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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je 
zmenený a doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva
označuje príslušným oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo 
vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto 
typu musia byť schválené príslušnými oddeleniami.

V záhlaví každého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu týkajúceho sa 
platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza 
platný akt a vo štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti 
prevzaté z ustanovenia platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť 
a doplniť, ktoré sa však návrhom aktu nezmenili, sa označujú tučným 
písmom. Prípadné vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú 
takto: [...].
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa vykonáva článok 10 
protokolu Organizácie Spojených národov o strelných zbraniach a ustanovujú opatrenia 
týkajúce sa povolenia na vývoz, dovoz a prepravu strelných zbraní, ich súčastí a 
komponentov a streliva
(KOM(2010)0273 – C7-0138/2010 – 2010/0147(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2010)0273),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 207 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0138/2010),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod a stanovisko Výboru pre 
občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A7-0000/2010),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj 
návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. „Súčasti a základné komponenty“ sú 
akékoľvek prvky alebo náhradné prvky, 
ktoré sú osobitne určené pre strelnú zbraň 
a potrebné na jej fungovanie, vrátane 
hlavne, rámu alebo puzdra záveru, uzáveru 
alebo bubienka, záveru alebo závorníka, 
a akékoľvek zariadenie určené alebo 
upravené na zníženie zvuku spôsobeného 
výstrelom zo strelnej zbrane. 

2. „Súčasti“ sú akékoľvek prvky alebo 
náhradné prvky, ktoré sú osobitne určené 
pre strelnú zbraň a potrebné na jej 
fungovanie, vrátane hlavne, rámu alebo 
puzdra záveru, uzáveru alebo bubienka, 
záveru alebo závorníka, a akékoľvek 
zariadenie určené alebo upravené na 
zníženie zvuku spôsobeného výstrelom zo 
strelnej zbrane.

„Hlavný komponent“ je mechanizmus 
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uzatvárajúci závorník, komoru a hlaveň 
strelnej zbrane, ktoré sú ako samostatné 
predmety zahrnuté do kategórie strelných 
zbraní, na ktoré sa pripevňujú alebo sú 
určené na pripevnenie.

Or. it

Odôvodnenie

Je potrebné uviesť do súladu vymedzenia pojmov tohto znenia s platnými právnymi predpismi 
EÚ, najmä so smernicou 2008/51/ES, v ktorej sa odkazuje na „súčasť“ a „základný 
komponent“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. „Základné komponenty“ sú
mechanizmus uzatvárajúci závorník, 
komoru a hlaveň strelnej zbrane, ktoré sú 
ako samostatné predmety zahrnuté do 
kategórie strelných zbraní, na ktoré sa 
pripevňujú, alebo sú určené na 
pripevnenie.

Or. it

Odôvodnenie

Je potrebné zladiť vymedzenia pojmov tohto znenia s platnými právnymi predpismi EÚ, najmä 
so smernicou 2008/51/ES, v ktorej sa odkazuje na „súčasť“ a „základný komponent“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

12. „Povolenie na vývoz“ znamená 
povolenie udelené jednému konkrétnemu 
vývozcovi pre jedného konečného 
používateľa alebo príjemcu v tretej krajine, 
ktoré sa týka jednej alebo viacerých 
strelných zbraní, ich súčastí 

12. Povolenie na vývoz“ znamená 
povolenie udelené jednému konkrétnemu 
vývozcovi pre jedného konečného 
používateľa alebo príjemcu v tretej krajine, 
ktoré sa týka jednej alebo viacerých 
strelných zbraní, ich súčastí a základných 
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a komponentov a streliva. komponentov a streliva.

Or. it

Odôvodnenie

Táto zmena súvisí s vložením odseku 2 do článku 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

13. „Povolenie na viacnásobný vývoz“ 
znamená povolenie udelené jednému 
konkrétnemu vývozcovi na viacnásobné 
zásielky tomu istému konečnému 
používateľovi alebo príjemcovi v tretej 
krajine, ktoré sa týka jednej alebo 
viacerých strelných zbraní, ich súčastí 
a komponentov a streliva.

13. „Povolenie na viacnásobný vývoz“ 
znamená povolenie udelené jednému 
konkrétnemu vývozcovi na viacnásobné 
zásielky tomu istému konečnému 
používateľovi alebo príjemcovi v tretej 
krajine, ktoré sa týka jednej alebo 
viacerých strelných zbraní, ich súčastí a 
základných komponentov a streliva.

