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1.

Dne 18. listopadu 2015 předložila Komise návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady,
kterou se mění směrnice Rady 91/477/ES o kontrole nabývání a držení zbraní. V roce 2015 se
uskutečnila dvě zasedání Pracovní skupiny pro obecné záležitosti včetně hodnocení
(GENVAL). V návaznosti na dokončení prvního kola jednání o návrhu v lednu 2016
předložilo předsednictví pracovní skupině GENVAL revidované znění návrhu, které co
nejvíce zohlednilo různé výhrady vznesené delegacemi. Pracovní skupina GENVAL
projednala revidované znění na svém zasedání konaném dne 8. února 2016.

2.

S cílem obdržet politické pokyny k některým aspektům návrhu předsednictví vyzvalo
ministry, aby na zasedání Rady dne 10. března 2016 projednali pět klíčových otázek.
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3.

V návaznosti na teroristické útoky v Bruselu dne 22. března 2016 ministři spravedlnosti
a vnitra na svém zasedání konaném dne 24. března 2016 vyjádřili potřebu rozhodným
způsobem přistoupit k rychlému dokončení právního předpisu o kontrole nabývání a držení
střelných zbraní.

4.

Pracovní skupina GENVAL opětovně projednala daný návrh ve dnech 11. a 25. dubna 2016
se zaměřením na technické specifikace umožňující zákaz některých střelných zbraní
(kategorie A přílohy I) a na možné odchylky z tohoto zákazu. Aby bylo zajištěno další vedení
v souvislosti s návrhem, uspořádal Výbor stálých zástupců politickou rozpravu o těchto
klíčových otázkách na svém zasedání konaném dne 11. května 2016.

5.

Na základě výsledku uvedeného jednání provedlo předsednictví revizi znění, které projednali
radové pro SVV dne 13. května 2016. Dne 19. května 2016 byl pracovní skupině GENVAL
předložen další revidovaný návrh. Dne 25. května 2016 proběhla na zasedání radů pro SVV
další jednání.

6.

V návaznosti na jednání Coreperu dne 1. června 2016 předsednictví kompromisní návrh
pozměnilo tak, aby co nejvíce zohlednilo vznesené námitky. Další změny byly učiněny
v návaznosti na zasedání radů pro SVV konané dne 3. června 2016.

7.

Výsledné znění projednal Coreper dne 8. června 2016 a dosáhl výrazné podpory ze strany
delegací. Změny oproti původnímu návrhu Komise jsou vyznačeny podtržením a vypuštěný
text symbolem (...).

8.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se Rada vyzývá, aby potvrdila obecný přístup ke
změnám stávající směrnice o zbraních ve znění uvedeném v příloze této poznámky.
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PŘÍLOHA
Návrh 1 2
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,
kterou se mění směrnice Rady 91/477/ES o kontrole nabývání a držení zbraní

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 této smlouvy,
s ohledem na návrh Evropské komise,
po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,
s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru,
v souladu s řádným legislativním postupem,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Směrnice Rady 91/477/EHS 3 zavedla doprovodné opatření k vnitřnímu trhu. Vytvořila
rovnováhu mezi závazkem zajistit určitou volnost pohybu pro některé střelné zbraně a jejich
hlavní části v Unii na jedné straně a nutností kontroly této volnosti prostřednictvím určitých
bezpečnostních záruk, vhodných pro předmětný typ produktů, na straně druhé.

1

Za účasti přidružených zemí.
Text s významem pro EHP.
Směrnice Rady 91/477/EHS ze dne 18. června 1991 o kontrole nabývání a držení zbraní
(Úř. věst. L 256, 13.9.1991, s. 51).

2
3
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(2)

„Evropský program pro bezpečnost“ přijatý v dubnu 2015 a prohlášení ministrů na zasedání
Rady pro vnitřní věci ze dne 29. srpna 2015 v reakci na nedávné teroristické činy, jež
prokázaly mezery v provádění směrnice 91/477/EHS, zejména pokud jde o pravidla pro
znehodnocování zbraní, upravitelnost a označování, vyzvaly k revizi této směrnice a ke
společnému přístupu ke znehodnocování střelných zbraní, aby se zabránilo uschopnění
znehodnocených zbraní ke střelbě a jejich využití pachateli trestné činnosti.

(2a)

Jakmile budou střelné zbraně zákonně nabyty a drženy v souladu s ustanoveními této
směrnice, měly by se použít vnitrostátní předpisy týkající se nošení zbraní, úpravy lovu nebo
sportovní střelby.

(3)

(...)

(4)

(...)

(5)

S cílem zabránit tomu, aby se sběratelé stali (...) možným zdrojem nedovoleného
obchodování se střelnými zbraněmi, měli by být zahrnuti do oblasti působnosti této
směrnice. Členské státy mohou povolit sběratelům v souladu s touto směrnicí nabývat
a držet střelné zbraně, jejich hlavní části a střelivo. Kromě toho v jednotlivých zvláštních
případech a za přísných podmínek v oblasti bezpečnosti mohou členské státy povolit,
s výhradou pravidelného přezkumu, aby sběratelé nabývali a drželi zakázané střelné zbraně.

