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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Tento návrh nařízení reaguje na potřebu Evropské unie provést do právních předpisů Unie 
článek 10 protokolu Organizace spojených národů proti nedovolené výrobě střelných zbraní, 
jejich součástí, dílů a střeliva a obchodování s nimi, který doplňuje Úmluvu Organizace 
spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu.

Tento protokol, který Komise projednala a podepsala jménem Evropského společenství dne 
16. ledna 2002, ve svém článku 10 stanoví, že je třeba posílit dohled nad vývozem, dovozem
a tranzitem střelných zbraní pro civilní užití, které jsou určeny pro třetí země, a jejich 
součástí, dílů a střeliva. Tento článek zejména vyžaduje, aby „každý smluvní stát zavedl nebo 
udržoval účinný systém udělování vývozních a dovozních licencí nebo povolení, jakož
i opatření k mezinárodnímu tranzitu, přepravě střelných zbraní, jejich součástí, dílů
a střeliva“.

V současné době se platné vnitrostátní právní předpisy týkající se vývozu, dovozu a tranzitu 
střelných zbraní pro civilní užití mimo Evropskou unii v jednotlivých členských státech liší. 
Zmíněný protokol proto stanoví řadu opatření, která přejímá tento návrh nařízení a jejichž 
cílem je stanovit jednotné zásady pro všechny členské státy. Hlavním cílem všech těchto 
opatření je posílit boj proti nedovolenému obchodování se střelnými zbraněmi 
prostřednictvím lepšího dohledu nad dovolenou přepravou a posílením spolupráce mezi 
vnitrostátními orgány.

Navrhovatelka se domnívá, že je důležité posílit vnitřní bezpečnost Evropské unie a omezit 
nebezpečí odklonu střelných zbraní z legálního trhu. Tato iniciativa je pouze provedením 
Stockholmského programu, který uvádí obchodování se zbraněmi jako jednu z nezákonných 
činností, které ohrožují vnitřní bezpečnost Unie. Nicméně provedení nesmí být na úkor 
evropských malých a středních podniků, které na tomto trhu existují. Přijetí harmonizovaných 
opatření na evropské úrovni rovněž nesmí znamenat zbytečnou a nadměrnou administrativní 
zátěž, která by nakonec ohrožovala konkurenceschopnost evropského průmyslu. V době, kdy 
Evropská unie zažívá hospodářskou krizi, která nemá obdoby, je třeba předejít tomu, aby byly 
MSP usazené na území Unie vystaveny dodatečné administrativní zátěži, a zajistit jim 
podmínky spravedlivé hospodářské soutěže s podniky usazenými ve třetích zemích.

Z tohoto důvodu navrhovatelka vítá, že návrh nařízení, který jí byl předložen, zavádí 
zjednodušené postupy, domnívá se však, že tyto postupy by měly platit pro všechny případné 
dočasné vývozy střelných zbraní k ověřitelným zákonným účelům, včetně hodnocení, výstavy
a opravy střelných zbraní. Na tyto vývozy se již vztahují platné právní předpisy v oblasti celní 
kontroly a musí být osvobozeny od zbytečné administrativní zátěže.

Navrhovatelka rovněž vítá stanovení maximální lhůty pro zpracování žádostí o vývozní 
povolení. Domnívá se však, že by tato lhůta měla být zkrácena na šedesát kalendářních dnů
s cílem předejít tomu, aby byl vývoz zbytečně prodlužován a aby byla ohrožena 
konkurenceschopnost evropských podniků ve vztahu ke konkurenčním podnikům usazeným 
ve třetích zemích, ve kterých jsou lhůty pro vydání často velmi krátké.
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Navrhovatelka se rovněž domnívá, že původní lhůta sto dvaceti dnů stanovená pro vstup 
tohoto nařízení v platnost není realistická, a navrhuje lhůtu třiceti šesti měsíců.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro mezinárodní 
obchod jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví pravidla upravující 
vývozní povolení a opatření pro dovoz
a tranzit střelných zbraní, jejich součástí, 
hlavních dílů a střeliva pro účely 
provedení článku 10 protokolu Organizace 
spojených národů proti nedovolené výrobě 
střelných zbraní, jejich součástí, dílů
a střeliva a obchodování s nimi, který 
doplňuje Úmluvu Organizace spojených 
národů proti nadnárodnímu 
organizovanému zločinu (dále jen 
„protokol OSN o střelných zbraních“).