Or. it

Odôvodnenie

Táto zmena súvisí s vložením odseku 2 do článku 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

g) zásielky po mori a cez prístavy tretích 
krajín, za predpokladu, že nedochádza 
k prekládke alebo zmene prostriedku 
prepravy.

g) zásielky vzdušnou cestou alebo po mori 
a cez letiská alebo prístavy tretích krajín, 
za predpokladu, že nedochádza k prekládke 
alebo zmene prostriedku prepravy, 
s výlučným odkazom na prípady tranzitu 
uvedené v článku 5 ods. 1 písm. b).

Or. it
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Odôvodnenie

Je potrebné obdobne zaviesť výnimku aj pre zásielky vzdušnou cestou prepravované bez 
prekládky alebo zmeny prostriedku prepravy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Pred vydaním povolenia na vývoz alebo 
povolenia na viacnásobný vývoz strelných 
zbraní, ich súčastí a komponentov 
a streliva príslušný členský štát overí, či:

1. Pred vydaním povolenia na vývoz alebo 
povolenia na viacnásobný vývoz strelných 
zbraní, ich súčastí a základných 
komponentov a streliva príslušný členský 
štát overí, či:

a) dovážajúca tretia krajina vydala 
príslušné povolenie na dovoz, a

a) dovážajúca tretia krajina vydala 
príslušné povolenie na dovoz, a

b) tretie krajiny tranzitu, ak sú dané, 
písomne oznámili – a to najneskôr pred 
odoslaním – že nemajú námietku proti 
tranzitu.

b) tretie krajiny tranzitu, ak sú dané, 
písomne oznámili – a to najneskôr pred 
odoslaním – že nemajú námietku proti 
tranzitu.

Or. it

Odôvodnenie

Táto zmena súvisí s vložením odseku 2 do článku 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Členské štáty spracujú žiadosti 
o povolenie na vývoz alebo povolenia na 
viacnásobný vývoz v lehote, ktorú 
stanovuje vnútroštátne právo alebo prax a 
ktorá v jednotlivých prípadoch nepresahuje 
deväťdesiat pracovných dní.

4. Členské štáty spracujú žiadosti 
o povolenie na vývoz alebo povolenia na 
viacnásobný vývoz v lehote, ktorú 
stanovuje vnútroštátne právo alebo prax a 
ktorá v jednotlivých prípadoch nepresahuje 
šesťdesiat pracovných dní.

Or. it
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Odôvodnenie

Cieľom skrátenia lehoty na spracovanie žiadosti o povolenie na vývoz je zefektívniť 
administratívne a byrokratické postupy, čo subjektom pôsobiacim v tejto oblasti umožní lepšie 
plánovať svoju činnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. O lehote platnosti povolenia na vývoz 
alebo povolenia na viacnásobný vývoz
rozhodujú členské štáty, táto lehota však 
nemôže byť kratšia ako dvanásť mesiacov.

5. O lehote platnosti povolenia na vývoz 
rozhodujú členské štáty. Táto lehota však 
nemôže byť kratšia ako dvanásť mesiacov 
a v prípade viacnásobných zásielok 
nemôže byť kratšia ako osemnásť 
mesiacov.

Or. it

Odôvodnenie

Dlhšia lehota platnosti povolenia na vývoz umožní znížiť administratívne zaťaženie tak 
členských štátov, ako aj subjektov, ktoré prepravujú zásielky nepretržite a dlhodobo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Členské štáty môžu rozhodnúť o použití 
elektronických dokumentov na účely 
spracovania žiadostí o povolenie.

6. Členské štáty môžu nabádať 
k väčšiemu využívaniu informačných a 
komunikačných technológií s cieľom 
podnecovať hospodársku súťaž a 
účinnosť systému. Predovšetkým môžu 
rozhodnúť o použití elektronických 
dokumentov na účely spracovania žiadostí 
o povolenie.

Or. it

Odôvodnenie

Využívanie informačných a komunikačných technológií vo väčšej miere je súčasťou stratégie 
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Európa 2020 pre inteligentný rast založený na inovácii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

h) opis a množstvo strelných zbraní, ich 
súčastí a komponentov a streliva, vrátane 
označenia vzťahujúceho sa na strelné 
zbrane.

h) opis a množstvo strelných zbraní, ich 
súčastí a základných komponentov a 
streliva, vrátane označenia vzťahujúceho sa 
na strelné zbrane.

