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Vysvětlivky k označení legislativních postupů

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace
 většina odevzdaných hlasů

 **I Postup spolupráce (první čtení)
 většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení)
 většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu

 společného postoje
*** Postup souhlasu

většina hlasů poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení)
 většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení)
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení)
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou označuje části legislativního textu, 
u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění vypracování konečného 
znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v některé jazykové verzi).
Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných oddělení.



PR\638303CS.doc 3/31 PE 380.818v01-00

CS

OBSAH

Strana

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU .......................5

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ .........................................................................................28



PE 380.818v01-00 4/31 PR\638303CS.doc

CS



PR\638303CS.doc 5/31 PE 380.818v01-00

CS

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

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

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2006)0093)1,

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 95 odst. 1 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise 
předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0081/2006),

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a na stanovisko Výboru 
pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A6-0000/2006),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
BOD ODŮVODNĚNÍ 3

(3) Přistoupení Společenství k protokolu s 
sebou přináší nutnost změnit určitá
ustanovení směrnice 91/477/EHS. Je totiž 
třeba zajistit jednotné, účinné a rychlé 
uplatňování mezinárodních závazků, které 
mají dopad na směrnici.

(3) Komise podepsala uvedený protokol 
jménem Společenství dne 16. ledna 2002.
Přistoupení Společenství k protokolu 
vyžaduje změny určitých ustanovení 
směrnice 91/477/EHS. Je totiž třeba zajistit 
jednotné, účinné a rychlé uplatňování 
mezinárodních závazků, které mají dopad 
na směrnici. Dále je nutné využít 
příležitosti v podobě této revize ke zlepšení 
směrnice za účelem vyřešení problémů 
při jejím uplatňování, zejména problémů, 
které byly zjištěny ve zprávě Komise 

  
1 Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.
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Evropskému parlamentu a Radě ze dne 
15. prosince 2000 o uplatňování směrnice 
91/447/EHS (KOM(2000)0837).

Odůvodnění

Ve své zprávě ze dne 15. prosince 2000 o uplatňování směrnice 91/447/EHS uvedla Komise 
řadu problémů, které uplatňování provázejí, a navrhla proto několik zlepšení. V souladu se 
zásadou zdokonalení tvorby právních předpisů by současný proces revize měl být využit nejen 
ke přizpůsobení směrnice protokolu OSN, ale také k zanesení potřebných zlepšení to této 
směrnice. 

Pozměňovací návrh 2
BOD ODŮVODNĚNÍ 4

(4) V této souvislosti je třeba pro účely této 
směrnice upřesnit pojmy nedovolené 
výroby střelných zbraní, jejich součástí, 
dílů a střeliva a nedovolenému 
obchodování s nimi.

(4) V této souvislosti je třeba pro účely této 
směrnice upřesnit pojmy nedovolené 
výroby střelných zbraní, jejich součástí, 
dílů a střeliva a také pojem sledování.

Odůvodnění

Protokol obsahuje také definici pojmu „sledování“. Jelikož je sledování střelných zbraní, 
jejich součástí, dílů a střeliva klíčovou součástí boje proti nedovolené výrobě a nedovolenému 
obchodování, je nezbytné začlenit tuto definici do směrnice.

Pozměňovací návrh 3
BOD ODŮVODNĚNÍ 5

(5) Protokol mimo jiné stanoví povinnost
označování zbraní při jejich výrobě a při 
jejich převodu z vládních skladů za účelem 
trvalého civilního použití, přičemž 
směrnice 91/477 povinnosti označování 
naznačuje pouze nepřímo.

(5) Protokol mimo jiné stanoví povinnost 
označování zbraní při jejich výrobě a při 
jejich převodu z vládních skladů za účelem 
trvalého civilního použití, přičemž 
směrnice 91/477 povinnosti označování 
naznačuje pouze nepřímo. Za účelem 
jednoduššího sledování zbraní je nutné 
používat pouze alfanumerické symboly a 
začlenit do označení také rok výroby 
zbraně.

Odůvodnění

Rok výroby je důležitá informace pro sledování zbraní. Navíc označování geometrickými 
symboly je složitý systém používaný zejména v Číně a v některých státech bývalého 
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Sovětského svazu, který je srozumitelný pouze zemi, v níž byly zbraně vyrobeny. K používání 
tohoto systému pro pohyb v rámci Společenství není důvodu. Správu rejstříků a s ní i 
sledování by tento způsob označování velmi ztěžoval, a měly by proto být používány pouze 
alfanumerické symboly.

Pozměňovací návrh 4
BOD ODŮVODNĚNÍ 6

(6) Na druhou stranu, doba vedení 
evidence informací o zbraních musí být 
prodloužena na nejméně deset let, jak to 
stanoví protokol.

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

Odůvodnění

Protokol stanoví povinnost evidovat informace „nejméně po dobu deseti let“, ale desetileté 
období je nepřiměřené vzhledem k dlouhé životnosti střelných zbraní. Informace by proto 
měly být evidovány po dobu neurčitou, jako je tomu například v Itálii. Protokol dále stanoví, 
že za vedení informací v evidenci jsou odpovědné veřejné orgány.  Odpovídající sledování 
střelných zbraní vyžaduje centralizované registrační systémy, v nichž je evidována spíše zbraň 
než její držitel. Automatizace rejstříků je v 21. století naprostou nutností.

Pozměňovací návrh 5
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) Musí být také uvedeno, že činnosti 
zprostředkovatelů a zprostředkovatelská 
činnost, jak jsou uvedeny v článku 15 
protokolu, by měly být pro účely této 
směrnice definovány.

Odůvodnění

Návrh Komise založený na protokolu naznačuje, že činnosti zprostředkovatelů a 
zprostředkovatelská činnost by měly být regulovány podobným způsobem jako činnost 
podnikatelů v oboru zbraní, ale v návrhu změn směrnice se Komise touto otázkou nezabývá. 
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Zpravodaj sdílí obecný názor Komise, ale je přesvědčen, že by za tímto účelem měly být 
činnosti zprostředkovatelů řádně definovány.