(6)

Jelikož zprostředkovatelé poskytují služby podobné těm, které poskytují podnikatelé v oboru
zbraní, měla by se na ně tato směrnice rovněž vztahovat.

(7)

Vzhledem k vysokému riziku uschopnění nesprávně znehodnocených zbraní ke střelbě by se
v zájmu zvýšení bezpečnosti v celé Unii tato směrnice měla vztahovat i na znehodnocené
střelné zbraně. Kromě toho s ohledem na zásady znehodnocování střelných zbraní uvedené
v rozhodnutí Rady ze dne 11. února 2014 4, kterým se v právním rámci EU provádí
„Protokol proti nedovolené výrobě střelných zbraní a jejich součástí, dílů a střeliva a
obchodování s nimi (UNFP)“, by měla být stanovena definice znehodnocování v souladu s
výše uvedenými zásadami.

(7a)

Navíc by pro nejnebezpečnější střelné zbraně měla být zavedena přísnější pravidla, aby bylo
zajištěno, že kromě některých omezených výjimek tyto střelné zbraně nelze vlastnit ani
s nimi nelze obchodovat. (...) Při porušení těchto pravidel by členské státy měly přijmout
vhodná opatření, včetně zabavení uvedených zbraní.

4

Rozhodnutí Rady ze dne 11. února 2014 o uzavření jménem Evropské unie Protokolu proti
nedovolené výrobě střelných zbraní a jejich součástí, dílů a střeliva a obchodování s nimi,
který doplňuje Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému
zločinu; Úř. věst. L 89, 25.3.2014, s. 7.
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(7b)

Členské státy by však měly mít možnost povolovat nabývání a držení zakázaných střelných
zbraní, pokud je to nutné ke vzdělávacím a kulturním účelům, včetně filmu a divadla, jakož
i k výzkumným nebo historickým účelům. Členské státy by měly mít rovněž možnost
povolit jednotlivcům nabývat a držet jinak zakázané střelné zbraně a jejich hlavní části za
účelem národní obrany, jako např. v rámci dobrovolného vojenského výcviku
poskytovaného podle právních předpisů členského státu.

(7c)

Tato směrnice by neměla bránit podnikatelům v oboru zbraní a zprostředkovatelům
v nakládání se střelnými zbraněmi zakázanými v souladu s touto směrnicí v případech, kdy
nabytí a držení těchto střelných zbraní je výjimečně povoleno, takové nakládání je nutné pro
účely znehodnocení nebo úprav, nebo kdykoli je povoleno v případech stanovených touto
směrnicí. Tato směrnice by rovněž neměla bránit podnikatelům v oboru zbraní
a zprostředkovatelům v nakládání s těmito zbraněmi v případech, které tato směrnice
neupravuje, jako jsou střelné zbraně vyvážené mimo Evropskou unii nebo zbraně určené
ozbrojeným silám nebo policii.

(8)

S cílem zajistit sledovatelnost (...) všech střelných zbraní a jejich hlavních částí, na které se
vztahuje tato směrnice, by tyto měly být registrovány ve vnitrostátních rejstřících.

(9)

Některé poloautomatické střelné zbraně mohou být snadno upraveny na automatické střelné
zbraně, a tím mohou představovat hrozbu pro bezpečnost. Dokonce i bez takové změny (...)
mohou být některé poloautomatické střelné zbraně velmi nebezpečné, mají-li vysokou
kapacitu co do počtu dávek. Proto by měly být pro civilní použití zakázány poloautomatické
střelné zbraně s vestavěným podávacím ústrojím umožňujícím střelbu vysokého počtu
nábojů, jakož i poloautomatické střelné zbraně v kombinaci s vysokokapacitním
odnímatelným podávacím ústrojím. Tato podávací ústrojí, jako jsou vestavěné nebo
odnímatelné zásobníky, jakož i nábojové pásy by měly být rovněž zakázány. Pokud se
u jednotlivých osob zjistí držení takového podávacího ústrojí, měly by tato ústrojí být
zabavena spolu s veškerými poloautomatickými střelnými zbraněmi se středovým zápalem,
na které by mohly být namontovány, a to i v případě, že držení těchto střelných zbraní bylo
povoleno. Těmto osobám by rovněž mělo být odejmuto povolení.

(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 hlavní části, které jsou uváděny na trh ode
dne, k němuž členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro
dosažení souladu s hlavními ustanoveními této směrnice.
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(11)

Střelné zbraně lze používat mnohem déle než dvacet let. S cílem zajistit jejich sledovatelnost
by záznamy o nich i o jejich hlavních částech měly být uchovávány po dobu [20] let po
jejich zničení příslušnými orgány. Přístup k těmto záznamům a všem souvisejícím osobním
údajům se omezuje na příslušné orgány a povolí se pouze do deseti let po zničení příslušné
střelné zbraně pro účely udělení nebo odejmutí povolení, včetně možného uložení správních
sankcí, a až do dvaceti let po zničení, pokud to je nutné pro vymáhání trestního práva.