Or. it

Odôvodnenie

Táto zmena súvisí s vložením odseku 2 do článku 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Zjednodušené postupy uvedené v 
odsekoch 2, 3 a 4 sa vzťahujú na dočasný 
vývoz strelných zbraní na overiteľné 
zákonné účely, medzi ktoré patrí 
poľovníctvo, športová streľba, 
oceňovanie, výstavy a opravy.

1. Zjednodušené postupy uvedené v 
odsekoch 2, 3 a 4 sa vzťahujú na dočasný 
vývoz strelných zbraní na overiteľné 
zákonné účely.

Or. it

Odôvodnenie

Odsek má všeobecný charakter a podrobnosti sú uvedené v nasledujúcich odsekoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Opatrenia týkajúce sa tranzitu stanovené 
v tomto nariadení sa nebudú vzťahovať 
na dočasný vývoz.

2. Opatrenia týkajúce sa tranzitu stanovené 
v tomto nariadení sa nebudú vzťahovať na 
dočasný vývoz na preukázateľné zákonné 
účely, medzi ktoré patrí poľovníctvo, 
športová streľba, oceňovanie, výstavy a 
opravy.

Or. it

Odôvodnenie

Pre lepšiu zrozumiteľnosť je potrebné vymenovať činnosti dočasného vývozu, na ktoré sa 
vzťahuje zjednodušený postup.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Poľovníci a športoví strelci môžu pri 
opustení colného územia Únie cez hraničný 
priechod vonkajšej hranice členského štátu 
ich bydliska na účely dočasného vývozu 
jednej alebo viacerých strelných zbraní 
počas cesty do tretej krajiny predložiť 
európsky zbrojný pas podľa článkov 1 a 12 
smernice 91/477/EHS, vnútroštátnu 
licenciu na strelné zbrane, vnútroštátne 
poľovnícke povolenie alebo iný platný 
vnútroštátny dokument vydaný príslušným 
orgánom členského štátu ich bydliska.

3. Poľovníci a športoví strelci, ktorí pri 
opustení colného územia Únie cez hraničný 
priechod vonkajšej hranice členského štátu 
ich bydliska na účely dočasného vývozu 
jednej alebo viacerých strelných zbraní 
počas cesty do tretej krajiny využívajú 
zjednodušený postup, musia predložiť 
európsky zbrojný pas podľa článkov 1 a 12 
smernice 91/477/EHS alebo vnútroštátnu 
licenciu na strelné zbrane alebo 
vnútroštátne poľovnícke povolenie alebo 
iný platný vnútroštátny dokument vydaný 
príslušným orgánom členského štátu ich 
bydliska.

Or. it

Odôvodnenie

Znenie bolo preformulované s cieľom jasnejšie vyjadriť skutočnosť, že poľovníci a športoví 
strelci môžu pri dočasnom vývoze využívať zjednodušený postup. Činnosti, ako sú oceňovanie, 
výstavy a opravy, sú však v súčasnosti príliš vystavené riziku škodlivých javov vrátane 
nelegálneho obchodovania so zbraňami, proti ktorým samotný protokol OSN bojuje.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Poľovníci a športoví strelci môžu pri 
opustení colného územia Únie cez hraničný 
priechod vonkajšej hranice iného 
členského štátu, ako je členský štát ich 
bydliska, na účely dočasného vývozu 
jednej alebo viacerých strelných zbraní 
počas cesty do tretej krajiny predložiť 
platný európsky zbrojný pas vydaný podľa 
článkov 1 a 12 smernice 91/477/EHS 
príslušným orgánom členského štátu ich 
bydliska.

4. Poľovníci a športoví strelci, ktorí pri 
opustení colného územia Únie cez hraničný 
priechod vonkajšej hranice členského štátu 
ich bydliska na účely dočasného vývozu 
jednej alebo viacerých strelných zbraní 
počas cesty do tretej krajiny využívajú 
zjednodušený postup, musia predložiť 
európsky zbrojný pas podľa článkov 1 a 12 
smernice 91/477/EHS príslušným orgánom 
členského štátu ich bydliska.