Pozměňovací návrh 6
BOD ODŮVODNĚNÍ 9A (nový)

(9a) Vzhledem ke zvláštní povaze činnosti 
podnikatelů a zprostředkovatelů v oboru 
zbraní je přísná kontrola této činnosti 
nezbytná, zejména pro ověření profesních 
schopností obchodníků a 
zprostředkovatelů a původu jejich 
finančních prostředků. 

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 7
BOD ODŮVODNĚNÍ 9B (nový)

(9b) Jsou třeba další opatření ke snížení 
nebezpečí násilných úmrtí a zranění 
způsobených ručními střelnými zbraněmi, 
přičemž jedním z důležitých faktorů 
ovlivňujících používání ručních střelných 
zbraní je jejich snadná dostupnost. 
Zejména nabývání střelných zbraní 
prostřednictvím dálkové komunikace, 
například pomocí internetu, by mělo být 
zakázáno, měla by být stanovena lhůta na 
rozmyšlenou mezi momentem, kdy 
zákazník zbraň objedná, a termínem 
dodání zbraně, a členské státy by měly 
stanovit podrobná pravidla nabývání 
zbraní osobami, které byly v minulosti 
odsouzeny za trestný čin pravomocným 
soudním rozsudkem.

Odůvodnění

Nabývání zbraní prostřednictvím nástrojů dálkové komunikace neumožňuje odpovídající 
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kontrolu. Lhůta na rozmyšlenou, která je uplatňována v některých státech USA, např. v 
Kalifornii, by přispěla k prevenci trestných činů páchaných v nepříčetnosti. Nabývání 
střelných zbraní osobami odsouzenými za trestné činy je nebezpečné a mělo by být 
regulováno.

Pozměňovací návrh 8
BOD ODŮVODNĚNÍ 9C (nový)

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

Odůvodnění

Jak bylo uvedeno ve zprávě Komise z roku 2000 a vzhledem k řádnému fungování vnitřního 
trhu by členským státům při sledování pohybu lovců a sportovních střelců nemělo být 
dovoleno vyžadovat jiné dokumenty nebo poplatky než evropský zbrojní pas.

Pozměňovací návrh 9
BOD ODŮVODNĚNÍ 9D (nový)

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

Odůvodnění

Zpráva Komise z roku 2000 zdůraznila nutnost posílit spolupráci mezi členskými státy. Ve 
směrnici 91/477/EHS je zmíněno vytvoření informačních sítí, aniž by byl stanoven formát této 
výměny informací. Ve zprávě z roku 2000 se za tímto účelem hovoří o vytvoření kontaktní 
skupiny.

Pozměňovací návrh 10
BOD ODŮVODNĚNÍ 9E (nový)

(9e) Rozdělení střelných zbraní do čtyř 
kategorií není nejvhodnější. Některé 
členské státy nedávno zjednodušily toto 
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rozdělení a zachovaly pouze dvě 
kategorie: zakázané střelné zbraně a 
zbraně podléhající povolení. Za účelem 
prevence násilných úmrtí nebo zranění 
v důsledku použití střelných zbraní není 
účelné vést kategorie zbraní, které 
nepodléhají povolení.

Odůvodnění

Vývoj od roku 1991, pokud jde o trestnou činnost související se střelnými zbraněmi, ukázal, že 
systém dělení střelných zbraní do čtyř kategorií je zastaralý. Nejnovější vnitrostátní právní 
předpisy, např. v Belgii, tento systém zjednodušují a nedovolují nabývání střelných zbraní bez 
povolení. Ve všech členských státech by proto mělo být zavedena nová klasifikace střelných 
zbraní se dvěma kategoriemi (A: zakázané střelné zbraně; B: střelné zbraně podléhající 
povolení).

Pozměňovací návrh 11
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 snadno 
předělána tak, aby vystřelovala broky, 
kulky nebo střely působením výbušniny, 
pokud není vyloučena z jednoho či více 
důvodů uvedených v příloze I oddílu III. 
Střelné zbraně jsou rozděleny do kategorií 
v oddílu II přílohy I.“

Odůvodnění

Definice střelné zbraně je založena na protokolu. Tato definice by však měla být v souladu 
s výjimkou znehodnocených střelných zbraní, historických zbraní a některých dalších 
střelných zbraní uvedených v příloze I oddílu III směrnice.

Pozměňovací návrh 12
ČL. 1 BOD -1A (nový)

Čl. 1 odst. 1a (nový) (směrnice 91/477/EHS)
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-1a) V článku 1 se vkládá odstavec 1a, 
který zní:
„1a. Pro účely této směrnice se 
„součástmi a díly“ rozumějí veškeré prvky 
nebo náhradní prvky navržené přímo pro 
střelnou zbraň a nezbytné k jejímu 
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.“

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 13
ČL. 1 BOD -1B (nový)

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

-1b) V článku 1 se vkládá 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.“

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 14
ČL. 1 BOD 1

Čl. 1 odst. 3 úvodní část (směrnice 91/477/EHS)

1) V článku 1 se za odstavec 2 vkládají dva 
nové odstavce, které znějí:
3. Pro účely této směrnice se „nedovolenou 
výrobou“ rozumí výroba nebo montáž 

1) V článku 1 se vkládají dva nové 
odstavce, které znějí:
1c. Pro účely této směrnice se 
„nedovolenou výrobou“ rozumí výroba 
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střelných zbraní, jejich součástí a dílů 
nebo střeliva:

nebo montáž střelných a střeliva v rozporu 
s touto směrnicí včetně montáže ze 
součástí a dílů dovezených ze třetích zemí:

Odůvodnění

Vložení slov „v rozporu s touto směrnicí“ a „včetně (…) dovezených ze třetích zemí“ umožní 
právní jistotu tím, že bude za nedovolenou výrobu označena veškerá výroba, která nesplňuje 
všechna ustanovení této směrnice, a také zajišťuje rovné zacházení.

Pozměňovací návrh 15
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.

