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9.3.2017 A8-0251/123 

Pozměňovací návrh  123 

Kristina Winberg, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Beatrix von Storch, Peter Lundgren, 

Petr Mach 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Kontrola nabývání a držení zbraní 

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

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) Subjekty zabývající se kulturními a 

historickými hledisky zbraní, které jsou 

jako takové uznány členským státem, na 

jehož území jsou usazeny, a mají ve svém 

držení střelné zbraně klasifikované v 

kategorii A, které nabyly přede dnem 

vstupu této směrnice v platnost, by měly 

mít možnost si tyto zbraně ponechat v 

držení, pokud to dotčený členský stát 

povolí a pokud byly tyto střelné zbraně 

znehodnoceny. 

(4) Členské státy by měly mít možnost 

udělovat v případě potřeby povolení 

uznávaným muzeím a sběratelům k 

nabývání a držení střelných zbraní a 

střeliva pro historické, kulturní, vědecké, 

technické, vzdělávací, estetické nebo 

památkové účely, jestliže tyto osoby před 

udělením povolení prokáží, že přijaly 

potřebná opatření, aby zabránily riziku 

pro veřejnou bezpečnost nebo veřejný 

pořádek, mimo jiné prostřednictvím 

bezpečného uschování. 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/124 

Pozměňovací návrh  124 

Kristina Winberg, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Beatrix von Storch, Peter Lundgren, 

Petr Mach 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Kontrola nabývání a držení zbraní 

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

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 5 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Jelikož byli sběratelé označeni za 

možný zdroj nedovoleného obchodování 

se střelnými zbraněmi, měli by být 

zahrnuti do oblasti působnosti směrnice. 

vypouští se 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/125 

Pozměňovací návrh  125 

Kristina Winberg, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Beatrix von Storch, Peter Lundgren, 

Petr Mach 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Kontrola nabývání a držení zbraní 

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

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 8 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) Aby byla zajištěna sledovatelnost 

znehodnocených střelných zbraní, měly by 

být tyto zbraně registrovány ve 

vnitrostátních registrech. 

(8) Aby byla zvýšena sledovatelnost 

střelných zbraní a hlavních částí a aby byl 

usnadněn jejich volný pohyb, měly by být 

smontované střelní zbraně i všechny 

samostatně prodávané hlavní části při 

výrobě nebo bezodkladně po dovozu do 

Unie opatřeny neodstranitelným 

označením. Požadavky na sledovatelnost 

by se neměly vztahovat na střelné zbraně, 

které byly deaktivovány v souladu s touto 

směrnicí nebo na střelné zbraně, jejichž 

součásti byly vyrobeny před vstupem této 

směrnice v platnost. 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/126 

Pozměňovací návrh  126 

Kristina Winberg, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Beatrix von Storch, Peter Lundgren, 

Petr Mach 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Kontrola nabývání a držení zbraní 

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

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 9 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) Některé poloautomatické střelné 

zbraně mohou být snadno upraveny na 

automatické střelné zbraně, a tím 

představovat hrozbu pro bezpečnost. 

Dokonce i bez změny na kategorii „A“ 

mohou být některé poloautomatické 

střelné zbraně velmi nebezpečné, mají-li 

vysokou kapacitu co do počtu dávek. 

Civilní použití těchto poloautomatických 

zbraní by proto mělo být zakázáno. 

vypouští se 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/127 

Pozměňovací návrh  127 

Kristina Winberg, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Beatrix von Storch, Peter Lundgren, 

Petr Mach 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Kontrola nabývání a držení zbraní 

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

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 10 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Aby se zabránilo snadnému 

odstranění označení a aby se objasnilo, 

které části by měly být označením 

opatřeny, měla by být zavedena společná 

unijní pravidla označování. 

(10) Aby se zabránilo snadnému 

odstranění označení a aby se objasnilo, 

které části by měly být označením 

opatřeny, měla by být zavedena společná 

unijní pravidla označování. Tato pravidla 

by měla platit pouze pro střelné zbraně a 

samostatně prodávané hlavní části 

vyrobené pro vstupu této směrnice v 

platnost a uváděné na trh ode dne, k 

němuž členské státy uvedou v účinnost 

právní a správní předpisy nezbytné pro 

dosažení souladu s hlavními ustanoveními 

této směrnice. 

Or. en 



 

AM\1119658CS.docx  PE598.517v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

9.3.2017 A8-0251/128 

Pozměňovací návrh  128 

Kristina Winberg, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Beatrix von Storch, Peter Lundgren, 

Petr Mach 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Kontrola nabývání a držení zbraní 

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

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 14 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14) V zájmu lepšího fungování výměny 

informací mezi členskými státy by Komise 

měla posoudit nezbytné prvky systému na 

podporu takové výměny informací 

obsažených v počítačových systémech 

evidence údajů, které jsou v členských 

státech zavedeny. Posouzení Komise může 

být případně doprovázeno legislativním 

návrhem zohledňujícím stávající nástroje 

pro výměnu informací. 

(14) V zájmu lepšího fungování výměny 

informací mezi členskými státy by Komise 

měla usnadnit a povzbudit výměny 

informací obsažených v počítačových 

systémech evidence údajů, které jsou v 

členských státech zavedeny jako zaručené, 

a měla by šířit osvědčené postupy. Členské 

státy mají právo vést vlastní registry 

střelných zbraní; EU nevytvoří unijní 

databázi všech registrovaných střelných 

zbraní ve členských státech. 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/129 

Pozměňovací návrh  129 

Kristina Winberg, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Beatrix von Storch, Peter Lundgren, 

Petr Mach 

za skupinu EFDD 

 

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 2 

Směrnice 91/477/EU 

Čl. 1 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Tato směrnice se nevztahuje na 

nabývání nebo držení střelných zbraní a 

střeliva v souladu s vnitrostátními předpisy 

ozbrojenými silami, policií a státními 

orgány. Rovněž se nevztahuje na obchodní 

přepravu vojenských zbraní a střeliva. 

2. Tato směrnice se nevztahuje na 

nabývání nebo držení střelných zbraní a 

střeliva v souladu s vnitrostátními předpisy 

ozbrojenými silami, policií a státními 

orgány, uznaná muzea a sběratele. Rovněž 

se nevztahuje na obchodní přepravu 

vojenských zbraní a střeliva. 

Or. en 

 