Toto nařízení stanoví pravidla upravující 
vývozní povolení a opatření pro dovoz
a tranzit střelných zbraní, jejich hlavních 
součástí a střeliva pro účely provedení 
článku 10 protokolu Organizace spojených 
národů proti nedovolené výrobě střelných 
zbraní, jejich součástí, dílů a střeliva
a obchodování s nimi, který doplňuje 
Úmluvu Organizace spojených národů 
proti nadnárodnímu organizovanému 
zločinu (dále jen „protokol OSN
o střelných zbraních“).

(Tato změna se vztahuje na celý 
projednávaný legislativní text; schválení 
změny znamená technickou úpravu celého 
znění.)

Or. fr

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. „střelnou zbraní“ jakákoli ruční zbraň
s hlavní, která vystřeluje nebo je 
konstruována či může být upravena tak, 
aby vystřelovala jednotnou, hromadnou 
nebo plynovou střelu (obecně projektil)

1. „střelnou zbraní“ jakákoli ruční zbraň
s hlavní, která vystřeluje nebo je 
konstruována či může být upravena tak, 
aby vystřelovala projektil působením 
okamžitého uvolnění chemické energie.
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působením okamžitého uvolnění chemické 
energie.

Má se za to, že zbraň lze uschopnit ke 
střelbě projektilem působením okamžitého 
uvolnění chemické energie, jestliže:

Má se za to, že zbraň lze uschopnit ke 
střelbě projektilem působením okamžitého 
uvolnění chemické energie, jestliže:

— má vzhled střelné zbraně a — má vzhled střelné zbraně a

— v důsledku své konstrukce nebo 
materiálu, z něhož je vyrobena, může být 
uschopněna ke střelbě;

v důsledku své konstrukce nebo materiálu,
z něhož je vyrobena, může být uschopněna 
ke střelbě pomocí běžných nástrojů;

Or. fr

Odůvodnění

Výraz „vystřelovala jednotnou střelu“ je zavádějící a mohl by odkazovat na zbraně střílející 
slepé náboje. „Střela“ a „projektil“ jsou synonyma, výraz „projektil“ je postačující. Pokud 
jde o možnost upravení, je zřejmé, že opravdové technické znalosti by umožnily upravit 
jakýkoli kovový předmět na střelnou zbraň. Kategorie střelných zbraní proto musí od 
nynějška zahrnovat pouze předměty, které mohou být upraveny bez zvláštních technických 
znalostí a bez použití zvláštního vybavení.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. „součástmi a hlavními díly“ jakákoli 
součást nebo náhradní součást zvlášť 
zkonstruovaná pro střelnou zbraň
a nezbytná pro její funkci včetně hlavně, 
rámu, pouzdra závěru, závěru nebo 
nábojového válce revolveru, závorníku, 
nosiče závorníku a jakéhokoli zařízení 
zkonstruovaného nebo upraveného
k utlumení hluku výstřelu.

2. „hlavními součástmi“ jakákoli součást 
nebo náhradní součást zvlášť 
zkonstruovaná pro střelnou zbraň
a důležitá pro její funkci včetně hlavně, 
rámu, pouzdra závěru, závěru nebo 
nábojového válce revolveru, závorníku, 
nosiče závorníku a jakéhokoli zařízení 
zkonstruovaného nebo upraveného
k utlumení hluku výstřelu.