1d. Pro účely této směrnice se 
„nedovoleným obchodováním“ rozumí 
nabývání, prodej, dodávání, přeprava nebo 
převod střelných zbraní, jejich součástí, 
dílů a střeliva v rozporu s touto směrnicí z 
území jakéhokoli státu nebo přes jeho 
území na území členského státu, pokud to 
jeden z dotčených členských států 
nepovoluje v souladu s ustanoveními této 
směrnice, nebo pokud střelné zbraně, jejich 
součásti a díly a střelivo nejsou 
zaregistrovány v souladu s čl. 4 odst. 3 
nebo nejsou označeny v souladu s čl. 4 
odst. 1. Nabývání, prodej, dodávání, 
přeprava nebo převod střelných zbraní se 
však nesmí považovat za nedovolené 
obchodování pouze z toho důvodu, že 
zbraně nejsou označeny v souladu s čl. 4 
odst. 1, pokud byly vyrobeny nebo 
převedeny z vládních skladů za účelem 
trvalého civilního použití před …* za 
podmínky, že označení splňuje příslušné 
požadavky platné před tímto datem.
* [lhůta pro provedení]

Odůvodnění

Chybějící registrace by měla být zařazena mezi náležitosti nedovoleného obchodování. 
Vložení slov „v rozporu s touto směrnicí“ a „jakéhokoli státu “ umožní právní jistotu tím, že 
označí za nedovolené obchodování veškeré obchodování, které nesplňuje všechna ustanovení 
této směrnice, a zajistí, aby všechny střelné zbraně na území EU byly posuzovány stejně. 
Transakce se střelnými zbraněmi, které splňují standardy označování platné v současnosti, by 
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neměly být považovány za nedovolené, pokud se týkají zbraní vyrobených nebo převezených 
před datem provedení této směrnice.

Pozměňovací návrh 16
ČL. 1 BOD 1A (nový)

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

1a) V článku 1 se vkládá odstavec 1e, 
který zní:
„1e. Pro účely této směrnice se 
„sledováním“ rozumí systematické 
sledování střelných zbraní a střeliva od 
výrobce ke kupujícímu za účelem zjištění, 
vyšetřování a analýzy nedovolené výroby a 
nedovoleného obchodování.“

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 17
ČL. 1 BOD 1B (nový)

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

1b) V článku 1 se vkládá odstavec 1f, 
který zní:
„1f. Pro účely této směrnice se 
„historickou zbraní“ rozumí buď jakákoli 
zbraň vyrobená před rokem 1870, nebo 
jakákoli novější zbraň označená za 
historickou členským státem podle 
technických kritérií.  Příslušná technická 
kritéria musí splňovat přinejmenším 
standardy stanovené v souladu s čl. 13 
odst. 4.“

Odůvodnění

Definice „historické zbraně“ je nutná z důvodu právní jistoty, protože na tyto zbraně se tato 
směrnice nevztahuje. Tato definice je v souladu se zprávou Evropské komise z roku 2000: rok 
1870 je uveden v článku 82 Schengenské, dohody a měl by proto sloužit jako referenční rok. 
Na druhé straně by však měly být povoleny odlišné definice členských států, pokud jsou 
založeny na technických kritériích.
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Pozměňovací návrh 18
ČL. 1 BOD 1C (nový)

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

1c) V článku 1 se vkládá odstavec 1g, 
který zní:
„1g. Pro účely této směrnice se 
„zprostředkovatelem“ rozumí každá 
fyzická nebo právnická osoba, která 
vytváří, za odměnu nebo bezplatně, 
podmínky nezbytné k uzavření smlouvy 
týkající se výroby, obchodování, výměny, 
pronájmu, opravy nebo úpravy střelných 
zbraní, jejich součástí a dílů a střeliva.“

Odůvodnění

Návrh Komise naznačuje, že činnosti zprostředkovatelů by měly být regulovány podobným 
způsobem jako činnosti podnikatelů v oboru zbraní. Za tímto účelem by měly být tyto činnosti 
rádně definovány. Navrhovaná definice je inspirována nedávným belgickým právním 
předpisem ze dne 8. června 2006.

Pozměňovací návrh 19
ČL. 1 BOD 1D (nový)

Čl. 1 odst. 2 (směrnice 91/477/EHS)

1d) 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 
součástí a dílů a střeliva, obchodování s 
nimi, jejich výměna, pronájem, opravy 
nebo úpravy.“

Odůvodnění

Součástí definice podnikatele v oboru zbraní by měly být činnosti týkající se součástí a dílů 
střelných zbraní a střeliva.
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Pozměňovací návrh 20
ČL. 1 BOD 1E (nový)

Čl. 1 odst. 4 (směrnice 91/477/EHS)

1e) V článku 1 se odstavec 4 nahrazuje 
tímto:
„4. „Evropský zbrojní pas“ je doklad, 
který vydávají orgány členských států na 
žádost osoby, která se v souladu se 
zákonem stane držitelem a uživatelem 
střelné zbraně. Jeho doba platnosti činí 
nejvýše pět let. Tato doba platnosti může 
být prodloužena. Pas obsahuje údaje 
stanovené v příloze II. Evropský zbrojní 
pas je osobní doklad, v němž je uvedena 
střelná zbraň nebo střelné zbraně, jejichž 
držitel a uživatel je držitelem zbrojního 
pasu. Uživatel střelné zbraně musí mít pas 
stále ve svém držení. V pasu se vyznačují 
změny držení nebo charakteristiky střelné 
zbraně, jakož i ztráta nebo krádež střelné 
zbraně.“ 

Odůvodnění

Tato definice Evropského zbrojního pasu je nepatrně pozměněna, aby byla zohledněna nová 
navrhovaná klasifikace zbraní.

