejný poriadok ani verejnú bezpečnosť“.

Or. en

(Znenie podobné smernici)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Gisela Kallenbach

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 83
ČLÁNOK 1 BOD 2E (nový)

Článok 5 odsek 1 písmeno a) (smernica 91/477/EHS)

2e) Článok 5 odsek 1 písm. a) sa nahrádza 
takto:
„a) majú 18 alebo viac rokov, okrem účelov 
poľovníctva a športovej streľby, pod 
podmienkou, že osoby mladšie ako 18 rokov 
sú pod dozorom a vedením kvalifikovaného 
trénera, alebo trénujú v rámci  povoleného 
tréningového strediska”.

Or. en
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(Znenie podobné smernici)

Odôvodnenie

Z bezpečnostných dôvodov by mali výnimky pre vekové obmedzenie na účely poľovníctva a 
športovej streľby podliehať podmienke, že osoby, ktorých sa to týka, sú pod dozorom 
kvalifikovaných trénerov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Lasse Lehtinen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 84
ČLÁNOK 1 BOD 2F (nový)

Článok 6 odsek 1a (nový) (smernica 91/477/EHS)

2f) K článku 6 sa pridáva tento odsek:

„1a. S výnimkou obchodníkov so zbraňami 
a sprostredkovateľov
členské štáty prísne kontrolujú 
nadobúdanie 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, pri plnom zohľadnení 
ustanovení tejto smernice.
___________

1 Ú. v. ES L 144, 4.6.1997, s. 19.

Or. en

Odôvodnenie

Členské štáty musia prísne kontrolovať aj nadobúdanie strelných zbraní prostredníctvom 
zmlúv na diaľku.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio 
Berlato, Roberta Angelilli a Michl Ebner

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 85
ČLÁNOK 1 BOD 2G (nový)

Článok 6 odsek 1b (nový) (smernica 91/477/EHS)
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2g) Do článku 6 sa vkladá toto písmeno:
„Členské štáty podriadia prísnej kontrole 
nadobúdanie strelných zbraní, ich 
dôležitých súčastí a kompletného streliva 
prostredníctvom komunikácie na diaľku.
Osoby vykonávajúce činnosť obchodníkov 
alebo maklérov so zbraňami sa riadia 
rovnakými pravidlami ako pri svojej bežnej 
činnosti.”

Or. it

Odôvodnenie

Nadobúdanie strelných zbraní prostredníctvom techník komunikácie na diaľku musí podliehať 
náležitej kontrole tak, aby sa mohol primerane sledovať prevod zbraní. Keďže nadobúdanie 
strelných zbraní podlieha systému kontroly, tzv. obdobie na zváženie sa pre nadobúdanie 
zbraní zdá byť úplne zbytočné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Gisela Kallenbach

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 86
ČLÁNOK 1 BOD 2H (nový)

Článok 7 (smernica 91/477/EHS)

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  predajca, obchodník 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 
nadobúdateľa. Ak je nadobúdateľ takejto 
strelnej zbrane občan s bydliskom v inom 
členskom štáte, bude tento iný členský štát 
informovaný o nadobudnutí zbrane 
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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 
jupodrobuje 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 je občanom 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 môže mať 
formu samostatného správneho 
rozhodnutia.“
6. Bez ohľadu na povinnosť upovedomiť 
príslušné orgány o prevodoch, povinnosť 
pravidelného overovania, či naďalej 
spĺňajú podmienky, a na maximálne 
obmedzenia o držbe určené v príslušných 
vnútroštátnych zákonoch môžu členské 
štáty udeliť osobám, ktoré naďalej spĺňajú 
podmienky udelenia oprávnenia na držbu 
strelných zbraní, viacročnú licenciu na 
nadobúdanie a držbu strelných zbraní pod 
podmienkou schválenia.  
7. Členské štáty prijmú pravidlá, ktorými 
zabezpečia, že osoby uznané národným 
zákonom ako poľovníci, športoví strelci 
alebo zberatelia, a ktoré vlastnia 
oprávnenie podľa národného zákona na 
vlastníctvo strelných zbraní v bývalých 
kategóriách C alebo D, nemusia opätovne 
žiadať o oprávnenie na držbu strelných 
zbraní v dôsledku zrušenia oboch 
uvedených kategórií. Poľovníci, športoví 
strelci alebo zberatelia, ktorí vlastnia 
strelné zbrane z bývalej kategórie C iba na 



AM\664124SK.doc PE 388.493v01-00 30/41 AM\

SK

základe prehlásenia, alebo ktorí vlastnia 
strelné zbrane z bývalej kategórie D bez 
akéhokoľvek povolenia či prehlásenia, 
nemusia žiadať o povolenie v dôsledku 
zrušenia týchto kategórií, ale každý 
následný prevod týchto zbraní podlieha 
prevádzajúcemu, ktorý získa, alebo vlastní 
povolenie. Tieto odchýlky sa uplatňujú na 
obdobie desiatich rokov od vstupu tejto 
smernice do platnosti.”