„Hlavní částí“ mechanismus závěru, 
nábojová komora a hlaveň střelné zbraně, 
které se, jako oddělené předměty, zahrnují 
do kategorie těch střelných zbraní, 
kterých jsou nebo mají být součástí;

Or. fr
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Odůvodnění
„Součásti a díly“ jsou synonyma. Definice „hlavní díly“ musí být vypuštěna. Předchozí 
definice se nutně týká jakékoli součásti střelné zbraně, což je z technického hlediska 
nesprávné, protože pojem závěru mechanismu nelze definovat. Tato nepřesnost může 
způsobit, že definice bude pod pojem hlavní součásti zahrnovat malé standardní součásti 
mechanismu závěru (kolíky, šrouby...), které nepředstavují žádné riziko pro veřejnou 
bezpečnost a které nejsou hlavními součástmi zbraně. 

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. „střelivem“ kompletní náboj nebo jeho 
komponenty, jako jsou nábojnice, zápalky, 
výmetné náplně nebo projektily, které se 
používají ve střelných zbraních, za 
podmínky, že tyto komponenty samotné 
podléhají v příslušném členském státě 
povolení;

3. „střelivem“ kompletní náboj používaný 
ve střelných zbraních, který se skládá
z nábojnice, zápalek, výmetných náplní
a projektilů;

Or. fr

Odůvodnění

Postup udělování povolení se na úrovni Unie vztahuje pouze na výmetné náplně (směrnice 
93/15/EHS a další).

Inertní střely a zápalky nejsou nebezpečné ani z hlediska bezpečnosti, ani z hlediska 
zabezpečení.

Je proto třeba, aby definice střeliva obsahovala pouze kompletní a hotový náboj.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13. „vícenásobným vývozním povolením“ 
povolení udělené jednomu konkrétnímu 
vývozci pro opakované přepravy pro 
stejného konečného uživatele nebo 
příjemce ve třetí zemi, které se vztahuje na 
jednu nebo více střelných zbraní, jejich 

13. „vícenásobným vývozním povolením“:
povolení udělené na jeho žádost jednomu 
konkrétnímu vývozci pro opakované 
přepravy pro jednoho nebo více 
konečných uživatelů nebo příjemců nebo 
do jedné či více specifických třetích zemí, 
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součásti, díly a střelivo; které se vztahuje na jednu nebo více 
střelných zbraní, jejich hlavní součásti
a střelivo;

Or. fr

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

15a. „třetí zemí“ země mimo celní území 
Evropské unie.

Or. fr

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) starožitné střelné zbraně a jejich repliky, 
jak jsou definovány v souladu
s vnitrostátními právními předpisy, za 
podmínky, že ke starožitným střelným 
zbraním nepatří střelné zbraně vyrobené 
po roce 1899;

f) střelné zbraně vyrobené před rokem 
1900 a jejich repliky a všechny zbraně 
nabíjené zepředu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) dodávky námořní cestou a přes přístavy g) vývoz střelných zbraní, jejich hlavních 
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třetích zemí za podmínky, že nedojde
k překládce nebo změně dopravního 
prostředku.

součástí a střeliva do třetích zemí, které 
neratifikovaly protokol o střelných 
zbraních, a tranzit přes území těchto zemí.

Or. fr

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) dovážející třetí země vydala příslušné 
dovozní povolení a

a) dovážející třetí země vydala příslušné 
dovozní povolení, pokud tak stanoví 
platné vnitrostátní předpisy, a

Or. fr

Odůvodnění

V některých třetích státech se s dovozním povolením nepočítá.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) třetí země tranzitu, pokud existují, 
písemně a nejpozději před zahájením 
přepravy oznámily, že nemají proti tranzitu 
námitky.

b) třetí země tranzitu, pokud existují, 
písemně a nejpozději před zahájením 
přepravy oznámily, že nemají proti tranzitu 
námitky. Toto ustanovení se nevztahuje 
na dodávky vzdušnou nebo námořní 
cestou a přes letiště nebo přístavy třetích 
zemí za podmínky, že nedojde k překládce 
nebo změně dopravního prostředku.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Jestliže nedojdou žádné námitky proti 
tranzitu do dvaceti pracovních dnů ode dne 
písemné žádosti vývozce o potvrzení, že 
proti tranzitu nejsou námitky, má se za to, 
že konzultovaná třetí země tranzitu nemá 
námitky a udělila tichý souhlas k tranzitu. 