(12)

Způsoby prodeje střelných zbraní a jejich hlavních částí prostřednictvím komunikace na
dálku mohou vážně ohrozit bezpečnost, neboť jejich kontrola je obtížnější než kontrola
tradičních způsobů prodeje, zejména co se týče online ověření pravosti povolení. Zvláštní
ustanovení upravující prodej (...) prostřednictvím komunikace na dálku, zejména internetu
(...), je tudíž vhodné posílit.

(13)

Také riziko úpravy akustických zbraní a dalších druhů zbraní pro střelbu cvičnými náboji na
skutečné střelné zbraně je i nadále vysoké a při některých nedávných teroristických činech
byly takové upravené zbraně použity. Proto je nezbytné řešit problém, kdy jsou při trestných
činech využívány upravené střelné zbraně, a to konkrétně jejich zahrnutím do působnosti
směrnice. Měly by být přijaty technické specifikace pro poplašné a signální zbraně (...), aby
se zajistilo, že je nelze upravit na střelné zbraně.

(13a) Předměty, které mají vzhled střelné zbraně („napodobeniny“), avšak jsou vyrobeny tak, aby
nemohly být upraveny k vystřelování broků, kulek nebo střel působením okamžitého
uvolnění chemické energie, nespadají do oblasti působnosti této směrnice.
(13b) Pokud nejsou střelné zbraně a střelivo bezprostředně pod dozorem, měly by být skladovány
bezpečným způsobem. Jsou-li skladovány jinde než v trezoru, střelné zbraně a střelivo by
měly být skladovány odděleně. Kritéria pro (...) skladování by měla být stanovena
vnitrostátními právními předpisy.
(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.
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(15)

Aby byla zajištěna vhodná výměna informací mezi členskými státy, pokud jde o vydaná
povolení a zamítnutí, měla by být pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy
o fungování Evropské unie přenesena na Komisi, pokud jde o přijetí aktu, který členským
státům umožní vytvořit takový systém výměny informací o udělených povoleních
a zamítnutích. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla patřičné
konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami
stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne
13. dubna 2016. 5 Zejména s cílem zajistit rovnou účast na vypracování aktů v přenesené
pravomoci by Evropský parlament a Rada měly obdržet všechny dokumenty ve stejné době
jako odborníci členských států a jejich odborníci by měli mít soustavně přístup na schůze
skupin odborníků Komise zabývajících se vypracováním aktů v přenesené pravomoci.

(16)

Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení této směrnice by měly být Komisi
svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu
s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 6.

(17)

Tato směrnice dodržuje základní lidská práva a ctí zásady uznané zejména Listinou
základních práv Evropské unie.

(17a) Na zpracování osobních údajů v rámci této směrnice by se mělo vztahovat nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
V případě, že jsou osobní údaje shromažďované podle této směrnice zpracovávány pro účely
prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, měly by
orgány, jež tyto údaje zpracovávají, dodržovat pravidla přijatá podle směrnice Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence,
vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů a o volném pohybu
těchto údajů.

5

6

Interinstitucionální dohoda mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie
a Evropskou komisí o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016. Úř.
věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se
stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu
prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).
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(18)

Jelikož cílů této směrnice nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, ale
spíše jich může být z důvodu jejího rozsahu a účinků lépe dosaženo na úrovni Unie, může
Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy
o Evropské unii (dále jen „Smlouva o EU“). V souladu se zásadou proporcionality
stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro
dosažení těchto cílů.

(19)

Směrnice 91/477/EHS by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(20)

Pokud jde o Island a Norsko, rozvíjí tato směrnice a směrnice Rady 91/477/EHS ta
ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie
a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění,
uplatňování a rozvoji schengenského acquis, která upravuje článek 1 rozhodnutí Rady
1999/437/ES.

(21)

(...)

(22)

Pokud jde o Švýcarsko, rozvíjí tato směrnice a směrnice Rady 91/477/EHS ta ustanovení
schengenského acquis ve smyslu Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím
a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování
a rozvoji schengenského acquis, která upravuje článek 1 rozhodnutí 1999/437/ES ve spojení
s článkem 3 rozhodnutí 2008/146/ES.

(23)

(...)

24)

Pokud jde o Lichtenštejnsko, rozvíjí tato směrnice ta ustanovení schengenského acquis ve
smyslu Protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací
a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k Dohodě mezi
Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení
Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis, která
upravuje článek 1 rozhodnutí 1999/437/ES ve spojení s článkem 3 rozhodnutí 2011/350/EU,
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PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:
Článek 1
Směrnice 91/477/EHS se mění takto:
(1)
a)
aa)

