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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Východiská

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

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

Konkrétne ciele Komisie

Navrhovaná smernica mení a dopĺňa existujúcu smernicu v nasledujúcich bodoch:

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

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

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

strelných zbraní z protokolu Organizácie spojených národov.

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

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

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

Podľa údajov Komisie tak existujú vážne nedostatky v súvislosti s výmenou informácií, na 
základe čoho môžu chýbať podrobné informácie a v spolupráci členských štátov sa môžu 
vyskytovať nedostatky. Okrem toho, sa používanie európskeho zbrojného pasu môže 
považovať za problematické aj napriek tomu, že podľa názoru Komisie ide o vhodný nástroj 
pre poľovníkov a športových strelcov, ktorí cestujú z jedného členského štátu do iného, aby sa 
mohli zúčastniť na love alebo venovať sa ich športu.
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Čo sa týka klasifikácie, nadobúdania a vlastnenia strelných zbraní, ukázalo sa, že vo veľkej 
väčšine členských štátov nie je potrebné rozlišovanie strelných zbraní podľa kategórie A, B, C 
alebo D, ktoré navrhuje Komisia. V prevažnej väčšine členských štátov sa bude rozlišovať iba 
medzi zakázanými strelnými zbraňami či zbraňami, na ktoré treba mať úradné povolenie.

Kruhy, ktorých sa to týka, dodnes nevyjadrili podstatnú túžbu po zmenách pre nedostatky v 
smernici, takže vládne presvedčenie, že smernica sa riadne uplatňuje riadne a slúži svojmu 
cieľu.

Stanovisko spravodajcu

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

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

Spravodajca ďalej upresňuje, že prenášanie strelných zbraní z jedného členského štátu do 
iného bez európskeho zbrojného pasu nie je trestné. To preto, aby sa príliš neobmedzil voľný 
pohyb osôb, pričom spravodajca odporúča zlúčenie strelných zbraní kategórie B, C, a D do 
jednej kategórie B.

Z toho vyplýva, že existujú už len také strelné zbrane, ktoré sú zakázané alebo na ktoré treba 
mať povolenie. Ako Komisia zistila, je to už aj tak bežná prax vo väčšine členských štátov.
Z toho vyplýva, že každý vlastník strelnej zbrane musí mať súčasne povolenie na ňu. Výmena 
informácií medzi členskými štátmi musí zaručiť rýchlu kontrolu na základe predloženia 
povolenia, aby sa predišlo zbytočnému obmedzovaniu voľného pohybu osôb. Z dôvodu 
všeobecnej povinnosti mať povolenie na zbraň a možností kontroly v rámci výmeny 
informácií medzi členskými štátmi možno už uvedený postup súvisiaci s vydávaním 
európskeho zbrojného pasu obhájiť.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre vnútorný trh a 
ochranu spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a 
doplňujúce návrhy:
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Text predložený Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

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

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

-1. článok 1 odsek 2 znie takto:
„(2) Na účely tejto smernice„obchodník so 
zbraňami“ je každá fyzická osoba, ktorej 
zamestnanie alebo živnosť úplne alebo 
čiastočne spočíva v tom, že vyrába strelné 
zbrane, s ktorými obchoduje či obchod 
prostredníctvom internetu alebo naň 
poskytuje platformu, strelné zbrane 
vymieňa, prenajíma, opravuje alebo 
upravuje.“

Odôvodnenie

Medzi nadobudnutím účinnosti smernice 91/477/EHS a dneškom sa internet rozvíjal.
Elektronické trhoviská a virtuálny obchod sa medzičasom stali súčasťou každodenného života.
Preto má zmysel, aby sa rozsah pôsobnosti rozšíril aj na internetový obchod a jeho 
účastníkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
ČLÁNOK 1 BOD 1

Článok 1 odsek 4* (Smernica 91/477/EHS)

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

2b. Na účely tejto smernice „nezákonné 
obchodovanie” znamená nadobudnutie, 
predaj, dodanie, pohyb alebo prepravu 
strelných zbraní, ich súčastí a komponentov 
a streliva 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.“

V uvedených prípadoch nepredloženie 

  
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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európskeho zbrojného pasu nie je dôvodom 
na trestné stíhanie.

∗ Ide o odsek 4 návrhu Komisie a nie o odsek 4 
smernice 91/477/EHS.

Odôvodnenie

Týmto doplnkom sa má zabrániť tomu, aby sa právoplatný majiteľ zbrane kriminalizoval, keď 
pri prechode z jedného členského štátu do iného nemôže predložiť európsky zbrojný pas, ale 
môže predložiť všetky ostatné potrebné dokumenty.

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

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

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

Odôvodnenie

Vypustenie na základe pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 8.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
ČLÁNOK 1 BOD 2 A (nový)

Článok 5 (Smernica 91/477/EHS)

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

Odôvodnenie

Vypustenie kategórií C a D vyplýva z pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 8. Pri vložke ide 
o vysvetlenie zmyslu článku 83c Schengenského dohovoru.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
ČLÁNOK 1 BOD 2 B (nový)

Článok 7 (Smernica 91/477/EHS)

2b. článok 7 znie takto:

„(1) Na území členského štátu 
nemožno bez jeho povolenia 
nadobudnúť strelnú zbraň zaradenú 
do kategórie B.
Takéto oprávnenie sa nesmie vydať 
občanovi s bydliskom v inom 
členskom štáte bez predchádzajúceho 
súhlasu tohto štátu.
Členské štáty predpokladajú, že všetky 
strelné zbrane zaradené do kategórie B, 
ktoré sú v súčasnosti na ich území, sa 
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musia prihlásiť do jedného roka od 
nadobudnutia účinnosti vnútroštátnych 
predpisov vydaných na uplatňovanie tejto 
smernice.
(2)  Každý obchodník, predajca alebo 
súkromná osoba oznámi úradom členského 
štátu každý predaj alebo každé vydanie 
strelnej zbrane zaradenej do kategórie B a 
uvedie podrobné údaje, podľa ktorých 
možno identifikovať danú strelnú zbraň a 
jej nadobúdateľa. Ak je nadobúdateľ 
občan s bydliskom v inom členskom štáte, 
bude tento iný členský štát informovaný o 
nadobudnutí zbrane členským štátom, v 
ktorom sa nadobudnutie uskutočnilo a 
osobou, ktorá nadobudla zbraň.
(3) Ak členský štát na svojom území 
zakazuje nadobúdanie a držbu strelnej 
zbrane zaradenej do kategórie B, informuje 
o tom ostatné členské štáty, ktoré pri 
vydávaní európskeho zbrojného pasu pre 
takúto strelnú zbraň podľa článku 12 ods. 
2 uvádzajú výslovnú poznámku..
(4) Držba strelnej zbrane kategórie B na 
území členského štátu je prípustná iba s jej 
povolením. Ak má držiteľ zbrane bydlisko 
v inom členskom štáte, treba tento štát o 
tom informovať.
(5) Povolenie na nadobudnutie a držbu 
strelnej zbrane kategórie B možno získať 
na základe jedného a toho istého 
administratívneho rozhodnutia.“

Odôvodnenie

Prevedenie odsekov z článku 8 do článku 7 smernice je dôsledkom pozmeňujúceho 
a doplňujúceho návrhu 8.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
ČLÁNOK 1 BOD 2 C (nový)

Článok 8 (Smernica 91/477/EHS)

2c. článok 8 sa vypúšťa.
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Odôvodnenie

Pozri vyššie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
ČLÁNOK 1 BOD 3

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

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

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

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
ČLÁNOK 1 BOD 4 PÍSMENO -A (nové)

Príloha I bod II písmeno A (Smernica 91/477/EHS)

-a. bod II písmeno A znie takto:
„Predmety, ktoré spadajú do jednej 
z nasledujúcich kategórií, s výnimkou 
predmetov, ktoré síce zodpovedajú 
vymedzeniu, ale sú vylúčené z dôvodov 
uvedených v bode III:
Kategória A –Zakázané strelné zbrane
1. Vojenské zbrane a odpaľovacie 
zariadenia s výbušným účinkom.
2. Automatické strelné zbrane.
3. Strelné zbrane zamaskované ako iné 
predmety.
4. Strelivo s trhacími, výbušnými alebo 
zápalnými projektilmi, ako aj projektily pre 
takéto strelivo.
5. Strelivo pre pištole a revolvery s 
expanzívnymi projektilmi a projektilmi pre 
takéto strelivo, s výnimkou loveckých 
zbraní alebo zbraní na športovú streľbu pre 
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osoby oprávnené ich používať.
Kategória B -Strelné zbrane podliehajúce 
oprávneniu
1. Krátke poloautomatické alebo 
opakovacie strelné zbrane.
2. Krátke jednoranové strelné zbrane s 
centrálnou perkusiou.
3. Krátke jednoranové strelné zbrane s 
prstencovou perkusiou s celkovou dĺžkou 
menej ako 28 cm.
4. Dlhé poloautomatické strelné zbrane, 
ktorých zásobník a komora môžu spolu 
pojať viac ako tri náboje.
5. Dlhé poloautomatické strelné zbrane, 
ktorých zásobník a komora nemôžu spolu 
pojať viac ako tri náboje, ak ich nabíjacie 
zariadenie je odnímateľné alebo nie je isté, 
že táto zbraň sa nedá bežnými nástrojmi 
konvertovať na zbraň, ktorej zásobník a 
komora môžu spolu pojať viac ako tri 
náboje.
6. Dlhé opakovacie a poloautomatické 
strelné zbrane s hladko vyvŕtanými 
hlavňami nepresahujúcimi dĺžku 60 cm.
7. Poloautomatické zbrane pre civilné 
použitie, ktoré sa podobajú zbraniam s 
automatickými mechanizmami.
8. Iné dlhé opakovacie strelné zbrane, ako 
sú tie, ktoré sa uvádzajú pod číslom 6.
9. Dlhé jednoranové strelné zbrane s 
vŕtanou hlavňou.
10. Iné poloautomatické dlhé strelné 
zbrane, ako sú tie, ktoré sa uvádzajú pod 
číslami 4 až 7.
11. Krátke jednoranové strelné zbrane s 
prstencovou perkusiou s celkovou dĺžkou 
viac ako 28 cm.
12. Dlhé jednoranové strelné zbrane s 
hladkou hlavňou.
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Odôvodnenie

Kategórie C a D by sa mali zlúčiť s kategóriou B, na základe čoho budú existovať len dve 
kategórie (Kategória A: Zakázané zbrane a Kategória B: Strelné zbrane podliehajúce 
oprávneniu). Európsky hospodársky a sociálny výbor (INT/316 z 13.9.2006) poukazuje na to, 
že priraďovanie spôsobu použitia je čisto náhodné. Existovalo by nebezpečenstvo 
obchádzania a zneužívania, čomu treba bezpodmienečne zabrániť. Rovnaké zaobchádzanie so 
všetkými zbraňami, ktoré nie sú zakázané, je oprávnené. Existujúce ustanovenia vzťahujúce sa 
na športových strelcov a poľovníkov zostávajú nedotknuté.