2. Jestliže nedojdou žádné námitky proti 
tranzitu do dvaceti kalendářních dnů ode 
dne písemného oznámení vývozce
o potvrzení, má se za to, že konzultovaná 
třetí země tranzitu nemá námitky a udělila 
tichý souhlas k tranzitu.

Or. fr

Odůvodnění

Odkaz na „pracovní dny“ nemůže být navržen jako časové kritérium, jelikož pracovní dny se
v jednotlivých zemích liší a tato skutečnost může vést k nejistotě. „Dvacet pracovních dní“ 
představuje maximální lhůtu jednoho měsíce, která je určitě příliš dlouhá s ohledem na 
nezbytně rychlé zásilky, které světový trh vyžaduje, pokud jde o výměnu výrobků pro civilní 
užití. 

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy vyřídí žádosti o vývozní 
povolení nebo vícenásobné vývozní
povolení ve lhůtě stanovené podle 
vnitrostátních právních předpisů nebo 
praxe, která v žádném případě nepřekročí 
devadesát pracovních dní. 

4. Členské státy dokončí postupy pro 
vydání jednoduchého nebo vícenásobného 
vývozního povolení ve lhůtě, která
v žádném případě nepřekročí šedesát 
kalendářních dní.

Or. fr

Odůvodnění

Ani zde nelze odkaz na „pracovní dny“ použít. Lhůty přesahující devadesát dní by vážně 
ohrozily konkurenceschopnost evropských podniků vzhledem k vnějším konkurentům, jejichž 
lhůty pro vydání jsou často velmi krátké a jejichž postavení na světových trzích je proto
z hlediska konkurence mnohem lepší. Dodací lhůta je totiž v současnosti v mezinárodních 
obchodu důležitým prvkem.
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Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy rozhodnou o době
platnosti vývozního povolení nebo 
vícenásobného vývozního povolení, která
však nesmí být kratší než dvanáct měsíců.

5. Doba platnosti vývozního povolení,
o které rozhodnou členské státy, nesmí být 
kratší než dvanáct měsíců, zatímco 
platnost vícenásobného vývozního 
povolení nesmí být kratší než dvacet čtyři 
měsíců. 

Or. fr

Odůvodnění

Je zřejmé, že doba platnosti vícenásobných vývozních povolení musí být prodloužena. Je třeba 
podporovat postup jednotného povolení pro několik přeprav s cílem snížit zátěž členských 
států a související náklady operátorů a optimalizovat konkurenceschopnost existujícího 
systému.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Členské státy se mohou rozhodnout, že 
budou k účelu zpracování žádostí
o povolení používat elektronické 
dokumenty.

6. Členské státy se snaží používat moderní 
komunikační technologie a elektronické 
dokumenty s cílem usnadnit  postupy 
vývozu a komunikaci se třetími zeměmi.

Or. fr

Odůvodnění

Ke komunikaci mezi zeměmi je rovněž třeba co nejvíce využívat moderní technické metody 
komunikace a zpracovávání, které umožňují vytvořit rychlejší, účinný a konkurenceschopný 
systém.
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Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) popis a množství střelných zbraní, jejich 
součástí, dílů a střeliva, včetně označení 
střelných zbraní. 

h) popis a množství střelných zbraní, jejich 
hlavních součástí a střeliva.

Or. fr

Odůvodnění

Odkaz na popis a označení střelných zbraní, jejich součástí a střeliva by mohl být chápán tak, 
že vývozní povolení (a odpovídající dovozní povolení) by mělo obsahovat všechny informace 
týkající se označení každé zbraně, hlavních součástí nebo pouzder a střeliva. 