Or. en

(Znenie podobné smernici)

Odôvodnenie

Osobám, ktoré spĺňajú podmienky povolenia na držbu strelných zbraní by sa mala udeliť 
licencia, čím by sa dalo vyhnúť zbytočným schvaľovacím postupom. Okrem toho by počas 
prechodného obdobia poľovníci, športoví strelci a zberatelia, ktorí vlastnia strelné zbrane z 
bývalých kategórií C a D  nemali byť povinní žiadať o povolenie z dôvodu zrušenia týchto 
kategórií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio 
Berlato, Lapo Pistelli, Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti a Michl Ebner

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 87
ČLÁNOK 1 BOD 2I (nový)

Článok 7 odsek 3 (smernica 91/477/EHS)

2i) Článok 7 ods. 3 sa nahrádza takto:
3. Oprávnenia na nadobudnutie a držbu 
strelnej zbrane majú zvyčajne formu 
samostatného správneho rozhodnutia.  

Or. it

Odôvodnenie

Zjednotenie pravidiel o povoleniach na nadobúdanie a držbu zbraní je logické, keďže cieľom 
nadobudnutia je držba.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio 
Berlato, Lapo Pistelli, Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti a Michl Ebner

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 88
ČLÁNOK 1 BOD 2J (nový)

Článok 10 (smernica 91/477/EHS)

2j) Článok 10 sa nahrádza takto:
„Pravidlá nadobúdania a držby 
kompletného streliva schopného použitia sú 
identické s pravidlami držby strelných 
zbraní, pre ktoré je určené.”

Or. it

(Znenie podobné smernici)

Odôvodnenie

Kompletné strelivo, jediný druh schopný použitia, musí podliehať rovnakým pravidlám ako 
zbrane, pre ktoré je určené. Nečinné komponenty, ako je napr. vyradené strelivo alebo repliky 
zbraní bez aktívnych komponentov, sa naopak nemôžu považovať za kompletné strelivo. Hnací 
plyn, ktorý je sám osebe výbušný, podlieha vo všetkých štátoch EÚ presným pravidlám 
povolení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio 
Berlato, Roberta Angelilli a Michl Ebner

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 89
ČLÁNOK 1 BOD 2K (nový)

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

2k) Článok 12 ods. 2 prvé písmeno sa 
nahrádza takto:
„Odchylne od odseku 1 môžu poľovníci z 
kategórie strelných zbraní C a D a športoví 
strelci z kategórie strelných zbraní B, C a D 
mať v držbe bez predchádzajúceho 
schválenia jednu alebo viac takýchto zbraní 
počas cesty dvoma alebo viacerými 
členskými štátmi na účely vykonávania 
svojej činnosti, pokiaľ vlastnia európsky 
zbrojný pas, na ktorom je uvedená táto 
zbraň alebo tieto zbrane, a pokiaľ vedia 
preukázať dôvody svojej cesty, najmä 
predložením pozvánky.  Okrem európskeho 
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zbrojného pasu nemôžu členské štáty 
požadovať žiaden iný dokument. Nemôžu 
tiež podmieniť uznanie európskeho 
zbrojného pasu žiadnymi dodatočnými 
registračnými požiadavkami ani platbou 
žiadnych poplatkov.”