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

Čl. 2 odst. 2 (směrnice 91/477/EHS)

1f) V článku 2 se odstavec 2 nahrazuje 
tímto:
„2. Tato směrnice se nevztahuje na 
nabývání nebo držení střelných zbraní a 
střeliva v souladu s vnitrostátními 
předpisy ozbrojenými silami, policií,
státními orgány. Rovněž se nevztahuje na 
obchodní přepravu vojenských zbraní a 
střeliva.“

Odůvodnění

Tato definice je v souladu s navrhovaným zařazením sběratelů a subjektů zabývajících se 
kulturními a historickými aspekty zbraní do působnosti této směrnice.
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Pozměňovací návrh 22
ČL. 1 BOD 1G (nový)

Čl. 2 odst. 3 (směrnice 91/477/EHS)

1g) V článku 2 se za odstavec 2 vkládá 
nový odstavce, který zní:
„3. Tato směrnice se vztahuje rovněž na 
součásti a díly střelných zbraní a střelivo 
včetně součástí a dílů a střeliva 
dovezených ze třetích zemí.“

Odůvodnění

V souladu s protokolem OSN by měly sledování podléhat i součásti a díly a střelivo, a proto 
by mělo být výslovně uvedeno, že se na ně tato směrnice vztahuje. 

Pozměňovací návrh 23
ČL. 1 BOD 2

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

1. Pro účely identifikace a sledování všech 
střelných zbraní členské státy v okamžiku 
výroby každé střelné zbraně buď vyžadují 
jedinečné označení, které uvádí jméno 
výrobce, zemi nebo místo výroby a sériové 
číslo, nebo uchovávají jakékoli jiné snadno 
použitelné jedinečné označení, které 
obsahuje jednoduché geometrické symboly 
kombinované s číselným nebo 
alfanumerickým kódem, které umožní 
všem členským státům snadno určit zemi 
výroby.

1. Pro účely identifikace a sledování všech 
střelných zbraní a součástí a dílů členské 
státy v okamžiku výroby každé střelné 
zbraně a součástí a dílů buď vyžadují 
jedinečné označení, které uvádí jméno 
výrobce, zemi nebo místo výroby, sériové 
číslo a rok výroby (není-li součástí 
sériového čísla), 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 strukturální součásti střelné 
zbraně, po jejímž zničení by střelná zbraň 
byla nepoužitelná.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je v souladu s výslovným začleněním součástí a dílů do  směrnice. 
Rok výroby je navíc důležitou informací pro sledování střelných zbraní. Je nezbytné, aby 
označení bylo provedeno na důležité nebo strukturální součásti střelné zbraně, po jejímž 
zničení by střelná zbraň byla trvale nepoužitelná a nebylo by možné ji znovu zprovoznit, jako 
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je např. kostra a/nebo zásobník. Toto ustanovení by ztížilo odstranění označení a zlepšilo by 
sledování.

Pozměňovací návrh 24
ČL. 1 BOD 2

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

Pro účely sledování střeliva vyžadují 
členské státy označení každého 
nejmenšího kusu balení střeliva, jehož 
součástí bude jméno výrobce, 
identifikační číslo, ráže a typ střeliva.

Odůvodnění

Střelivo je v zásadě registrováno pouze v rejstřících podnikatelů v oboru zbraní, nikoli státem. 
Jejich označování a registrace by byly pro účely sledování nezbytné. Označování střeliva již 
vyžadují některé vnitrostátní právní předpisy, např. v Německu.

Pozměňovací návrh 25
ČL. 1 BOD 2

Čl. 4 odst. 2 (směrnice 91/477/EHS)

2. Alespoň pro zbraně kategorie A a B 
podmíní každý členský stát výkon činnosti 
podnikatele v oboru zbraní na svém území 
souhlasem uděleným na základě kontroly 
osobní a odborné bezúhonnosti podnikatele 
v oboru zbraní. Jedná-li se o právnickou 
osobu, provede se kontrola osoby, která 
podnik řídí. Pro zbraně kategorie C a D 
podřídí každý členský stát, který 
nepodmiňuje výkon činnosti podnikatele 
v oboru zbraní udělením souhlasu, tuto 
činnost ohlášení.

2. Každý členský stát podmíní výkon 
činnosti podnikatele a činnosti 
zprostředkovatele v oboru zbraní na svém 
území souhlasem uděleným na základě 
kontroly osobní a odborné bezúhonnosti 
podnikatele a zprostředkovatele v oboru 
zbraní, jeho odborných dovedností a 
původu jeho finančních prostředků.  
Jedná-li se o právnickou osobu, provede se 
kontrola osoby, která podnik řídí.

Odůvodnění

Návrh Komise naznačuje, že činnosti zprostředkovatelů v oboru zbraní by měly být 
regulovány podobným způsobem jako činnosti podnikatelů v oboru zbraní. Až dosud nebyla 
činnost podnikatelů v oboru zbraní řádně regulována na rozdíl od řady jiných povolání, 
přestože se jedná o velmi specifickou činnost vyžadující přísné kontroly. Je proto žádoucí, aby 
podnikatelé a zprostředkovatelé v oboru zbraní dokládali své odborné dovednosti a aby 
dokládali původ svých finančních prostředků.
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Pozměňovací návrh 26
ČL. 1 BOD 2

Čl. 4 odst. 3 (směrnice 91/477/EHS)

3. Podnikatelé v oboru zbraní musí vést 
evidenci, do které se zapisují všechny 
vstupy a výstupy střelných zbraních 
kategorie A, B a C a údaje umožňující 
zbraň identifikovat, zejména její druh, 
značka výrobce, model, ráže, výrobní číslo 
a jména a adresy dodavatele a nabyvatele.
Podnikatel v oboru zbraní uchovává tuto 
evidenci po dobu pěti let i po té, co skončí 
svou činnost. Každý členský stát zajišťuje 
uchovávání těchto informací nejméně po 
dobu deseti let.

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

Odůvodnění

V protokolu je stanoveno, že za evidenci informací jsou odpovědné státní orgány. 
Odpovídající sledování střelných zbraní vyžaduje centralizované registrační systémy. Rok 
výroby je pro sledování střelných zbraní důležitou informací. Automatizace rejstříků je v 21. 
století naprostou nutností. Desetileté období, které je v protokolu OSN stanoveno jako 
minimální, je příliš krátké vzhledem k dlouhé životnosti střelných zbraní. Informace by proto 
měly být evidovány nejméně po dobu 20 let.
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Pozměňovací návrh 27
ČL. 1 BOD 2

Čl. 4 odst. 3 pododstavec 1a (nový) (směrnice 91/477/EHS)

Členské státy zajistí, aby veškeré střelné 
zbraně, součástí nebo díly, které se 
nacházejí na jejich území, byly označeny a 
registrovány v souladu s touto směrnicí, 
nebo aby byly deaktivovány.