Príslušný orgán členského štátu, v ktorom 
sa nachádza hraničný priechod vonkajšej 
hranice Únie, informuje príslušný orgán 
členského štátu bydliska poľovníka alebo 
športového strelca, ktorý vydal európsky 
zbrojný pas, o dátume dočasného vývozu, 
množstve dočasne vyvezených strelných 
zbraní a predpokladanom dátume návratu, 
ktoré vyhlásil poľovník alebo športový 
strelec v čase dočasného vývozu.

Príslušný orgán členského štátu, v ktorom 
sa nachádza hraničný priechod vonkajšej 
hranice Únie, informuje príslušný orgán 
členského štátu bydliska poľovníka alebo 
športového strelca, ktorý vydal európsky 
zbrojný pas, o dátume dočasného vývozu, 
množstve dočasne vyvezených strelných 
zbraní a predpokladanom dátume návratu, 
ktoré vyhlásil poľovník alebo športový 
strelec v čase dočasného vývozu.

Or. it

Odôvodnenie

Znenie bolo preformulované s cieľom jasnejšie vyjadriť skutočnosť, že poľovníci a športoví 
strelci môžu pri dočasnom vývoze využívať zjednodušený postup. Činnosti, ako sú oceňovanie, 
výstavy a opravy, sú však v súčasnosti príliš vystavené riziku škodlivých javov vrátane 
nelegálneho obchodovania so strelnými zbraňami, proti ktorým samotný protokol OSN bojuje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) odmietnu udeliť povolenie na vývoz 
alebo povolenie na viacnásobný vývoz, ak 
fyzická alebo právnická osoba žiadajúca 

a) odmietnu udeliť povolenie na vývoz 
alebo povolenie na viacnásobný vývoz, ak 
fyzická alebo právnická osoba žiadajúca 
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o takéto povolenie má akýkoľvek 
predchádzajúci záznam v registri trestov, 
ktorý sa týka nezákonného obchodovania 
so strelnými zbraňami, ich súčasťami a 
hlavnými komponentmi alebo strelivom, 
alebo iných závažných trestných činov;

o takéto povolenie má akýkoľvek 
predchádzajúci záznam v registri trestov, 
ktorý sa týka nezákonného obchodovania 
so strelnými zbraňami, ich súčasťami a 
hlavnými komponentmi alebo strelivom, 
alebo trestných činov uvedených v článku 
2 ods. 2 rámcového rozhodnutia Rady 
2002/584/SVV z 13. júna 2002 o
európskom zatykači a o postupoch 
odovzdávania osôb medzi členskými 
štátmi1;
________
1 Ú. v. ES L 190, 18.7.2002, s. 1.

Or. it

Odôvodnenie

Pojem „závažný trestný čin “ môže viesť k rozporuplným interpretáciám v jednotlivých 
členských štátoch. Preto je užitočné uviesť odkaz na platné právne predpisy EÚ, najmä na 
rámcové rozhodnutie Rady o európskom zatykači a o postupoch odovzdávania osôb medzi 
členskými štátmi (2002/584/SVV, neskôr zmenené rámcovým rozhodnutím Rady 
2009/299/SVV). V článku 2 ods. 2 uvedeného rozhodnutia sa uvádza séria trestných činov, 
ktoré sa trestajú odňatím slobody najmenej na tri roky. Vzhľadom na povahu týchto trestných 
činov sa vydanie povolenia na vývoz strelných zbraní zamieta.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 
stodvadsiatym dňom po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 
stodvadsiatym dňom po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 10 ods. 2 tohto nariadenia sa 
uplatňuje odo dňa, kedy sa Európska únia 
po uzatvorení protokolu podľa článku 218 
zmluvy stane zmluvnou stranou protokolu 
OSN o strelných zbraniach.

Článok 11 ods. 1 tohto nariadenia sa 
uplatňuje odo dňa, kedy sa Európska únia 
po uzatvorení protokolu podľa článku 218 
zmluvy stane zmluvnou stranou protokolu 
OSN o strelných zbraniach.

Or. it

Odôvodnenie
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V pôvodnom znení Komisie sa vyskytla vecná chyba, v skutočnosti sa odkazuje na článok 11 
ods. 1.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Návrh nariadenia, ktorý predložila Komisia v máji 2010, sa zameriava na vykonávanie článku 
10 Protokolu OSN proti nezákonnej výrobe a obchodovaniu so strelnými zbraňami, ich 
súčasťami a komponentmi a strelivom(ďalej len „protokol OSN“ alebo „UNFP“).

