
 

AM\1119606CS.docx  PE598.517v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 A8-0251/113 

Pozměňovací návrh  113 

Dita Charanzová 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Kontrola nabývání a držení zbraní 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 

Směrnice 91/477/EHS 

Článek 10 c (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 10c (nový) 

 Komise přijme v souladu s článkem 13a 

akty v přenesené pravomoci za účelem 

doplnění této směrnice tím, že stanoví 

technické specifikace, s cílem zajistit, aby 

poloautomatické střelné zbraně, které jsou 

upraveny z původně automatických 

střelných zbraní, nebylo možné znovu 

upravit na automatické střelné zbraně. 

Komise přijme první takový akt 

v přenesené pravomoci do 31. prosince 

2017. 

Or. en 

Odůvodnění 

Na základě tohoto pozměňovacího návrhu se znovu předkládá kompromisní návrh schválený 

ve zprávě Evropského parlamentu. Tento pozměňovací návrh není zahrnut do znění předběžné 

dohody. Toto ustanovení se řídí logikou jednotných pravidel upravujících znehodnocování 

zbraní a zavádí jednotná pravidla pro úpravu automatických střelných zbraní 

na poloautomatické. Civilisté budou moci mít v držení pouze zbraně, které budou upraveny 

v souladu s touto normou. 
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 A8-0251/114 

Pozměňovací návrh  114 

Dita Charanzová 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Kontrola nabývání a držení zbraní 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Návrh směrnice 

Čl. 1– bod 12 – návětí 

Směrnice 91/477/EHS 

Čl. 17 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

„Článek 17 „Článek 17 

Každých pět let předloží Komise 

Evropskému parlamentu a Radě zprávu 

o uplatňování této směrnice, případně 

doprovázenou návrhy, zejména pokud jde 

o kategorie střelných zbraní uvedené 

v příloze I a otázky týkající se nových 

technologií, jako je 3D tisk. První zpráva 

bude předložena dva roky po vstupu této 

směrnice v platnost“ 

Každých pět let předloží Komise 

Evropskému parlamentu a Radě zprávu 

o uplatňování této směrnice, která se bude 

zabývat mj. kontrolou vhodnosti jejích 

ustanovení a bude případně doprovázena 
návrhy týkajícími se zejména kategorií 

střelných zbraní uvedených v příloze I 

a otázek souvisejících se zaváděním 

systému evropského zbrojního pasu 

a systému evidence údajů, bude mj. 

obsahovat posouzení, zda je daný členský 

stát schopen tento systém zavést, a zabývat 

se otázkami souvisejícími s označováním 

a novými technologiemi, jako je dopad 3D 

tisku, používáním kódu QR 

a radiofrekvenční identifikace (RFID). 

První takováto zpráva bude předložena 

[do dvou let od data uvedeného v čl. 2 

odst. 1 této pozměňující směrnice].“ 

Or. en 

Odůvodnění 

Na základě tohoto pozměňovacího návrhu se znovu předkládá kompromisní návrh schválený 

ve zprávě Evropského parlamentu. Tento pozměňovací návrh není zahrnut do znění předběžné 

dohody. Pozměňovací návrh zavádí možnost vyšetřovat přímý přístup orgánů členských států 
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do systémů evidence údajů, v jejichž rámci dochází k výměně klíčových informací o zbraních 

a jejich držitelích. 
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 A8-0251/115 

Pozměňovací návrh  115 

Dita Charanzová 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Kontrola nabývání a držení zbraní 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 13 – písm. a – bod i 

Směrnice 91/477/EHS 

Příloha I – část II – písm. A – kategorie A – bod 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Automatické střelné zbraně, které 

byly upraveny na poloautomatické střelné 

zbraně. 

6. Automatické střelné zbraně, které 

byly upraveny na poloautomatické střelné 

zbraně, s výjimkou případu, že by Komise 

přijala technické specifikace podle 

článku 10ba, kdy by se uvedené podmínky 

nevztahovaly na střelné zbraně, které jsou 

upraveny v souladu se stanovenými 

požadavky. 