Toto opatření by ve skutečnosti znemožnilo jakýkoli vývoz, protože v době, kdy je vývozní 
žádost předložena, zboží ještě většinou není vyrobeno, a informace týkající se označení tudíž 
ještě nejsou dostupné.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ha) nejpozději v okamžiku naložení 
prohlášení, že střelné zbraně, jejich hlavní 
součásti a střelivo byly označeny
v souladu s článkem 4 směrnice 
91/477/EHS. 

Or. fr

Odůvodnění

Co se týče čl. 6 písm. ha), je proto důležité, aby vývozce oznámil, že zbraně, jejich hlavní 
součásti a příslušné střelivo jsou označeny v souladu s pravidly platnými v rámci EU.
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Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Vývozce předem, nejpozději před 
zahájením přepravy, oznámí údaje podle 
odstavce 1, jsou-li uvedeny v dovozním 
povolení, třetím zemím tranzitu. 

2. Vývozce před zahájením přepravy 
oznámí údaje podle odstavce 1, jsou-li 
uvedeny v dovozním povolení, třetím 
zemím tranzitu.

Or. fr

Odůvodnění

Tento odstavec byl zjednodušen kvůli jasnosti.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zjednodušené postupy stanovené
v odstavcích 2, 3 a 4 se použijí na dočasný 
vývoz střelných zbraní k ověřitelným 
zákonným účelům, k nimž patří lov, 
sportovní střelba, hodnocení, výstavy
a opravy.

1. Zjednodušené postupy stanovené
v odstavcích 2, 3 a 4 se použijí na dočasný 
vývoz střelných zbraní, jejich hlavních 
součástí a střeliva k ověřitelným 
zákonným účelům, k nimž patří lov, 
sportovní střelba, hodnocení, výstavy
a opravy.

Or. fr

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Při opouštění celního území Unie přes 
hraniční přechod na vnějších hranicích 
členského státu, kde mají bydliště, mohou 
lovci a sportovní střelci během cesty do 

3. Při opouštění celního území Unie nebo 
při návratu na toto území přes hraniční 
přechod na vnějších hranicích mohou lovci
a sportovní střelci během cesty do třetí 
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třetí země předložit pro dočasný vývoz 
jedné nebo více střelných zbraní evropský 
zbrojní pas podle článků 1 a 12 směrnice 
91/477/EHS, vnitrostátní zbrojní pas, 
vnitrostátní povolení k lovu nebo jiný 
platný vnitrostátní doklad vydaný 
příslušným orgánem členského státu, kde 
mají bydliště. 

země předložit pro dočasný vývoz jedné 
nebo více střelných zbraní, jejich hlavních 
součástí a střeliva evropský zbrojní pas 
podle článků 1 a 12 směrnice 91/477/EHS, 
vnitrostátní zbrojní pas, vnitrostátní 
povolení k lovu nebo jiný platný 
vnitrostátní doklad vydaný příslušným 
orgánem členského státu, kde mají 
bydliště.

Or. fr

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Při opouštění celního území Unie přes 
hraniční přechod na vnějších hranicích 
jiného členského státu, než je členský stát 
jejich bydliště, mohou lovci a sportovní 
střelci během cesty do třetí země předložit 
pro dočasný vývoz jedné nebo více 
střelných zbraní platný evropský zbrojní 
pas vydaný podle článků 1 a 12 směrnice 
91/477/EHS příslušným orgánem 
členského státu, kde mají bydliště.

