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9.3.2017 A8-0251/123 

Pozmeňujúci návrh  123 

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

Petr Mach 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Kontrola získavania a vlastnenia zbraní 

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

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 4 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(4) Subjekty zaoberajúce sa 

kultúrnymi a historickými aspektmi 

zbraní, ktoré sú takto uznané členskými 

štátmi, na území ktorých majú sídlo, a 

držia vo vlastníctve strelné zbrane 

zaradené do kategórie A získané pred 

nadobudnutím účinnosti tejto smernice, 

by mali mať možnosť ponechať si tieto 

strelné zbrane, ktoré vlastnia, na základe 

povolenia členského štátu a pod 

podmienkou, že tieto strelné zbrane boli 

deaktivované. 

(4) Členské štáty by mali mať 

možnosť rozhodovať o udelení povolenia 

na získanie a držanie strelných zbraní a 

streliva uznaným múzeám a zberateľom v 

prípadoch, keď je to potrebné na 

historické, kultúrne, vedecké, technické, 

vzdelávacie, estetické účely či na účely 

týkajúce sa kultúrneho dedičstva, pod 

podmienkou, že pred udelením povolenia 

preukážu, že prijali potrebné opatrenia 

proti rizikám súvisiacim s verejnou 

bezpečnosťou alebo verejným poriadkom 

vrátane spôsobu bezpečného skladovania. 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/124 

Pozmeňujúci návrh  124 

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

Petr Mach 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Kontrola získavania a vlastnenia zbraní 

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

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 5 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(5) Keďže zberatelia boli 

identifikovaní ako možný zdroj 

obchodovania so strelnými zbraňami, 

mala by sa na nich táto smernica 

vzťahovať. 

vypúšťa sa 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/125 

Pozmeňujúci návrh  125 

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

Petr Mach 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Kontrola získavania a vlastnenia zbraní 

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

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 8 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(8) Na zabezpečenie vysledovateľnosti 

by strelné zbrane mali byť evidované vo 

vnútroštátnych registroch. 

(8) Na zvýšenie vysledovateľnosti 

strelných zbraní a ich hlavných častí a na 

uľahčenie ich voľného pohybu by sa mali 

všetky zmontované strelné zbrane a všetky 

osobitne predávané hlavné časti v čase 

svojej výroby alebo bezodkladne po 

dovezení do Únie neodstrániteľným 

spôsobom označiť. Požiadavky 

vysledovateľnosti by sa nemali 

uplatňovať na strelné zbrane, ktoré boli 

deaktivované v súlade s touto smernicou, 

alebo na časti takýchto strelných zbraní, 

ktoré boli vyrobené pred nadobudnutím 

účinnosti tejto smernice. 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/126 

Pozmeňujúci návrh  126 

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

Petr Mach 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Kontrola získavania a vlastnenia zbraní 

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

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 9 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(9) Niektoré poloautomatické strelné 

zbrane sa môžu ľahko upraviť na 

automatické strelné zbrane, a preto 

predstavujú hrozbu pre bezpečnosť. 

Avšak aj v prípade absencie úpravy na 

kategóriu „A“ môžu byť určité 

poloautomatické zbrane veľmi 

nebezpečné, pokiaľ je kapacita ich 

zásobníka vysoká. Preto by sa mali 

zakázať poloautomatické zbrane na 

civilné použitie. 

vypúšťa sa 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/127 

Pozmeňujúci návrh  127 

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

Petr Mach 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Kontrola získavania a vlastnenia zbraní 

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

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 10 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(10) S cieľom zabrániť jednoduchému 

odstráneniu označení a spresniť, ktoré 

komponenty by mali byť označené, by mali 

byť zavedené spoločné pravidlá Únie 

týkajúce sa označovania. 

(10) S cieľom zabrániť jednoduchému 

odstráneniu označení a spresniť, ktoré 

komponenty by mali byť označené, by mali 

byť zavedené spoločné pravidlá Únie 

týkajúce sa označovania. Tieto pravidlá by 

sa mali uplatňovať len na strelné zbrane 

a samostatne predávané hlavné časti, 

ktoré boli vyrobené po nadobudnutí 

účinnosti tejto smernice a ktoré sú 

uvedené na trh po nadobudnutí účinnosti 

zákonov, iných právnych predpisov a 

správnych opatrení, ktoré členské štáty 

prijali na dosiahnutie súladu s 

ustanoveniami tejto smernice. 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/128 

Pozmeňujúci návrh  128 

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

Petr Mach 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Kontrola získavania a vlastnenia zbraní 

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

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 14 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(14) S cieľom zlepšiť fungovanie 

výmeny informácií medzi členskými štátmi 

by Komisia mala posúdiť nevyhnutné 

prvky systému na podporu takejto výmeny 

informácií obsiahnutých v počítačových 

informačných systémoch údajov 

zavedených v členských štátoch. 

Hodnotenie Komisie môže v prípade 

potreby sprevádzať legislatívny návrh, 

ktorý zohľadní existujúce nástroje, pokiaľ 

ide o výmenu informácií. 

(14) S cieľom zlepšiť fungovanie 

výmeny informácií medzi členskými štátmi 

by Komisia mala uľahčovať a 

podnecovať takúto výmenu informácií, 

ktoré sú oprávnene obsiahnuté v 

počítačových informačných systémoch 

údajov zavedených v členských štátoch, a 

mala by rozširovať najlepšie postupy. 

Členské štáty si ponechajú právo viesť 

vlastné registre strelných zbraní; Únia 

nevytvorí vlastnú databázu EÚ pre všetky 

registrované strelné zbrane v členských 

štátoch. 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/129 

Pozmeňujúci návrh  129 

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

Petr Mach 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Kontrola získavania a vlastnenia zbraní 

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

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 

Smernica 91/477/EHS 

Článok 1 – odsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Táto smernica sa v súlade s 

vnútroštátnym právom neuplatňuje na 

nadobúdanie alebo držanie zbraní a streliva 

ozbrojenými silami, políciou a orgánmi 

verejnej moci. Nevzťahuje sa ani na 

obchodné prevody vojnových zbraní a 

streliva. 

2. Táto smernica sa v súlade s 

vnútroštátnym právom neuplatňuje na 

nadobúdanie alebo držanie zbraní a streliva 

ozbrojenými silami, políciou a orgánmi 

verejnej moci, uznanými múzeami a 

zberateľmi. Nevzťahuje sa ani na 

obchodné prevody vojnových zbraní a 

streliva. 

Or. en 

 