Or. en 

Odůvodnění 

Na základě tohoto pozměňovacího návrhu se znovu předkládá kompromisní návrh schválený 

ve zprávě Evropského parlamentu. Tento pozměňovací návrh není zahrnut do znění předběžné 

dohody. Toto ustanovení se řídí logikou jednotných pravidel upravujících znehodnocování 

zbraní a navrhuje jednotná pravidla pro úpravu automatických střelných zbraní 

na poloautomatické. Civilisté budou moci mít v držení pouze zbraně, které budou upraveny 

v souladu s těmito normami. 
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 A8-0251/116 

Pozměňovací návrh  116 

Dita Charanzová 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Kontrola nabývání a držení zbraní 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 13 – písm. a – bod i 

Směrnice 91/477/EHS 

Příloha I – část II – písm. A – kategorie A – bod 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

7.  Civilní poloautomatické střelné 

zbraně, které mají vzhled zbraní 

s automatickým mechanismem. 

7.  Poloautomatické střelné zbraně 

se středovým zápalem, který umožňuje 

vystřelit více než 21 dávek bez dalšího 

nabíjení, pokud je nabíjecí zařízení 

s kapacitou přesahující 20 nábojů 

součástí střelné zbraně nebo je do ní 

vloženo odnímatelné nabíjecí zařízení 
s kapacitou přesahující 20 nábojů. 

Or. en 

Odůvodnění 

Na základě tohoto pozměňovacího návrhu se znovu předkládá kompromisní návrh schválený 

ve zprávě Evropského parlamentu, který nebyl součástí znění předběžné dohody. Jeho cílem je 

sjednotit pravidla, která omezují počet nábojů, jež je možné vystřelit z poloautomatické 

zbraně bez dalšího nabíjení, na 20/21. 
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 A8-0251/117 

Pozměňovací návrh  117 

Dita Charanzová 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Kontrola nabývání a držení zbraní 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 13 – písm. a – bod iii 

Směrnice 91/477/EHS 

Příloha I – část II – písm. A – kategorie C – bod 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6.  Střelné zbraně kategorie B 

a bodů 1 až 5 kategorie C poté, co byly 

znehodnoceny. 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Jestliže dojde k řádnému znehodnocení střelné zbraně v souladu s jednotnými pravidly, která 

jsou zavedena v článku 10 této směrnice, jedná se pouze o kus kovu, který nelze znovu 

aktivovat a používat. Je zbytečné takovýto předmět označovat jako ostrou zbraň, která by byla 

na stejné úrovni jako např. zbraně používané k lovu. Na základě tohoto pozměňovacího 

návrhu se znehodnocené střelné zbraně přesouvají z kategorie C do kategorie D. 
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 A8-0251/118 

Pozměňovací návrh  118 

Dita Charanzová 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Kontrola nabývání a držení zbraní 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 13 – písm. a – bod iv (nový) 

Směrnice 91/477/EHS 

Příloha I – část II – písm. A – kategorie D – bod 1a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 iv) do kategorie D 

 1a. Střelné zbraně kategorie A, B a C, 

které byly znehodnoceny v souladu 

s prováděcím nařízením Komise (EU) 

2015/2403 ze dne 15. prosince 20151. 

 _______________ 

 1 Prováděcí nařízení Komise (EU) 

2015/2403 ze dne 15. prosince 2015 

o společných pokynech týkajících se 

standardů a technik znehodnocování, aby 

se zajistilo, že znehodnocené střelné 

zbraně budou nevratně neschopny střelby 

(text s významem pro EHP) (Úř. věst. L 

333, 19.12.2015, s. 62). 

Or. en 

Odůvodnění 

Jestliže dojde k řádnému znehodnocení střelné zbraně v souladu s jednotnými pravidly, která 

jsou zavedena v článku 10 této směrnice, jedná se pouze o kus kovu, který nelze znovu 

aktivovat a používat. Je zbytečné takovýto předmět označovat jako ostrou zbraň, která by byla 

na stejné úrovni jako např. zbraně používané k lovu. Na základě tohoto pozměňovacího 

návrhu se znehodnocené střelné zbraně přesouvají z kategorie C do kategorie D. 
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 A8-0251/119 

Pozměňovací návrh  119 

Dita Charanzová 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Kontrola nabývání a držení zbraní 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 

Směrnice 91/477/EHS 

Článek 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy přijmou veškerá vhodná 

opatření vedoucí k zákazu nabývání 

a držení střelných zbraní a střeliva 

kategorie A a zničí střelné zbraně 

a střelivo, které byly drženy v rozporu 

s tímto ustanovením a byly zabaveny. 