vypouští se

Příslušný orgán členského státu, v němž 
se nachází hraniční přechod na vnějších 
hranicích Unie, oznámí příslušnému 
orgánu členského státu bydliště lovce 
nebo sportovního střelce, který vydal 
evropský zbrojní pas, datum dočasného 
vývozu, množství dočasně vyvezených 
střelných zbraní a předpokládané datum 
návratu, které lovec nebo sportovní střelec 
uvedl při dočasném vývozu.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Vývozní povolení se nemusí vyžadovat 
pro dočasný vývoz střelných zbraní, jejich 
hlavních součástí a střeliva k ověřitelným 
zákonným účelům, k nimž patří veletrhy, 
výstavy, opravy nebo hodnocení, pokud 
vývozce doloží zákonné držení těchto 
střelných zbraní a pokud je vyváží podle 
postupu pasivního zušlechťování nebo 
postupu celního dočasného vývozu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) k aspektům zamýšleného konečného 
použití, příjemce a nebezpečí zneužití.

d) k aspektům zamýšleného konečného 
použití, příjemce a skutečného nebezpečí 
zneužití.

Or. fr

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zamítnou udělení vývozního nebo 
vícenásobného vývozního povolení, 
jestliže fyzická nebo právnická osoba 
žádající o takové povolení má předchozí 
záznam v rejstříku trestů týkající se 
nedovoleného obchodování se střelnými 

a) zamítnou udělení vývozního nebo 
vícenásobného vývozního povolení, 
jestliže fyzická nebo právnická osoba 
žádající o takové povolení má předchozí 
záznam v rejstříku trestů týkající se 
nedovoleného obchodování se střelnými 
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zbraněmi, jejich součástmi a hlavními díly 
nebo střelivem nebo jiných závažných
trestných činů;

zbraněmi, jejich hlavními součástmi
a střelivem nebo jiných úmyslných 
násilných trestných činů;

Or. fr

Odůvodnění

Pojem závažnosti trestného činu lze jen obtížně stanovit a samotné obecné použití tohoto 
pojmu vede k rozdílnému uplatňování, které může vyplývat z náhodné diskriminace.  Odkaz na 
„úmyslný násilný trestný čin“ (anglicky „violent intentional crime“) uvedený v čl. 5 odst. 1 
písm. b) směrnice 91/447/EHS pozměněné směrnicí 2008/51/ES by měl nahradit tento obecný 
pojem.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Nařízení Rady (ES) č. 515/97 ze dne 13. 
března 1997, a zejména ustanovení 
uvedeného nařízení o důvěrnosti informací, 
se použijí přiměřeně, aniž je dotčen článek 
18 tohoto nařízení.

Netýká se českého znění.

Or. fr

Odůvodnění

Netýká se českého znění.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Každých pět let Komise přezkoumá 
provádění tohoto nařízení a předloží 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu
o jeho používání, která může zahrnovat 
návrhy na jeho změnu. Členské státy 
poskytnou Komisi veškeré příslušné 

3. Každých deset let Komise přezkoumá 
provádění tohoto nařízení a předloží 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu
o jeho používání, která může zahrnovat 
návrhy na jeho změnu. Členské státy 
poskytnou Komisi veškeré příslušné 
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informace pro přípravu této zprávy. informace pro přípravu této zprávy.

Or. fr

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 20 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení vstupuje v platnost 
stodvacátým dnem po vyhlášení v Úředním 
věstníku Evropské unie. 

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním 
dnem třicátého sedmého měsíce po 
vyhlášení v Úředním věstníku Evropské 
unie.

Or. fr

Odůvodnění

Sto dvacet dní je nereálná lhůta s ohledem na potřebu změnit četné vnitrostátní postupy
a odpovídající formuláře s cílem přijmout tyto nové předpisy. Některá z těchto ustanovení 
souvisejí s požadavky směrnice 91/477/EHS, která byla pozměněna teprve v roce 2008 a která 
bude plně proveditelná až v roce 2014. Některé členské státy (např. Francie a Španělsko) 
dosud tato opatření neprovedla. Není tudíž realistické naplánovat provádění tohoto nařízení 
před plným prováděním směrnice 91/477/EHS pozměněné v roce 2008.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Příloha – bod A

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

A: Střelné zbraně A : Střelné zbraně
9302 00 00 Revolvery a pistole, jiné než 
čísel 9303 nebo 9304