Tento protokol prijalo Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov v máji 2001 ako 
protokol doplňujúci Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu. Protokol 
vstúpil do platnosti 3. júna 2005 po ratifikácii 40 krajinami a je prvým záväzným nástrojom 
upravujúcim ručné strelné zbrane na celosvetovej úrovni.

Komisia, ktorá na základe mandátu Rady rokovala v mene Európskeho spoločenstva o UNFP 
a podpísala ho v roku 2002, vo svojom oznámení z 18. júla 2005 ohlásila svoj zámer ukončiť 
proces ratifikácie vykonaním článku 10 UNFP, ktorý ustanovuje „všeobecné požiadavky 
na systémy vývozných, dovozných a tranzitných licencií alebo povolení“.

Protokol OSN do dnešného dňa ratifikovalo 83 krajín (z toho 13 členských štátov EÚ:
Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Estónsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Holandsko, Poľsko, 
Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Španielsko) a podpísalo ho 52 krajín (vrátane Európskeho 
spoločenstva a 9 členských štátov EÚ: Rakúska, Dánska, Fínska, Nemecka, Grécka, 
Luxemburska, Portugalska, Švédska a Spojeného kráľovstva). Mnoho krajín protokol 
nepodpísalo ani neratifikovalo (vrátane 5 členských štátov EÚ: Českej republiky, Francúzska, 
Maďarska, Írska a Malty).

Nariadenie stanovuje vývozný režim členských štátov do tretích krajín. Jeho prijatie v rámci 
riadneho legislatívneho postupu by umožnilo uplatniť článok 10 protokolu OSN vo všetkých 
členských štátoch, čím by sa konečne vytvoril jednotný systém pre obchodovanie so strelnými 
zbraňami, ich súčasťami, komponentmi a strelivom v rámci Európskej únie.

Všeobecný cieľ, ktorým je zladenie a zjednodušenie postupov, dopĺňa cieľ účinného boja 
proti nezákonnému obchodovaniu so zbraňami, a to prostredníctvom podpory a posilnenia 
spolupráce medzi členskými štátmi. Tento cieľ nadobudol ešte väčší význam vstupom 
Lisabonskej zmluvy do platnosti 1. decembra 2009.

Návrh sa týka neautomatických zbraní, ich súčastí a streliva na civilné (nevojenské) účely 
a obchodovania s nimi v tretích krajinách alebo ich premiestňovania do tretích krajín, a to aj 
pokiaľ ide o krajiny, ktoré nie sú zmluvnými stranami protokolu OSN. Predmety, na ktoré sa 
nariadenie bude vzťahovať, sú vymenované v prílohe 1.

V návrhu nariadenia je ustanovené povolenie pre vývoz, dovoz a tranzit takýchto predmetov 
do tretích krajín. Povolenie na vývoz by malo byť udelené len po tom, čo tretia krajina udelí 
povolenie pre dovoz a krajina tranzitu oznámi, že proti prevozu nemá námietky. Zavádza sa 
nový postup – tichý súhlas – pre prípad, že krajina tranzitu nevyjadrí námietky v stanovenej 
lehote.

Pre niektoré druhy vývozu a niektoré kategórie užívateľov, ako sú poľovníci a športoví strelci, 
budú zabezpečené zjednodušené postupy; členské štáty budú musieť zveriť príslušným 
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orgánom náležité právomoci a stanoviť sankcie pre prípady porušenia ustanovení nariadenia.
V nariadení je stanovené aj vytvorenie koordinačnej skupiny pre vývoz strelných zbraní.

Právnym základom legislatívneho návrhu je článok 207 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
ktorý sa týka európskej obchodnej politiky, ktorá podľa článku 3 Lisabonskej zmluvy spadá 
do výlučných právomocí Európskej únie.

Spravodajca pri analýze znenia zohľadnil aj hľadiská udržateľnosti priemyselného odvetvia 
a verejnej bezpečnosti. Na jednej strane však nie sú zanedbateľné ani spoločensko-
hospodárske dôsledky uplatňovania ustanovení nariadenia. Odvetvie zbraní v Európe 
s objemom vývozu vo výške takmer 694 miliónov eur a objemom dovozu vo výške viac ako 
220 miliónov eur je teda nezanedbateľným zdrojom HDP a zamestnanosti, ktorý musí byť 
v súlade s výrobným systémom. Na strane druhej je obchodovanie so zbraňami považované 
v Štokholmskom programe za jednu z hrozieb vnútornej bezpečnosti Európskej únie.