1. Aniž je dotčen čl. 2 odst. 2, členské 

státy přijmou veškerá vhodná opatření 

vedoucí k zákazu nabývání a držení 

střelných zbraní, jejich hlavních částí 

a střeliva kategorie A. Zajistí, aby byly tyto 

zbraně, jejich hlavní součástí a střelivo, 

které jsou nezákonně drženy v rozporu 

s tímto zákazem, zabaveny.  

Členské státy mohou subjektům 

zabývajícím se kulturními a historickými 

hledisky zbraní, které jsou jako takové 

uznány členským státem, na jehož území 

jsou usazeny, povolit, aby i nadále držely 

střelné zbraně klasifikované v kategorii A 

nabyté před [datum vstupu této směrnice 

v platnost], pokud byly znehodnoceny 

v souladu s ustanoveními, kterými 

se provádí čl. 10 písm. b). 

2. V zájmu zajištění bezpečnosti 

kriticky důležité infrastruktury, obchodní 

dopravy, konvojů vysoké hodnoty 

a citlivých prostor a také pro účely 

národní obrany a pro vzdělávací, kulturní, 

výzkumné a historické účely, a aniž je 

dotčen odstavec 1, mohou příslušné 

orgány členských států povolení 

pro takové střelné zbraně, jejich hlavní 

části a střelivo spadající do kategorie A 

ve výjimečně a náležitě odůvodněných 

jednotlivých případech udělit, není-li to 

v rozporu s veřejnou bezpečností 

a s veřejným pořádkem.  

Nabývání střelných zbraní a jejich 

součástí a střeliva, pokud jde o kategorie 

A, B a C, komunikačními prostředky na 

dálku, jak je definováno v článku 2 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 

97/7/ES(*), je povoleno pouze 

3. Členské státy se mohou 

rozhodnout, že ve výjimečně a náležitě 

odůvodněných jednotlivých případech 

udělí sběratelům oprávnění k nabytí 

a držení střelných zbraní, jejich hlavních 

částí a střeliva kategorie A, budou-li 
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podnikatelům v oboru zbraní 

a zprostředkovatelům a musí být 

členskými státy přísně kontrolováno. 

dodrženy přísné podmínky týkající se 

bezpečnosti, včetně toho, že je příslušným 

orgánům členských států nutné prokázat, 

že byla zavedena opatření, která mají 

omezit rizika z hlediska veřejné 

bezpečnosti a veřejného pořádku a že 

příslušné střelné zbraně, jejich hlavní 

části a střelivo jsou skladovány 

za takových bezpečnostních podmínek, 

které odpovídají riziku spojenému 

s přístupem nepovolaných osob 

k uvedeným předmětům. 

 Členské státy zajistí, aby bylo možné 

sběratele, kterým je uděleno povolení 

v souladu s prvním pododstavcem, 

identifikovat v rámci systémů evidence 

údajů uvedených v článku 4. Sběratelé, 

kteří takové povolení obdrželi, jsou 

povinni vést si evidenci všech střelných 

zbraní kategorie A, jež mají v držení, která 

je přístupná příslušným orgánům 

členských států. Členské státy vytvoří 

vhodný monitorovací systém týkající se 

těchto sběratelů, kteří obdrželi příslušné 

povolení, jenž by přihlížel ke všem 

důležitým faktorům. 

 4. Členské státy mohou povolit 

podnikatelům v oboru zbraní 

a zprostředkovatelům, aby za přísných 

bezpečnostních podmínek v rámci své 

profesní činnosti nabývali, vyráběli, 

znehodnocovali, opravovali, dodávali, 

převáděli a drželi střelné zbraně, jejich 

hlavní části a střelivo kategorie A. 

 5. Členské státy mohou povolit 

muzeím, aby za přísných bezpečnostních 

podmínek nabývaly a držely střelné 

zbraně, jejich hlavní části a střelivo 

kategorie A.  