Or. it

(Znenie podobné smernici)

Odôvodnenie

Cieľom smernice je umožniť čo najslobodnejší pohyb poľovníkov a športových strelcov v 
rámci celej Európskej únie. Uvalenie ďalších hospodárskych a byrokratických požiadaviek na 
európsky zbrojný pas by bolo v rozpore s touto zásadou, na území Spoločenstva by viedlo k 
vytvoreniu prekážok medzi jednotlivými oblasťami, čo by odporovalo rímskym zmluvám.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Arlene McCarthy

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 90
ČLÁNOK 1 BOD 2L (nový)

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

2l) 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 schválenia jednu alebo 
niekoľko strelných zbraní počas cesty cez 
dva alebo viac členských štátov s cieľom 
venovať sa svojim aktivitám 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 
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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 
tomto zmysle.“

Or. en

(Znenie podobné smernici)

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 predkladá Othmar Karas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 91
ČLÁNOK 1 BOD 2M (nový)

Článok 13 (smernica 91/477/EHS)

2m) Článok 13 sa mení a dopĺňa takto:
a) Odsek 3 sa nahrádza takto:
„3. Členské štáty si pravidelne vymieňajú  
informácie o systémoch a postupoch 
označovania, počte oprávnených 
obchodníkov so zbraňami a 
sprostredkovateľov, prevode strelných 
zbraní, súčastí strelných zbraní a streliva, 
vnútroštátnych právnych predpisoch a 
postupoch a postupoch a spôsoboch 
vyraďovania z prevádzky. Najneskôr do 
[…]*určí Komisia kontaktnú skupinu na 
výmenu informácií na účely uplatňovania 
tohto článku a spolupráce pri sledovaní 
nepovolených strelných zbraní a streliva. 
Každý členský štát oznámi ostatným 
členským štátom a Komisii svoje 
vnútroštátne orgány, ktoré sú poverené 
zhromažďovaním a poskytovaním 
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informácií a výkonom úloh podľa článku 
11 ods. 4. Komisia prijme vhodné opatrenia 
na vykonanie tohto článku  podľa odseku 
4.”
b) Po odseku 3 nasleduje tento odsek:
"4. V súlade s regulačným postupom s 
kontrolou podľa článku 5a ods. 1 až 4 a 
článku 7 a podľa článku 8 rozhodnutia 
1999/468/ES v znení zmien a doplnení 
rozhodnutia 2006/512/ES prijme Komisia 
vhodné opatrenia v súlade s článkom 1 ods. 
7.
V súlade s postupom podľa článkov 3 a 7 a 
podľa článku 8 rozhodnutia 1999/468/ES v 
znení zmien a doplnení rozhodnutia 
2006/512/ES prijme Komisia vhodné 
opatrenia v súlade s odsekom 3 tohto 
článku.
* dva roky od vstupu tejto smernice do platnosti.

Or. de

(Znenie podobné smernici)

Odôvodnenie

V správe Komisie z roku 2000 o uplatňovaní smernice 91/477/EHS sa hovorí o vytvorení 
kontaktnej skupiny. Táto skupina ponúka vhodnú platformu aj pre zváženie vytvorenia 
spoločných usmernení týkajúcich sa vyraďovania strelných zbraní z prevádzky. V porovnaní s 
postupom komitológie sa dá očakávať rýchlejšie a cieľavedomejšie dosiahnutie spoločnej 
dohody členských štátov o vyraďovaní strelných zbraní z prevádzky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Arlene McCarthy

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 92
ČLÁNOK 1 BOD 3A (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 
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uplatňovania tejto smernice a prípadne k 
nej pripojí návrhy.  
Komisia vypracuje štúdiu o umiestňovaní 
replík zbraní na trhu v Európskom 
spoločenstve a predloží o nej správu  
Európskemu parlamentu a Rade najneskôr 
do [...]*.
* Jeden rok od dátumu nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice.”

Or. en

(Znenie podobné smernici)

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 pravidelnou. Okrem toho by Komisia mala 
vypracovať štúdiu o komplexnej problematike replík zbraní a ich  umiestňovaní na trhu 
vrátane ich predaja cez internet v Európskom spoločenstve.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio 
Berlato, Lapo Pistelli, Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti a Michl Ebner

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 93
ČLÁNOK 1 BOD 4 PÍSMENO -A) (nové)

Príloha I časť II písmeno A bod 5 (smernica 91/477/EHS)

-a) Bod 5 oddielu A časti II prílohy I sa 
nahrádza takto:
„5. Strelivo pre pištole a revolvery s 
expanzívnymi projektilmi a takéto 
projektily, okrem prípadov, ak sú určené 
pre lovecké zbrane alebo zbrane pre 
športovú streľbu pre osoby oprávnené ich 
používať.”