Článek 1 se mění takto:
odstavec 1a se zrušuje;
odstavec 1b se nahrazuje tímto:
„1b. Pro účely této směrnice se „hlavní částí“ rozumí (...) hlaveň, (...), rám, pouzdro
závěru, závěr, včetně popřípadě horních i dolních závěrů, (...) nábojový válec
revolveru, závorník nebo nosič závorníku (...), které se jako oddělené předměty
zahrnují do kategorie těch střelných zbraní, kterých jsou nebo mají být součástí.“;
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b)

odstavec 1e se nahrazuje tímto:
„1e. Pro účely této směrnice se „zprostředkovatelem“ rozumí fyzická nebo právnická
osoba (...) nebo partnerství se sídlem v členském státě nebo v něm usazené (...),
jejichž (...) služby (...) zcela nebo zčásti tvoří (...)
a) sjednávání nebo organizace operací týkajících se (...) nákupu, prodeje nebo
dodávek střelných zbraní, jejich hlavních částí a střeliva, nebo
b) organizace jejich převodu uvnitř členského státu nebo z jednoho členského státu
do jiného členského státu, z členského státu do třetí země nebo ze třetí země do
členského státu (...).“;

c)

v článku 1 se doplňují nové odstavce, které znějí:
„1f. Pro účely této směrnice se „poplašnými a signálními zbraněmi“ rozumí (...) zařízení
s držákem nábojnic (...) určená pro střelbu s využitím pouze cvičných nábojů,
dráždivých látek, jiných účinných látek nebo pyrotechnického signálního střeliva.
(...)
1g.
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Pro účely této směrnice se „salutními a akustickými zbraněmi“ rozumí střelné zbraně
zvlášť upravené ke střelbě pouze cvičnými náboji, pro použití například při
divadelních představeních, fotografování, při filmových a televizních záznamech,
rekonstrukcích historických událostí, přehlídkách, sportovních akcích a tréninku. (...)
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cc)

1h.

(...).

1i.

Pro účely této směrnice se „znehodnocenými střelnými zbraněmi“ rozumí střelné
zbraně, které byly znehodnoceny takovým způsobem, že všechny jejich hlavní části
jsou trvale nepoužitelné a není možné je jakkoli odstranit, nahradit nebo upravit za
účelem uschopnění ke střelbě (...) v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU)
2015/2403 (...) 7.“

1j.

Pro účely této směrnice se „muzeem“ rozumí stálá instituce, která působí ve službách
společnosti a v zájmu jejího rozvoje, otevřená veřejnosti, která nabývá, konzervuje,
zkoumá a vystavuje střelné zbraně, jejich hlavní části a střelivo za účelem
vzdělávání, studia a zábavy.

1k.

Pro účely této směrnice se „sběratelem“ rozumí každá právnická nebo fyzická osoba,
jež se věnuje shromažďování a konzervaci střelných zbraní (...) a byla jako taková
uznána členským státem.“;

odstavec 2b se nahrazuje tímto:
„Pro účely této směrnice se „nedovoleným obchodováním“ (...) rozumí nabývání, prodej,
dodávání, přeprava (...) nebo převod střelných zbraní, jejich hlavních částí nebo střeliva
z území jednoho členského státu nebo přes jeho území na území jiného členského státu,
pokud to některý z dotčených členských států nepovoluje v souladu s touto směrnicí nebo
pokud smontované střelné zbraně nejsou označeny v souladu s čl. 4 odst. 1.“;

7

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2403 ze dne 15. prosince 2015, kterým se stanoví
společné pokyny o normách a technikách znehodnocování střelných zbraní k zajištění toho,
aby znehodnocené střelně zbraně byly nevratně neschopné střelby (Úř. věst. L 333/62,
19.12.2015).
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(c)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:
„2.

(2)

8

Pro účely této směrnice se „podnikatelem v oboru zbraní“ rozumí fyzická nebo
právnická osoba, jejíž podnikatelskou činnost zcela nebo zčásti tvoří kterákoli
z těchto činností:
i)

výroba hlavních částí (...) střelných zbraní, obchodování s nimi, jejich výměna,
půjčování, opravy nebo úpravy; nebo

ii)

výroba střeliva, obchodování s ním, jeho výměna (...) nebo úpravy.“

V článku 2 se odstavce 1 a 2 nahrazují tímto:
„1.

Touto směrnicí není dotčeno použití vnitrostátních předpisů týkajících se nošení
zbraní, lovu nebo sportovní střelby za použití zbraní zákonně nabytých a držených
v souladu s touto směrnicí.

2.

Tato směrnice se nevztahuje na nabývání nebo držení střelných zbraní a střeliva
v souladu s vnitrostátními předpisy ozbrojenými silami, policií nebo veřejnými
orgány. Rovněž se nevztahuje na obchodní transfery (...), které upravuje směrnice
2009/43/ES 8.“

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES ze dne 6. května 2009 o zjednodušení
podmínek transferů produktů pro obranné účely uvnitř Společenství (Úř. věst. L 146/1,
10.6.2009).
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(3)

V článku 4 se odstavce 1, 2 a 3 nahrazují tímto:
„1.

Pokud jde o střelné zbraně vyrobené nebo dovezené do Unie po datu uvedeném
v čl. 2 odst. 1, členské státy zajistí, aby veškeré střelné zbraně nebo jejich hlavní
části, které jsou uváděny na trh, byly:
i) neprodleně po výrobě nebo dovozu do Unie opatřeny jedinečným označením, které
je jasné a trvalé, a
ii) (...) registrovány v souladu s touto směrnicí neprodleně po výrobě nebo dovozu do
Unie.
Komise přijme technické specifikace pro označení. Prováděcí akty se přijímají
přezkumným postupem podle čl. 13b odst. 2.

2.