 6. Členské státy mohou povolit 

sportovním střelcům, aby nabývali a drželi 

poloautomatické střelné zbraně spadající 

do bodu 6 a 7 kategorie A, a to 

za následujících podmínek: 

 a)  za uspokojivého posouzení 

příslušných informací vyplývajících 
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z uplatňování ustanovení čl. 5 odst. 2, 

 b) po předložení dokladu, že dotyčný 

sportovní střelec aktivně trénuje nebo 

se účastní soutěží ve střelbě uznaných 

oficiální sportovně střeleckou organizací 

dotyčného členského státu nebo některého 

mezinárodního úředně uznaného 

sportovně střeleckého svazu, a 

 c) po předložení dokladu oficiální 

sportovně střelecké organizace o tom, že 

 i) dotyčný sportovní střelec je členem 

střeleckého klubu a během posledních 

dvanácti měsíců v něm sportovní střelbu 

pravidelně nacvičoval a 

 ii) že daná střelná zbraň splňuje 

specifikace požadované v rámci dané 

střelecké disciplíny uznané některým 

mezinárodního úředně uznaným 

sportovně střeleckým svazem. 

 Pokud jde o střelné zbraně spadající 

pod bod 6 kategorie A, mohou se členské 

státy rozhodnout, že povolí převod 

vojenských střelných zbraní na jednotlivé 

osoby jakožto na sportovní střelce. 

Veřejný orgán musí tyto střelné zbraně 

upravit na poloautomatické střelné zbraně 

a pravidelně kontrolovat, že dotyčné osoby 

používající tyto střelné zbraně 

nepředstavují riziko z hlediska veřejné 

bezpečnosti. Platí ustanovení stanovená 

v prvním pododstavci, písm. a), b) a c). 

___________________________  

(*) Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 97/7/ES ze dne 20. května 1997 

o ochraně spotřebitele v případě smluv 

uzavřených na dálku (Úř. věst. L 144, 

4.6.1997, s. 19).“ 

 

Or. en 

Odůvodnění 

V čl. 6 odst. 3c písm. d) předběžné dohody s Radou je navrženo obecné pravidlo, které je 

v podstatě vytvořeno na míru Švýcarsku, protože podmínky stanovené v tomto pravidle může 
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splnit jen jediná země. Tím jsou pro země mimo EU vytvořeny jednodušší podmínky než 

pro členské státy EU, což je nepřípustné. Tento pozměňovací návrh se proto snaží o zachování 

obecného pravidla, které by platilo pro všechny členské státy stejně. 
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 A8-0251/120 

Pozměňovací návrh  120 

Dita Charanzová 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Kontrola nabývání a držení zbraní 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 8 

Směrnice 91/477/EHS 

Čl. 10 b – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2.  Komise přijme standardy 

a techniky znehodnocování, aby bylo 

zajištěno, že znehodnocené střelné zbraně 

jsou nevratně neschopny střelby. Tyto 

prováděcí akty se přijímají přezkumným 

postupem podle čl. 13b odst. 2. 

2.  Komise do [data vstupu této 

směrnice v platnost] přijme prováděcí 

akty, v nichž budou stanoveny normy 

a způsoby znehodnocování střelných 

zbraní, aby bylo zajištěno, že všechny 

hlavní části střelné zbraně jsou trvale 

nepoužitelné a není možné je odstranit, 

nahradit nebo upravit tak, aby mohla být 

střelná zbraň jakkoli uschopněna 

ke střelbě. Tyto prováděcí akty se přijímají 

přezkumným postupem podle čl. 13b 

odst. 2. 

Or. en 

Odůvodnění 

Jednou z výhod přepracování této směrnice je sjednocení celounijních pravidel týkajících se 

znehodnocování střelných zbraní. Jelikož stávající prováděcí nařízení o jejich 

znehodnocování nefunguje, měla by Komise stanovit pevné datum, do kdy je nutné přijmout 

nová pravidla. Tato lhůta musí být stanovena tak, aby platila před vstupem stávající směrnice 

v platnost, tak aby měly členské státy jasno ohledně systému znehodnocování střelných zbraní, 

předtím než zahájí proces provádění směrnice ve svém právu. 

 

 

 