Z hodnotenia vplyvu o vykonávaní tohto nariadenia, ktoré zverejnila Komisia, vyplýva, že 
podnikom a verejným orgánom sa zvýšia náklady približne o 1,3 – 1, 6 milióna eur ročne, čím 
celkové výdavky na licencie na strelné zbrane na civilné účely dosiahnu výšku 3,8 – 4,6 
milióna eur.

Spravodajca preto považoval za nutné sústrediť sa predovšetkým na rýchlosť a účinnosť 
obchodných postupov.

Treba tiež zdôrazniť, že niektoré prieťahy a nedostatky jednotlivých vnútroštátnych orgánov 
nemôžu byť prekážkou obchodu, ale musia byť postupne odstraňované náležitou výmenou 
osvedčených postupov medzi príslušnými orgánmi členských štátov.

Znenie navrhované Komisiou sa vo všeobecnosti zdá byť vyvážené a po vykonaní niekoľkých 
zmien ho možno schváliť.

Predovšetkým pokiaľ ide o kapitolu I (Predmet, vymedzenie pojmov a rozsah pôsobnosti), 
spravodajca dôkladne zvážil možnosť preformulovať niektoré vymedzenia pojmov, aby boli
primeranejšie, jasnejšie a technicky správnejšie. Rozhodol sa preto spresniť rozdiel medzi 
súčasťou a komponentom tak, aby znenie zodpovedalo platným právnym predpisom EÚ, 
najmä smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/51/ES, ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica Rady 91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia zbraní.

Okrem toho v súvislosti s výnimkami stanovenými v článku 3 znenia považoval za užitočné 
zaviesť výnimku – podobne ako v prípade zásielok po mori –aj pre zásielky vzdušnou cestou 
prepravované cez letiská tretích krajín bez prekládky alebo zmeny prostriedku prepravy.

V súvislosti so všeobecnými podmienkami týkajúcimi sa postupov, ktoré navrhuje Komisia 
(povolenie na vývoz, postupy, kontroly, články 4 – 14), sa spravodajca domnieva, že lehota, 
ktorú majú členské štáty k dispozícii na spracovanie žiadosti o povolenie na vývoz, by sa 
mala skrátiť (z 90 na 60 pracovných dní), zatiaľ čo lehota platnosti povolenia na viacnásobný 
vývoz by sa mala predĺžiť (z 12 na 18 mesiacov), s cieľom zrýchliť postupy a znížiť ich 
náročnosť pre subjekty pôsobiace v tejto oblasti.
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Spravodajca sa snažil upraviť znenie tak, aby bolo zrozumiteľnejšie v časti, ktorá sa týka 
zjednodušených postupov v prípade dočasného vývozu. Bežné postupy pre tranzit sa 
nevzťahujú na poľovníctvo, športovú streľbu, oceňovanie, výstavy a opravy. Poľovníci 
a športoví strelci môžu pri dočasnom vývoze súvisiacom s výkonom rekreačných činností 
využívať ďalšie zjednodušenie. Činnosti, ako sú oceňovanie, výstavy a opravy, sú však 
v súčasnosti príliš vystavené riziku škodlivých javov, teda nelegálnemu obchodovaniu so 
strelnými zbraňami, proti ktorým samotný protokol OSN bojuje.

V záujme zabezpečenia väčšej právnej istoty spravodajca navrhuje doplniť pojem trestného 
činu, definovaného v článku 9 ako závažný, zoznamom trestných činov, ktoré sú už stanovené 
v rámcovom rozhodnutí Rady o európskom zatykači a o postupoch odovzdávania osôb medzi 
členskými štátmi (2002/584/SVV, zmenené rámcovým rozhodnutím Rady 
2009/299/SVV).Vzhľadom na povahu uvedených trestných činov a dĺžku trestov, ktoré sa 
v takýchto prípadoch bežne ukladajú, niet pochýb o tom, že vinníci nebudú môcť vyvážať 
strelné zbrane a že sa na nich bude automaticky vzťahovať zákaz vykonávania týchto činností.

Spravodajca potvrdzuje, že je dôležité, aby sa vo všetkých členských štátoch uplatňoval 
článok 10 protokolu OSN, s cieľom zladiť postupy a vytvoriť konečne spoločný systém 
pre obchodovanie so strelnými zbraňami.


