
 

Vicky Ford o zbraniach: Odstránili sme právnu
medzeru, ktorú zneužívali teroristi
 
Výbor pre vnútorný trh v stredu schválil pozmeňujúce návrhy k novele smernice EÚ o
strelných zbraniach. Poslanci sa postarali o to, aby pravidlám EÚ naďalej podliehali aj
zbrane, ktoré boli upravené tak, aby sa z nich dalo strieľať slepými nábojmi. Zároveň
schválili výnimky pre múzeá, poľovníkov a ďalších zákonných držiteľov.
 
Prísnejšia kontrola zbraní na streľbu slepými nábojmi
 
Niektoré kategórie zbraní európska legislatíva dnes neupravuje. Ide napríklad o deaktivované
zbrane alebo zbrane, z ktorých sa dá strieľať slepými nábojmi. Existuje však možnosť, že aj
tieto zbrane sa dajú znova prerobiť tak, aby sa z nich dalo strieľať naostro. Poslanci teda
nástojili na tom, aby bol aj ich predaj regulovaný. Ako vysvetľuje spravodajkyňa Vicky Ford
(ECR, UK): „cieľom tejto právnej úpravy bolo odstrániť medzeru, ktorá bola zneužitá počas
parížskych útokov.“
 
Výnimka pre zákonných držiteľov zbraní
 
Navrhovaná novela smernice bola kritizovaná za to, že na zoznam zakázaných zbraní by sa
kvôli nej dostali aj strelné zbrane používané pri športovej streľbe, poľovačkách alebo aj múzejné
exponáty. Parlament tu pridal pozmeňujúce návrhy, ktoré držiteľom týchto zbraní garantujú
výnimky. „Prinieslo by to veľké obavy ohľadne toho, ako budú fungovať múzeá a čo bude
s tradičnými poľovníkmi alebo športovými strelcami,“ hovorí spravodajkyňa.
 
Ďalšie kroky
 
O novele smernice bude na jeseň hlasovať parlamentné plénum. Následne sa začnú rokovania
s Radou, ktorá svoj vyjednávací mandát schálila 10. júna.
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Ďalšie informácie
Vicky Ford (ECR, UK)
Legislatívny postup
Smernica o zbraniach: Poslanci sprísnili pravidlá pre expanzné zbrane a schválili výnimky pre
múzeá a športovcov (13.7.2016)
Súvisiace dokumenty
EP think-tank: Kontrola získavania a držania zbraní
Poslanci diskutovali s odborníkmi o nových pravidlách kontroly zbraní (16.3.2016)
Terorizmus: top téma
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http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/96949.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0269%28COD%29&l=en#keyPlayers
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20160711IPR36757
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20160711IPR36757
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/subject-files.html?id=20160209CDT00521
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/583780/EPRS_BRI%282016%29583780_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/news-room/20160314STO19202/
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/top-stories/20151125TST04632/Terrorism


http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=b4da2694-fe44-42c5-a400-a567009211dd
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