9302 00 00 Revolvery a pistole, jiné než 
čísla 9303 

9303 Ostatní střelné zbraně včetně 
sportovních pušek a karabin.

9303 Ostatní střelné zbraně včetně 
sportovních pušek a karabin. 

9303 20 Ostatní sportovní, lovecké nebo ke 
střelbě na cíl určené pušky a karabiny 
nejméně s jednou hladkou hlavní:

9303 20 00  Ostatní sportovní, lovecké 
nebo ke střelbě na cíl určené pušky
a karabiny včetně kombinovaných zbraní
s hladkou hlavní / hlavní s vývrtem:

9303 20 10 - S jednoduchou, hladkou 9303 20 10 - Střelné zbraně
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hlavní s jednoduchou, hladkou hlavní

9303 20 95 - Ostatní
9303 30 00 Ostatní sportovní, lovecké nebo 
ke střelbě na cíl určené pušky a karabiny.

9303 30 00 Ostatní sportovní, lovecké nebo 
ke střelbě na cíl určené karabiny.

9303 90 00 Ostatní
9304 00 00 Ostatní zbraně (například 
pušky, karabiny a pistole na pružinu, na 
stlačený vzduch nebo na plyn).

Or. fr

Odůvodnění

Všechny odkazy na „ostatní“ výrobky musí být vypuštěny a každý výrobek musí být v příloze 
jasně definován, aby se celní orgány a podniky nepotýkaly s nejasnostmi.  Všechny odkazy na 
zbraně nebo předměty mimo oblast působnosti protokolu OSN, jako např. zbraně na pružinu, 
na stlačený vzduch nebo na plyn, musí být vypuštěny. Je zřejmé, že „mezinárodní 
organizovaný zločin“ se těchto výrobků netýká. Další výrobky, které samy o sobě nejsou 
nebezpečné, jako střely nebo broky musí být vyjmuty s oblasti působnosti těchto pravidel.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Příloha – bod B

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

B: Součásti a hlavní díly B: Hlavní součásti, které patří mezi
9305 Části, součásti a příslušenství 
výrobků čísel 9302 až 9304:

9305 Části, součásti a příslušenství 
výrobků čísel 9302 až 9303:

9305 10 00 − Revolverů nebo pistolí 9305 10 00 − Revolverů nebo pistolí

− Pušek nebo karabin čísla 9303: – Pušek nebo karabin čísla 9303:
9305 21 00 – – Hlavně s hladkým vývrtem 9305 21 00 – – Hlavně s hladkým vývrtem

9305 29 00 – – Ostatní
9305 99 00 – Ostatní

Or. fr



PE456.611v01-00 18/18 PA\852875CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Příloha – bod C

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

C: Střelivo C: Střelivo, jak je definováno v čl. 2 odst. 
3 a rozděleno na

9306 Náboje a podobné střelivo a střely
a jejich části a součásti, včetně broků
− Náboje pro pušky a karabiny s hladkým 
vývrtem hlavně a jejich části a součásti:
9306 21 00 – – Náboje 9306 21 00 – – Náboje pro pušky s hlavní

s hladkým vývrtem
9306 29 – – Ostatní 
9306 29 40 – – – Nábojnice 
9306 29 70 – – – Ostatní 
9306 30 −Ostatní náboje a jejich části
a součásti:
9306 30 10 – – Pro revolvery a pistole čísla 
9302

9306 30 10 – – Pro revolvery a pistole čísla 
9302

– – – Ostatní
9306 30 91 – – – – Náboje se středovým 
zápalem

9306 30 91 – – – – Náboje se středovým 
zápalem

9306 30 93 – – – – Náboje s okrajovým 
zápalem

9306 30 93 – – – – Náboje s okrajovým 
zápalem

9306 30 97 – – – – Ostatní
9306 90 – Ostatní:
9306 90 90 – – Ostatní

Or. fr