Odůvodnění

Mělo by být jasně uvedeno, že všechny střelné zbraně na území EU musí být řádně označeny, 
včetně dovezených zbraní, pokud nebyly v zemi původu označeny v souladu s touto směrnicí. 
Požadovat označování dovážených střelných zbraní v souladu s touto směrnicí je nezbytné 
k tomu, aby se předešlo nekalé konkurenci výrobců ze třetích zemí.

Pozměňovací návrh 28
ČL. 1 BOD 2A (nový)

Článek 5 (směrnice 91/477/EHS)

2a) Článek 5 se mění takto:
a) V odstavci 1 se písmeno a) nahrazuje 
tímto: 
„a) dosáhly věku 18 nebo více let;“ 
b) V odstavci 1 se za písmeno b) vkládá 
tento text:
„c) nebyly shledány vinnými z 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 délku doby, která 
by měla uplynout mezi datem rozsudku a 
žádostí o povolení.“
c) Odstavec 2 se zrušuje.
d) Odstavec 3 se nahrazuje tímto:
„Členské státy mohou odejmout povolení 
k držení střelné zbraně, přestane-li být 
plněna některá z podmínek písmen b) 
nebo c) prvního pododstavce.“ 
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Odůvodnění

Výjimka z věkové hranice pro nabývání a držení střelných zbraní k loveckým účelům a zbraní 
pro sportovní střelbu je neopodstatněná. Kromě toho je nabývaní zbraní osobami 
odsouzenými za trestné činy nebezpečné a mělo by být regulováno, jak je tomu např. 
v Německu, avšak podrobnosti by měly být stanoveny členskými státy.

Pozměňovací návrh 29
ČL. 1 BOD 2B (nový)

Článek 6 (směrnice 91/477/EHS)

2b) V článku 6 se vkládají tyto dva 
odstavce:
„S výjimkou podnikatelů a 
zprostředkovatelů v oboru zbraní členské 
státy zakážou nabývaní střelných zbraní, 
jejich součástí a dílů a střeliva 
prostřednictvím dálkové komunikace, jak 
je uvedeno v článku 2 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES 
ze dne 20. května 1997 o ochraně 
spotřebitele v případě smluv uzavřených 
na dálku1.
S výjimkou podnikatelů a 
zprostředkovatelů v oboru zbraní stanoví 
členské státy pro nabývání střelných 
zbraní lhůtu na rozmyšlenou o délce 
nejméně 15 dní mezi dnem nákupu střelné 
zbraně a dnem jejího doručení.“
1 Úř. věst.  L 144, 4.6.1997, s. 19.

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 30
ČL. 1 BOD 2C (nový)

Článek 8 (směrnice 91/477/EHS)

2c) Článek 8 se mění takto:
a) Odstavec 1 se zrušuje. 
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b) Odstavec 2 se zrušuje.
c) Odstavec 3 se nahrazuje tímto:
„Jestliže členský stát na svém území 
nabývání a držení určité střelné zbraně 
kategorie B zakazuje, uvědomí o tom 
ostatní členské státy, které tento údaj 
výslovně zaznamenají do evropského 
zbrojního pasu vydaného pro takovou 
zbraň podle čl. 12 odst. 2.“

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 31
ČL. 1 BOD 2D (nový)

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

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

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 32
ČL. 1 BOD 2E (nový)

Čl. 11 odst. 3 pododstavec 2 (směrnice 91/477/EHS)

2e) V čl. 11 odst. 3 se pododstavec 2 
nahrazuje tímto:
„Nejméně pět pracovních dnů před datem 
přepravy sdělí podnikatel v oboru zbraní 
orgánům členského státu, ze kterého bude 
střelná zbraň přepravena, všechny údaje 
uvedené v odstavci 2 prvním pododstavci. 
Státní orgány dotyčného členského státu 
provádějí namátkové místní kontroly za 
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účelem ověření souladu mezi informacemi 
sdělovanými podnikatelem v oboru zbraní 
a skutečnou povahou přepravy.“

Odůvodnění

Jak je uvedeno v protokolu, přeprava podléhá fyzické kontrole, alespoň namátkové, ze strany 
orgánů v době přepravy nebo při doručení adresátovi za účelem ověření, zda informace 
odpovídají skutečnému obsahu zásilky. Aby byly takovéto kontroly možné, měly by být orgány 
informovány nejméně 5 pracovních dní před přepravou.

Pozměňovací návrh 33
ČL. 1 BOD 2F (nový)

Čl. 12 odst. 2 (směrnice 91/477/EHS)

2f) Čl. 12 odst. 2 se mění takto:
a) první pododstavec se nahrazuje tímto:
„Odchylně od odstavce l mohou lovci a 
sportovní střelci držet bez předchozího 
povolení jednu nebo více střelných zbraní 
během cesty přes dva nebo více členských 
států s cílem vykonávat výše uvedenou 
činnost, pokud jsou držiteli evropského 
zbrojního pasu, ve kterém jsou taková 
zbraň či takové zbraně uvedeny, a pokud 
mohou uvést důvod své cesty. Členské 
státy proto nebudou vyžadovat jiný 
dokument než evropský zbrojní pas.  
Členské státy nemohou uznávání 
evropského zbrojního pasu podmiňovat 
žádným dalším registračním požadavkem 
nebo zaplacením jakéhokoli poplatku 
nebo dávky.“
b) druhý pododstavec se nahrazuje tímto:
„Tato výjimka se však nevztahuje na cesty 
do členského státu, který zakazuje 
nabývání a držení dotyčné zbraně; v tomto 
případě o tom musí být učiněna výslovná 
zmínka v evropském zbrojním pasu.“