9841/16
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Pro účely identifikace a sledování každé (...) střelné zbraně a jejích hlavních částí
členské státy neprodleně (...) po jejich výrobě (...) nebo (...) dovozu do Unie (...)
vyžadují jedinečné označení včetně jména výrobce, země nebo místa výroby, značky,
modelu, (...) sériového čísla a roku výroby, pokud není součástí sériového čísla. Tím
není dotčeno připojení obchodní značky výrobce. Pokud je hlavní část příliš malá
na to, aby mohla být prakticky označena všemi těmito informacemi, musí na ní být
vyznačeno alespoň sériové číslo.
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Požadavky týkající se označování střelných zbraní, které mají zvláštní historický
význam, stanoví vnitrostátní právní předpisy.
(...)
(...)
Členské státy zajistí, aby každé jednotlivé základní balení kompletního střeliva bylo
označeno, přičemž toto označení odkazuje na jméno výrobce, identifikační číslo série
(šarže), ráži a typ střeliva.
Pro tyto účely se členské státy mohou rozhodnout uplatňovat ustanovení Úmluvy ze
dne 1. července 1969 o vzájemném uznávání zkušebních značek na ručních střelných
zbraních.
Členské státy dále zajistí, aby v okamžiku převodu střelných zbraní nebo jejich
hlavních částí z vládních zásob na trvalé civilní použití byly zbraně vhodně
jednoznačně označeny, aby bylo možno zjistit subjekt provádějící tento převod.“
3.

(...)

(4)

V článku 4 se odstavec 4 mění takto:

a)

v prvním pododstavci se druhá věta nahrazuje tímto:
„V tomto evidenčním systému se zaznamenávají
- druh, výrobní značka výrobce, model, ráže a sériové číslo střelné zbraně a jejích
hlavních částí; a
- jména a adresy dodavatelů a nabyvatelů střelných zbraní nebo jejich hlavních částí.
Členské státy zajistí, aby záznam o střelných zbraních a jejich hlavních částech včetně
souvisejících osobních údajů byl uchován příslušnými orgány po dobu 20 let od zničení
předmětných střelných zbraní a hlavních částí střelných zbraní.
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Tyto záznamy a související osobní údaje jsou přístupné:
– orgánům příslušným pro udělování či odejmutí povolení podle článku 7 nebo pro daňová
či celní řízení, a to po dobu 10 let od zničení střelné zbraně nebo jejích hlavních částí, a
– orgánům příslušným pro prevenci, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo
pro výkon trestů, a to po dobu 20 let od zničení střelné zbraně nebo jejích hlavních částí.
Členské státy zajistí, aby byly osobní údaje po uplynutí lhůt stanovených ve výše uvedeném
odstavci vymazány. Touto povinností nejsou dotčeny případy, kdy byly konkrétní osobní
údaje předány orgánu příslušnému pro prevenci, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných
činů nebo pro výkon trestů a jsou užívány v tomto specifickém kontextu; v takovém případě
se uchovávání těchto údajů příslušným orgánem řídí vnitrostátními právními předpisy daného
členského státu.“
b)

druhý pododstavec se nahrazuje tímto:
„Podnikatelé v oboru zbraní a zprostředkovatelé musí během své činnosti uchovávat evidenci,
v níž je zaznamenána každá střelná zbraň a každá hlavní část střelné zbraně v působnosti této
směrnice a jejich vstupy a výstupy, spolu s údaji, které umožní identifikaci a sledování střelné
zbraně nebo hlavních částí (...), zejména typ, značku výrobce, model, ráži a sériové číslo
a jména a adresy dodavatelů a nabyvatelů.
Po ukončení činnosti předají podnikatelé v oboru zbraní a zprostředkovatelé evidenci
vnitrostátnímu orgánu příslušnému pro systém evidence údajů stanovený v prvním
pododstavci.
Každý členský stát zajistí, aby byla evidence podnikatelů v oboru zbraní a zprostředkovatelů,
kteří jsou usazeni na jeho území, propojena s počítačovým systémem evidence údajů pro
střelné zbraně a (...) hlavní části (...).“

(4a) Článek 4a se mění takto:
„Aniž je dotčen článek 3, povolí členské státy nabývání a držení střelných zbraní pouze
osobám, které obdržely licenci nebo, v případě kategorie C (…), které k jejich nabývání
a držení mají zvláštní povolení v souladu s vnitrostátním právem.“
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(5)

Článek 4b se nahrazuje tímto:
„Článek 4b
1.

Členské státy zavedou systém regulace činnosti podnikatelů v oboru zbraní
a zprostředkovatelů. Takový systém musí zahrnovat alespoň tato opatření:
(a)

registraci podnikatelů v oboru zbraní a zprostředkovatelů působících na území
jednotlivých členských států; a

(b)

udělování licencí nebo povolení k provozování činnosti podnikatele v oboru
zbraní a zprostředkovatele na jejich území.

2. Systém uvedený v odst. 1 písm. b) musí zahrnovat alespoň kontrolu osobní a odborné
bezúhonnosti a způsobilosti podnikatele v oboru zbraní nebo zprostředkovatele. Jedná-li se
o právnickou osobu, provede se kontrola této právnické osoby a osoby, která podnik řídí.“
(6)

Články 5 a 6 se nahrazují tímto:
„Článek 5
1.