Or. it

(Znenie podobné smernici)

Odôvodnenie

Netýka sa slovenského znenia.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio 
Berlato, Lapo Pistelli, Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti a Michl Ebner

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 94
ČLÁNOK 1 BOD 4 PÍSMENO B)

Príloha I časť III odsek 1a (nový) (smernica 91/477/EHS)

b) Tento pododsek sa vkladá po prvom 
pododseku:

b) Tento pododsek sa vkladá do časti III po 
prvom pododseku.

„Členské štáty prijmú opatrenia na overenie 
vyraďovacích opatrení uvedených 
v písmene a) príslušným orgánom, a tak 
zabezpečia, aby sa vykonanými úpravami 
stala strelná zbraň trvalo nefunkčnou. V 
rámci tohto overovania členské štáty 
zabezpečia vydanie osvedčenia alebo 
záznamu potvrdzujúceho vyradenie strelnej 
zbrane, alebo odtlačku zreteľne viditeľnej 
značky s týmto významom na strelnej 
zbrani“.

„Členské štáty prijmú opatrenia na overenie  
opatrení na vyradenie z prevádzky
uvedených v písmene a) príslušným 
orgánom, a tak zabezpečia, aby sa 
vykonanými úpravami stala strelná zbraň 
nezvratne nefunkčnou. V rámci tohto 
overovania členské štáty zabezpečia vydanie 
osvedčenia alebo záznamu potvrdzujúceho 
vyradenie strelnej zbrane z prevádzky, alebo 
odtlačku zreteľne viditeľnej značky s týmto 
významom na strelnej zbrani“. V súlade s 
regulačným postupom s kontrolou uverejní 
Komisia  spoločné usmernenia o metódach 
a spôsoboch vyradenia z prevádzky s 
cieľom zabezpečiť trvalú nepoužiteľnosť 
strelných zbraní vyradených z prevádzky.

Or. it

Odôvodnenie

Uprednostňujeme pojem „vyradenie z prevádzky”, pretože je odbornejší a vhodnejší a viaceré 
členské štáty ho už používajú vo svojich vnútroštátnych zákonoch, do ktorých pôsobnosti 
spadá. Požiadavka nezvratnosti vyradenia z prevádzky si vyžaduje súlad so súvisiacimi 
technickými štandardami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Othmar Karas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 95
ČLÁNOK 1 BOD 4 PÍSMENO B)

Príloha I časť III odsek 1b (nový) (smernica 91/477/EHS)

„Členské štáty prijmú opatrenia na overenie 
vyraďovacích opatrení uvedených v písmene 
a) príslušným orgánom, a tak zabezpečia, 

„Členské štáty prijmú opatrenia na overenie 
vyraďovacích opatrení uvedených v písmene 
a) príslušným orgánom, a tak zabezpečia, 
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aby sa vykonanými úpravami stala strelná 
zbraň trvalo nefunkčnou. V rámci tohto 
overovania členské štáty zabezpečia vydanie 
osvedčenia alebo záznamu potvrdzujúceho 
vyradenie strelnej zbrane, alebo odtlačku 
zreteľne viditeľnej značky s týmto 
významom na strelnej zbrani“.

aby sa vykonanými úpravami stala strelná 
zbraň trvalo nefunkčnou. V rámci tohto 
overovania členské štáty zabezpečia vydanie 
osvedčenia alebo záznamu potvrdzujúceho 
vyradenie strelnej zbrane, alebo odtlačku 
zreteľne viditeľnej značky s týmto 
významom na strelnej zbrani. Komisia zriadi 
kontaktnú skupinu, ktorá vypracuje 
spoločné usmernenia pre metódy a spôsoby 
vyraďovania strelných zbraní z prevádzky, 
čím zabezpečí trvalú nepoužiteľnosť 
vyradených zbraní.

Or. de

Odôvodnenie

V správe Komisie z roku 2000 o uplatňovaní smernice 91/477/EHS sa hovorí o vytvorení 
kontaktnej skupiny. Táto skupina ponúka vhodnú platformu aj pre zváženie vytvorenia 
spoločných usmernení týkajúcich sa vyraďovanie strelných zbraní z prevádzky. V porovnaní s 
postupom komitológie sa dá očakávať rýchlejšie a cieľavedomejšie dosiahnutie spoločnej 
dohody členských štátov o vyraďovaní strelných zbraní z prevádzky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Arlene McCarthy

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 96
ČLÁNOK 1 BOD 4 PÍSMENO BA) (nové)

Príloha I časť III písmeno b) (smernica 91/477/EHS)