Odůvodnění

Jak bylo uvedeno ve zprávě Komise z roku 2000 a v zájmu řádného fungování vnitřního trhu 
by členským státům, pokud jde o pohyb lovců a sportovních střelců, nemělo být umožněno 
vyžadovat jiné dokumenty nebo poplatky než evropský zbrojní pas.
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Pozměňovací návrh 34
ČL. 1 BOD 2G (nový)

Článek 13 (směrnice 91/477/EHS)

2g) Článek 13 se mění takto:
a) Odstavec 2 se nahrazuje tímto:
„2. Informace, jež členské státy obdrží na 
základě postupů podle článku 11 o 
přepravě střelných zbraní, podle čl. 7 odst. 
2 o nabývání a držení střelných zbraní 
osobami bez bydliště v daném státě, sdělí 
nejpozději během přepravy členskému 
státu určení a popřípadě nejpozději během 
přepravy členským státům tranzitu.“
b) Odstavec 3 se nahrazuje tímto:
„3. Členské státy si budou pravidelně 
vyměňovat informace o systémech a 
technikách označování, počtu 
autorizovaných podnikatelů a 
zprostředkovatelů v oboru zbraní, 
přepravě střelných zbraní, jejich součástí 
a dílů a střeliva, vnitrostátních právních 
předpisech a postupech, současných 
zásobách na svých územích, zabavených 
střelných zbraních a o metodách a 
technikách deaktivace.  Členské státy, 
v souladu s Evropskou úmluvou o
vzájemné pomoci ve věcech trestních 
z roku 1959 a veškerými dalšími nástroji, 
které tuto úmluvu zcela nebo částečně 
upravují, nahrazují nebo doplňují, si 
budou vyměňovat informace o osobách, 
které byly shledány vinnými z trestného 
činu definovaného v této směrnice 
právoplatným rozsudkem soudu. Komise 
nejpozději do [...]* sestaví kontaktní 
skupinu pro výměnu informací pro účely 
uplatnění tohoto článku a pro spolupráci 
v oblasti sledování nedovolených zbraní, 
jejích součástí a dílů a střeliva. Každý 
členský stát oznámí ostatním členským 
státům a Komisi, které vnitrostátní orgány 
jsou pověřené předávat a získávat 
informace a plnit povinnosti uvedené v čl. 
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11 odst. 4.  Komise v souladu s odstavcem 
4 přijme vhodná opatření za účelem 
uplatnění tohoto článku.“
c) 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  souladu s
- čl. 1 odst.1 a
- přílohou I bodem III písm. a) odst. 2.
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  souladu s článkem 3 tohoto 
článku.“ 
* jeden rok ode dne vstupu této směrnice 
v platnost.

Odůvodnění

První část tohoto pozměňovacího návrhu je v souladu s novou navrhovanou klasifikací 
zbraní. Druhá a třetí část je v souladu s návrhy uvedenými ve zprávě Komise z roku 2000, 
která zdůraznila potřebu intenzivnější spolupráce mezi členskými státy. Směrnice 91/477/ES 
zmiňuje zřízení informačních sítí, aniž by stanovila formát této výměny informací. Zpráva 
z roku 2000 hovoří o vytvoření kontaktní skupiny za tímto účelem. Spolupráce mezi členskými 
státy by navíc měla být v souladu s postupy komitologie a nový regulativní postup s kontrolou 
se v některých případech zdá vhodný.

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

Článek 17 (směrnice 91/477/EHS)

2h) Článek 17 se nahrazuje tímto:
„Ve lhůtě pěti let ode dne provedení této 
směrnice vnitrostátními právními předpisy 
a každý pátý rok poté předloží Komise 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu o 
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situaci vyplývající z uplatňování této 
směrnice, popřípadě doprovázenou 
návrhy.“

Odůvodnění

Zpráva Komise uvedená v článku 17 směrnice 91/477/EHS by měla být předkládána 
pravidelně.

Pozměňovací návrh 36
ČL. 1 BOD 4 PÍSM. -A) (nové)

Příloha I část I první odrážka (směrnice 91/477/EHS)

-a) V části I se první odrážka nahrazuje 
tímto:
„-jakákoli střelná zbraň definovaná 
v článku 1,“ 

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je v souladu se začleněním definice střelné zbraně do článku 1 této 
směrnice.

Pozměňovací návrh 37
ČL. 1 BOD 4 PÍSM. AA) (nové)

Příloha I část II (směrnice 91/477/EHS)

aa) Část II se nahrazuje tímto:
„Pro účely této směrnice se střelné zbraně 
rozdělují do následujících kategorií: 
Kategorie A – Zakázané střelné zbraně a 
střelivo
1. Výbušné vojenské střely a odpalovací 
zařízení.
2. Automatické střelné zbraně. 
3. Střelné zbraně maskované jako jiné 
předměty. 
4. Střelivo s průbojnými, výbušnými nebo 
zápalnými střelami, jakož i střely pro 
takové střelivo. 
5. Střelivo pro pistole a revolvery s 
expanzními střelami, jakož i střely pro 
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takové střelivo, s výjimkou zbraní 
určených k lovu nebo ke sportovní střelbě 
pro osoby oprávněné užívat tyto zbraně. 
Kategorie B – Střelné zbraně podléhající 
povolení 
Všechny jiné střelné zbraně než střelné 
zbraně v kategorii A.
Součástí a díly střelných zbraní jsou 
zahrnuty do kategorie těch střelných 
zbraní, kterých jsou nebo mají být 
součástí.“

Odůvodnění

Vývoj od roku 1991, pokud jde o trestnou činnost související se střelnými zbraněmi, ukázal, že 
systém dělení střelných zbraní do čtyř kategorií je zastaralý. Nejnovější vnitrostátní právní 
předpisy, např. v Belgii, tento systém zjednodušují a nedovolují nabývání střelných zbraní bez 
povolení. Ve všech členských státech by proto mělo být zavedena nová klasifikace střelných 
zbraní se dvěma kategoriemi (A: zakázané střelné zbraně; B: střelné zbraně podléhající 
povolení).