Aniž je dotčen článek 3, povolí členské státy nabývání a držení střelných zbraní
pouze osobám, které pro to mají řádný důvod a které:
(a)

9841/16
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dosáhly věku 18 let, s výjimkou nabývání střelných zbraní jinak než koupí
a jejich držení k loveckým účelům nebo pro sportovní střelbu za předpokladu,
že v tomto případě má osoba mladší 18 let povolení rodičů nebo je pod jejich
vedením či pod vedením dospělé osoby s platnou licencí k držení střelné
zbraně či licencí k lovu nebo provádí střelbu v rámci licencovaného či jinak
schváleného tréninkového střediska;
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2.

(b)

nepředstavují nebezpečí pro sebe, veřejný pořádek ani veřejnou bezpečnost.
Odsouzení za úmyslný násilný trestný čin se považuje za příznak, že takové
nebezpečí existuje.

c)

(...)

Členské státy mohou podmínit vydání nebo obnovení povolení podle odstavce 1 (...)
lékařskou prohlídkou, včetně psychologického vyšetření.
Členské státy (…) povolení k držení střelné zbraně (...) odejmou, přestane-li být
splněna některá z podmínek, na jejichž základě bylo povolení uděleno.
Členské státy nesmí osobám s bydlištěm na jejich území zakázat držení střelné
zbraně nabyté v jiném členském státě, ledaže by nabytí stejného typu střelné zbraně
zakazovaly na svém území.

3.

Členské státy zajistí, že se povolení nabývat a povolení držet střelnou zbraň kategorie
A nebo B přílohy 1 odejme, pokud se zjistí, že osoba, které bylo povolení uděleno,
neoprávněně vlastní podávací ústrojí kategorie A9 přílohy I.
Článek 6

1.

Aniž je dotčen čl. 2 odst. 2, členské státy přijmou všechna vhodná opatření, aby
zakázaly nabývání a držení střelných zbraní, jejich hlavních částí a střeliva
uvedených v kategorii A v příloze I. Členské státy zajistí, aby (...) tyto střelné zbraně,
hlavní díly a střelivo, jež jsou držené protiprávně v rozporu s tímto zákazem, byly
zabaveny.

2.

V zájmu ochrany kritické infrastruktury a pro účely obchodní dopravy a konvojů
vysoké hodnoty, národní obrany, jakož i pro účely vzdělávací, kulturní, výzkumné
a historické a aniž je dotčen čl. 6 odst. 1, mohou příslušné orgány povolení pro
takové střelné zbraně, hlavní části a střelivo v jednotlivých zvláštních případech
udělit, není-li to v rozporu s veřejnou bezpečností a s veřejným pořádkem.
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3.

Členské státy mohou povolit podnikatelům v oboru zbraní a zprostředkovatelům, aby
za přísných bezpečnostních podmínek v rámci své profesní činnosti [, jak je
vymezena touto směrnicí,] nabývali, vyráběli, znehodnocovali, opravovali, dodávali,
převáděli a drželi střelné zbraně, jejich hlavní části a střelivo kategorie A.

3a.

Členské státy mohou povolit muzeím, aby za přísných bezpečnostních podmínek
nabývala a držela střelné zbraně, jejich hlavní části a střelivo kategorie A a B.

3b.

(...)

3c.

Členské státy mohou povolit sportovním střelcům nabývat a držet poloautomatické
střelné zbraně a podávací ústrojí kategorie A.6, A.7 a A9 přílohy I, jsou-li splněny
tyto podmínky:
a) uspokojivý komplexní posudek o zdravotní a psychologické způsobilosti
sportovního střelce, jakož i soulad s ustanoveními čl. 5 odst. 1 písm. b);
b) poskytnutí důkazu, že dotyčný sportovní střelec se účastní soutěží ve střelbě
uznaných oficiální sportovně střeleckou organizací dotyčného členského státu
nebo některého mezinárodního úředně uznaného sportovně střeleckého svazu; a
c) osvědčení vydané úředně uznanou sportovně střeleckou organizací, v němž se
potvrzuje, že:
i.

dotyčný sportovní střelec je členem střeleckého klubu a během posledních
dvanácti měsíců v něm sportovní střelbu pravidelně cvičil a

ii.

střelná zbraň je nezbytná pro střeleckou disciplínu uznanou mezinárodním
úředně uznaným sportovně střeleckým svazem.

d) Pokud jde o střelné zbraně zařazené do kategorie A6, členské státy, které uplatňují
vojenský systém založený na branné povinnosti a které měly po dobu posledních
padesáti let zavedený systém převodu vojenských střelných zbraní osobám
opouštějícím vojsko poté, co splnily svou brannou povinnost, mohou těmto
osobám jakožto sportovním střelcům udělit povolení k tomu, aby si ponechaly
jednu střelnou zbraň, kterou používaly během povinné vojenské služby. Veřejný
orgán musí tyto střelné zbraně upravit na poloautomatické střelné zbraně a
pravidelně kontrolovat, že dotyčné osoby používající tyto střelné zbraně
nepředstavují riziko pro veřejnou bezpečnost. Uplatní se ustanovení písmene a),
b) a c).
3d.
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Povolení vydaná podle tohoto článku se pravidelně přezkoumávají, a to v intervalech
nepřesahujících pět let.
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Článek 6a
1.