4b) Príloha I časť 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
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(Znenie podobné smernici)

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 97
ČLÁNOK 1 BOD 4 PÍSMENO BB) (nové)

Príloha I časť IV písmeno b) (smernica 91/477/EHS)

bb) Písmeno b) časti IV sa nahrádza takto:
b) „dlhá strelná zbraň” je strelná zbraň, 
ktorej hlaveň presahuje dĺžku 30 cm, alebo 
ktorej celková dĺžka presahuje 60 cm;

Or. it

(Znenie podobné smernici)

Odôvodnenie

Čo sa týka písmena b) prílohy I časti IV, napriek tomu, že znenie písmena a) je dostatočne 
jasné, chýbajúce vymedzenie pojmu dlhých zbraní viedlo k určitým problémom pri výklade; v 
niektorých štátoch sa totiž rozšírila mylná prax považovať za krátke strelné zbrane také 
zbrane, ktorých celková dĺžka hlavne presahuje 30 cm, ale ich celková dĺžka je kratšia než 60 
cm. Navrhované znenie slúži na ujasnenie a zabránenie odlišným výkladom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Arlene McCarthy

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 98
ČLÁNOK 1 BOD 4 PÍSMENO BC) (nové)

Príloha II písmeno f) (smernica 91/477/EHS)

bc) V prílohe II sa bod f) mení a dopĺňa 
takto:
a) Odsek 1 sa nahrádza takto:
„Právo cestovať do iného členského štátu s 
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jednou alebo viacerými strelnými zbraňami 
uvedenými v tomto pase podlieha jednému
alebo niekoľkým predchádzajúcim 
príslušným oprávneniam navštíveného 
členského štátu. Tieto oprávnenia sa 
zaznamenajú do pasu.
b) Odsek 2 sa vypúšťa.
c) Odsek 3 sa nahrádza takto:
„Keď členský štát oznámil ostatným 
členským štátom, že držba určitých 
strelných zbraní kategórie B je zakázaná, 
doplní sa toto vyhlásenie:“
d) Odsek 5 sa vypúšťa.
e) Za posledný odsek sa dopĺňa tento odsek:
Keď členský štát informoval ostatné 
členské štáty, že okrem európskeho 
zbrojného pasu zachováva dodatočné 
požiadavky v záujme zákonných cieľov 
ochrany verejnej bezpečnosti, takéto 
požiadavky sa zaznamenajú v zbrojnom 
pase.“  

Or. en

(Znenie podobné smernici)

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.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Charlotte Cederschiöld

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 99
ČLÁNOK 1 BOD 4 PÍSMENO BD) (nové)

Príloha II písmeno f) (smernica 91/477/EHS)

bc) 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 
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alebo niekoľkým predchádzajúcim 
príslušným oprávneniam navštíveného 
členského štátu. Tieto oprávnenia sa 
zaznamenajú do pasu.

Vyššie uvedené predchádzajúce oprávnenie 
nie je 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. sv

Odôvodnenie

Zodpovedá zneniu spravodajcu, ale vypúšťa výraz „v zásade” v písmene a). Jediným 
dokumentom, ktorý sa požaduje pri prekročení hraníc, by mal byť zbrojný pas. Výraz „v 
zásade” otvára možnosť výkladu právneho predpisu podľa vlastného uváženia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Michl Ebner, Paul Rübig a Alexander 
Radwan

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 100
ČLÁNOK 1 BOD 4 PÍSMENO BE) (nové)

Príloha II písmeno fa) (nové) (smernica 91/477/EHS)

be) V prílohe II sa dopĺňa toto písmeno:
„fa. Tento pas umožňuje členom kultúrno-
historických streleckých zväzov cestovať s 
uvedenou zbraňou do iného členského 
štátu. Tieto zväzy musia byť registrované v 
krajskom alebo celoštátnom zväze daného 
štátu.”

Or. de
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Odôvodnenie

Na tému historických zbraní v súčasnosti existuje len nemecko-rakúska dohoda o vzájomnom 
uznávaní dokumentov pri prevoze strelných zbraní a streliva príslušníkmi tradičných 
streleckých združení a športovými strelcami z roku 2002, ktorá umožňuje prevážať zbrane 
medzi oboma štátmi.  V Taliansku takáto dohoda neexistuje, takže spoločné podujatia 
nemeckých, rakúskych a talianskych streleckých združení na talianskej pôde nie sú možné.
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