Pozměňovací návrh 38
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 
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 vydá společné 
pokyny podle postupu uvedeného v čl. 13 
odst. 4 o standardech a technikách 
deaktivace, aby bylo zajištěno, že 
deaktivované zbraně jsou trvale 
nepoužitelné.“
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Odůvodnění

Ustanovení o deaktivaci střelných zbraní jsou uvedena v protokolu OSN. Pokud jde o situaci 
v EU, měly by být stanoveny pokyny pro standardy a techniky deaktivace, aby byla zajištěna 
nezvratnost deaktivačních opatření.

Pozměňovací návrh 39
ČL. 1 BOD 4 PÍSM. BA) (nové)

Příloha I část IV (směrnice 91/477/EHS)

ba) V části IV se zrušují písmena a), b), 
d), e) a f).  

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 40
ČL. 1 BOD 4A (nový)

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

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

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

Pozměňovací návrh 41
ČL. 2 ODST. 1 PODOSTAVEC 1

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do 
[…]. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto 
předpisů a srovnávací tabulku mezi 
ustanoveními těchto předpisů a této 
směrnice.

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do 
[…]. Neprodleně sdělí Evropskému 
parlamentu a Komisi znění těchto 
předpisů a srovnávací tabulku mezi 
ustanoveními těchto předpisů a této 
směrnice.

Odůvodnění

Aby Evropský parlament mohl sledovat provádění této směrnice spolu s ostatními orgány EU, 
měl by o vnitrostátních prováděcích opatřeních dostávat tytéž informace jako Komise.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Informace o souvislostech

Směrnice 91/477/EHS ze dne 1. ledna 1991 o kontrole nabývání a držení zbraní, jejíž 
vypracování si vyžádalo zrušení vnitřních hranic ve Společenství, stanovuje společná pravidla 
umožňující provádět uvnitř členských států kontroly nabývání a držení střelných zbraní a 
kontroly jejich přepravy do jiného členského státu. Směrnice definuje čtyři kategorie 
střelných zbraní (zakázané, podléhající povolení, podléhající ohlášení, a nepodléhající 
povolení ani ohlášení), vyžaduje archivaci záznamů o přepravě střelných zbraní po dobu pěti 
let, zavádí evropský zbrojní pas pro pohyb zbraní ve Společenství a podporuje výměnu 
informací mezi členskými státy.

V prosinci roku 2000 Komise vydala zprávu o uplatňování této směrnice. Zpráva nevedla 
k závěru, že by bylo třeba provést významné změny směrnice z roku 1991, ale označila 
několik problémů a jejich možných řešení, zejména pokud jde o výměnu informací mezi 
členskými státy (např. vytvořením kontaktní skupiny), zjednodušení kategorií zbraní, 
evropský zbrojní pas (zjednodušení výjimky pro lovce, vzájemné dohody mezi členskými 
státy, harmonizované podmínky pro získání pasu, pravidla pro dočasnou přepravu zbraní), 
definici společných technických specifikací ohledně zneškodnění a společnou definici 
historických zbraní.  

V prosinci 2001 Evropská komise jménem Evropského společenství podepsala Protokol OSN 
o nedovolené výrobě a distribuci střelných zbraní. 
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V březnu 2006 Komise předložila návrh na změnu směrnice z roku 1991, aby splňovala 
požadavky protokolu OSN z roku 2001. Návrh se týká šesti aspektů: definice nedovolené 
výroby a obchodování v souladu s protokolem OSN; výslovné povinnosti označovat střelné 
zbraně; prodloužení lhůty, po kterou musí být informace o střelných zbraních evidovány 
v rejstřících, na 10 let; činnosti zprostředkovatelů; povinnosti považovat nedovolenou výrobu 
a obchodování se zbraněmi za úmyslný trestný čin; a opatření souvisejících s deaktivací 
střelných zbraní. Komise se rozhodla zabývat se pouze body souvisejícími s protokolem OSN. 
Řada bodů uvedených ve zprávě z roku 2000 jako možných zlepšení směrnice z roku 1991 
proto do návrhu nebyla zařazena.

Dne 13. září 2006 vydal Evropský hospodářský a sociální výbor stanovisko k návrhu Komise, 
ve kterém zdůraznil, že přeshraniční trestná činnost představuje jednu z nejzávažnějších 
hrozeb pro integritu členských států. EHSV doporučil přijmout harmonizované preventivní a 
trestní právní předpisy a integrované společné politiky, stanovit definici historické zbraně a 
doporučil, aby členské státy byly povinny vyžadovat od vlastníků zbraní, aby ohlašovali 
vlastnictví, měli povolení nebo splnili jiný správní postup, kterým se povoluje používání a 
nošení zbraně.

Výbor IMCO požádal Centrum pro studie evropské politiky (Centre for European Policy 
Studies), aby vypracovalo sdělení o stavu provádění směrnice v členských státech EU. Studie 
ukázala, že ve většině členských států: podnikatelé v oboru zbraní již musí archivovat 
záznamy po dobu deseti či více let;  již existuje jednotný systém označování; platí dodatečné 
požadavky týkající se nabývání střelných zbraní; držitelé evropského zbrojního pasu jsou 
povinni předložit pozvání, když vstupují na území většiny členských států; vnitrostátní právní 
předpisy v oblasti střelných zbraní se vztahují na zprostředkovatele; podnikatelé v oboru 
zbraní musí mít povolení k obchodování se zbraněmi všech kategorií; deaktivace zbraní je 
zpravidla svěřována úřadu pro zkoušení zbraní nebo určitým jiným orgánům. Některé členské 
státy nemají pro střelné zbraně kategorie C a D.