Členské státy zajistí, aby v případě nabývání a prodeje střelných zbraní a jejich
hlavních částí a střeliva spadajících do kategorií A, B a C (...) uvedených v příloze I
s použitím prostředků komunikace na dálku, jak jsou vymezeny v článku 2 směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU(**), byly totožnost, a je-li vyžadováno,
povolení osoby nabývající střelnou zbraň nebo její hlavní části zkontrolovány před
dodáním dané osobě nebo nejpozději při tomto dodání, a to prostřednictvím:
- oprávněného podnikatele v oboru zbraní nebo zprostředkovatele; nebo
- veřejného orgánu nebo jeho zástupce.
____________________________________________________________________

(*) Úř. věst.: Vložte prosím datum: datum zveřejnění této pozměňující směrnice + 20 dnů.
(**) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech
spotřebitelů, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice Evropského parlamentu
a Rady 1999/44/ES a zrušuje směrnice Rady 85/577/EHS a směrnice Evropského
parlamentu a Rady 97/7/ES (Úř. věst. L 304, 22.11.2011, s. 64).“
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(7)
7a)

(...)
V článku 7 se do odstavce 4 vkládá za písmenem c) nový pododstavec, který zní:
„(...) povolení k držení střelné zbraně se pravidelně přezkoumává, a to v intervalech
nepřesahujících pět let. Povolení může být obnoveno nebo prodlouženo, jsou-li nadále
splněny podmínky, na jejichž základě bylo uděleno.“

7b)

V článku 7 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec, který zní:
„4a. Členské státy mohou obnovit povolení pro střelnou zbraň, jež byla zařazena do
kategorie B stanovené v příloze I směrnice ve znění směrnice 2008/51/ES 9, i v případě, že je
střelná zbraň v současné době zařazena do kategorie A. Taková povolení však mohou být
obnovena pouze osobám, které již byly držiteli povolení před datem podle článku 3 této
směrnice.“

7bb) V článku 8 se odstavec 3 mění takto:
„Jestliže členský stát na svém území nabývání a držení určité střelné zbraně kategorie B
nebo C (…) zakazuje nebo podmiňuje udělením povolení, uvědomí o tom ostatní členské
státy, které tento údaj výslovně zaznamenají do veškerých evropských zbrojních pasů, které
pro takovou zbraň vydají, podle čl. 12 odst. 2.“
7c)

Článek 10 se nahrazuje tímto:
„Úprava nabývání a držení střeliva a podávacích ústrojí je shodná s úpravou držení střelných
zbraní, pro které jsou toto střelivo a tato podávací ústrojí určeny.“

(8)

9

Doplňují se nové články 10a a 10b, které znějí:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/51/ES ze dne 21. května 2008, kterou se
mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní, Úř. věst. 179/5,
8.7.2008.

9841/16
PŘÍLOHA

ebk/ZC/mb
DGD 1C

20

CS

„Článek 10a
1. Členské státy přijmou opatření s cílem zajistit, aby poplašné a signální zbraně (...) nebylo
možno upravit na střelné zbraně.
Komise přijme technické specifikace pro poplašné a signální zbraně, (...) aby bylo zajištěno,
že nemohou být upraveny na střelné zbraně.
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 13b odst. 2.
2. Salutní a akustické zbraně zůstávají v kategorii stanovené v příloze 1 části II odpovídající
střelné zbrani, z níž byly upraveny.
3. Poplašné a signální zbraně, které nesplňují technické specifikace čl. 10a odst. 1, jsou
zařazeny do kategorie A a B přílohy 1 části II jeden rok po vstupu prováděcích aktů
uvedených v čl. 10a odst. 1 v platnost.
Článek 10 aa
Členské státy stanoví pravidla pro řádný dohled nad střelnými zbraněmi a střelivem
a pravidla pro jejich řádné skladování bezpečným způsobem, aby se minimalizovalo riziko,
že k nim budou mít přístup neoprávněné osoby. Střelné zbraně a jejich střelivo nesmí být
společně snadno přístupné. Dohled v tomto případě znamená, že osoba, která má střelnou
zbraň nebo střelivo v držení, má nad nimi kontrolu během dopravy a používání. Míra
kontroly povinností při skladování odpovídá kategorii střelných zbraní.“
(...)
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Článek 10b
Členské státy přijmou opatření, jimiž zajistí, aby znehodnocení střelných zbraní zkontroloval
příslušný orgán, a aby tak bylo zaručeno, že střelná zbraň je v důsledku provedených změn
nevratně neschopna střelby. Členské státy stanoví, aby bylo v rámci uvedené kontroly vydáno
osvědčení a doklad, který potvrzuje znehodnocení střelné zbraně, a zřetelné odpovídající
označení takové zbraně.
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.“
(9)

V článku 11 se odstavec 1 mění takto:
Článek 11
1. Aniž je dotčen článek 12, mohou být střelné zbraně přepravovány z jednoho členského
státu do druhého pouze postupem stanoveným v níže uvedených odstavcích. Tato
ustanovení se rovněž vztahují na přepravu střelných zbraní při zásilkovém prodeji (...) nebo
prodeji s použitím prostředků komunikace na dálku, jak je vymezeno v článku 2 směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU.