Výbor IMCO uspořádal dne 4. října 2006 mini-slyšení, aby zjistil, které body směrnice z roku 
1991 by bylo třeba změnit, a aby se vyjasnil vhodný stupeň harmonizace na úrovni EU. 
Oborníci přizvaní na slyšení vyjádřili rozporné názory, pokud jde o možný obsah revidované 
směrnice. Někteří z nich zdůraznili rozsáhlá zkušební opatření, která jsou již součástí 
výrobního procesu a jejichž cílem je zajistit bezpečnost spotřebitelů, a platné kontrolní 
systémy v 11 státech EU, které jsou členy Mezinárodního stálého výboru (International 
Permanent Commission – CIP)1. Jiní zdůraznili hrozbu, kterou představují přeměněné a znovu 
aktivované zbraně, a skutečnost, že na tyto zbraně se současná směrnice nevztahuje, a vyzvali 
proto k přijetí přísnějších pravidel, zejména k: nezničitelnému označování zbraní; zákazu 
označování geometrickými tvary; přísným požadavkům na kvalifikaci podnikatelů v oboru 
zbraní; jasné definici zprostředkovatelů; archivaci digitalizovaných informací po dobu 
neurčitou; zásadám deaktivace zbraní; začlenění dovozu zbraní do EU do směrnice; omezení 
počtu kategorií střelných zbraní  na dvě (zakázané a podléhající povolení); omezení počtu 

  
1 V této souvislosti by mělo být uvedeno, že soudržná koncepce sledování střelných zbraní a střeliva v EU dosud 
neexistuje. Převod pravidel CIP do právních předpisů EU by byl proto žádoucí, spolu s posouzením zvláštního 
zařazení nečlenských zemí EU – Ruska a Chile. Jelikož by to však vyžadovalo dlouhé vyjednávání, je třeba 
efektivnější řešení. 
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střelných zbraní, které může jedna osoba vlastnit; fyzickým kontrolám v případě přesunu 
zbraní.

Návrhy zpravodaje

Je na místě uvést, že pět let po podepsání protokolu OSN je nejvyšší čas začlenit ustanovení 
protokolu do právních předpisů EU. Nedovolená výroba střelných zbraní, jejich součástí, dílů 
a střeliva a obchodování s nimi má nepříznivý dopad na bezpečnost všech obyvatel EU. Jsou 
potřeba další opatření za účelem prevence, potírání a vymýcení těchto aktivit. Otázku 
nedovoleného držení střelných zbraní nelze oddělit od otázky násilných úmrtí způsobených 
ručími střelnými zbraněmi, ať jsou dovolené nebo ne. Snadno dostupné, levné, přenosné a 
jednoduše ovladatelné ruční střelné zbraně jsou ve společnosti nástroji násilí. Podle údajů 
Světové zdravotnické organizace (WHO) se násilí mezi osobami a sebevraždy řadí na třetí a 
čtvrté místo mezi nejčastějšími příčinami nepřirozeného a předčasného úmrtí osob ve věku 
15–44 let ve světě, přičemž zranění v důsledku vojenského konfliktu se řadí na šesté místo. K 
velké části těchto úmrtí dochází za použití střelných zbraní. Mezi faktory ovlivňující 
používání ručních střelných zbraní patří dostupnost těchto zbraní. Snadná dostupnost 
střelných zbraní je spojována s vyšší mírou úmrtí souvisejících se střelnými zbraněmi. Dále 
15 let po přijetí směrnice z roku 1991 a 6 let po zprávě Evropské komise o plnění této 
směrnice by bylo na místě začlenit do současné revize všechny relevantní prvky, které by 
mohly zlepšit její účinnost v oblasti bezpečnosti osob. V tomto ohledu by se současný proces 
revize směrnice z roku 1991 neměl omezit na body uvedené v protokolu OSN. Měl by 
posoudit, kromě jiného vzhledem ke zprávě Komise z roku 2000 a vývoji vnitrostátních 
právních předpisů, zda by nebylo užitečné provést další změny této směrnice, aby se předešlo 
nutnosti provádět v dohledné době další změny na vnitrostátní úrovni. Vzhledem k úsilí EU o 
zdokonalení tvorby právních předpisů je skutečně v zájmu občanů předejít nutnosti několika 
po sobě jdoucích revizí jednoho právního předpisu.

Vzhledem k výše uvedenému předkládá zpravodaj pozměňovací návrhy, které se týkají 
zejména:

1. působnosti směrnice (aby se netýkala pouze střelných zbraní, ale také jejich součástí a 
střeliva a aby se vztahovala na sběratele a subjekty s kulturním a historickým 
zaměřením);

2. systému označování (použití alfanumerických symbolů a údajů o roce výroby; 
označování na důležitých a strukturálních částech zbraní); 

3. evidence údajů (prodloužení lhůty, odpovědnost státních orgánů, využívání výpočetní 
techniky, centralizovaná evidence dat o každé zbrani na vnitrostátní úrovni pomocí 
unikátního identifikačního čísla); 

4. výměny informací mezi členskými státy (informace o systémech a technikách 
označování, přepravě, současných zásobách a zabavených střelných zbraních, 
vytvoření oficiální kontaktní skupiny); 

5. povolání podnikatele v oboru zbraní (profesní dovednosti, finanční prostředky); 
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6. činnosti zprostředkovatele (definice); 

7. klasifikace střelných zbraní (zachovat pouze dvě kategorie: zakázané a podléhající 
povolení); 

8. kontrol (fyzické kontroly v případě přepravy v rámci Společenství); 

9. evropského zbrojního pasu (uznávání pasu jako jediného odpovídajícího nástroje 
umožňujícího dovolené cesty do jiného členského státu, zrušení výjimky pro lovce 
mladší 18 let, pokud jde o nabývání a držení střelných zbraní, pravidla týkající se 
dočasné přepravy za účelem oprav nebo výstav); 

10. deaktivace střelných zbraní (pokyny EU obsahující technické specifikace, opatření 
znemožňující reaktivaci); 

11. historických zbraní (definice); a

12. dodatečných bezpečnostních opatření (zákaz nabývání zbraní pomocí dálkové 
komunikace, zavedení lhůty na rozmyšlenou při nákupu zbraně a zákaz nabývání 
zbraně osobám odsouzeným za trestné činy).

Zpravodaj se domnívá, že otázkou sankcí a trestných činů by se měl zabývat Výbor pro 
občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Parlamentu, a proto v této věci neuvádí 
konkrétní návrhy. Zpravodaj by také přivítal vlastní návrhy výboru LIBE v oblasti 
dodatečných bezpečnostních opatření uvedených výše v bodu 12.
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