(10)

V článku 13 se doplňují nové odstavce 4 a 5, které znějí:
„4.
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5.

(11)

Komise zajistí systém výměny informací uvedený v tomto článku. Tento systém
může využívat modul systému pro výměnu informací o vnitřním trhu („IMI“),
zřízeného nařízením (EU) č. 1024/2012, zvláště uzpůsobený pro střelné zbraně.
Komise za tímto účelem přijme a uvede v účinnost akty v přenesené pravomoci
v souladu s článkem 13a, které stanoví podrobná opatření pro systematickou výměnu
informací elektronickými prostředky, a to do data podle čl. 2 odst. 1.

Článek 13a se nahrazuje tímto:
„Článek 13a
1.

Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek
stanovených v tomto článku.

2.

Pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené článku 13 se Komisi svěřují
na dobu neurčitou od data vstupu této směrnice v platnost.

3.

Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 13
kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže
určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku
Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se
platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

3a.

Před přijetím aktu v přenesené pravomoci vede Komise konzultace s odborníky
jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými
v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne
13. dubna 2016.

4.

Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně
Evropskému parlamentu a Radě.
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5.

(12)

Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 13 vstoupí v platnost, pouze pokud
proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců
ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před
uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu
Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.“

Vkládá se článek 13b, který zní:
„Článek 13b
1.

Komisi je nápomocen výbor. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011(*).

2.

Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

____________________________________________________________________
(*) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011,
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).“
(13)

Článek 17 se nahrazuje tímto:
„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,
využívání kódu pro rychlou odpověď (QR) a využívání radiofrekvenční identifikace
(RFID). První zpráva bude předložena dva roky po vstupu této směrnice v platnost.
Komise nejpozději do [datum] posoudí nezbytné prvky systému pro výměnu informací
obsažených v počítačových systémech evidence údajů podle čl. 4 odst. 4 mezi členskými
státy. Posouzení Komise je případně doprovázeno legislativním návrhem zohledňujícím
stávající nástroje pro výměnu informací.“
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(14)

(…) Příloha I směrnice 91/477/ES (…) se mění takto:
a) část II se nahrazuje tímto:
„Pro účely této směrnice se stanoví tyto kategorie střelných zbraní:
i) bod A a definice střelných zbraní se vypouští;
ii) v kategorii A se doplňují nové body, které znějí:
„6. Automatické střelné zbraně, které byly upraveny na poloautomatické střelné
zbraně.
7. Jakékoli z těchto poloautomatických střelných zbraní se středovým zápalem:
a) krátké střelné zbraně, které umožňují vystřelit více než 21 nábojů bez opětovného
nabití, pokud je součástí střelné zbraně podávací ústrojí s kapacitou vyšší než
20 nábojů nebo je do ní vloženo; a
b) dlouhé střelné zbraně, které umožňují vystřelit více než 11 nábojů bez opětovného
nabití, pokud je součástí střelné zbraně podávací ústrojí s kapacitou více než
10 nábojů nebo je do ní vloženo.
8. Dlouhé poloautomatické střelné zbraně (tj. střelné zbraně původně určené ke
střelbě z ramene), které mohou být zkráceny na délku kratší než 60 cm, aniž by
pozbyly funkčnost, prostřednictvím skládací nebo teleskopické pažby nebo pažby,
kterou lze odstranit bez použití nástrojů.
9. Podávací ústrojí způsobilé k namontování na poloautomatické nebo opakovací
střelné zbraně se středovým zápalem s těmito vlastnostmi:
a) podávací ústrojí, které může pojmout více než 20 nábojů;
b) podávací ústrojí pro dlouhé střelné zbraně, které může pojmout více než
10 nábojů.
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Kategorie B – Střelné zbraně podléhající povolení
1. (...) Opakovací střelné zbraně.
2. Krátké jednoranové střelné zbraně pro střelivo se středovým zápalem.
3. Krátké jednoranové střelné zbraně pro střelivo s okrajovým zápalem, jejichž
celková délka je menší než 28 cm.
4. Dlouhé poloautomatické střelné zbraně, jejichž podávací ústrojí a nábojová
komora mohou dohromady pojmout více než tři náboje v případě střelných zbraní
pro střelivo s okrajovým zápalem a více než tři náboje, avšak méně než [dvanáct]
nábojů v případě střelných zbraní pro střelivo se středovým zápalem.
„4a. Krátké poloautomatické střelné zbraně jiné než uvedené v bodě 7 písm. a)
v kategorii A.
5. Dlouhé poloautomatické střelné zbraně, jejichž podávací ústrojí a nábojová
komora nemohou dohromady pojmout více než tři náboje, jejichž podávací ústrojí je
odnímatelné nebo u nichž není zaručeno, že nemohou být přeměněny běžnými
nástroji na zbraně, jejichž podávací ústrojí a nábojová komora mohou dohromady
pojmout více než tři náboje, uvedené v bodě 7 písm. b) kategorie A.
6. Dlouhé opakovací a poloautomatické střelné zbraně s hladkým vývrtem hlavně,
která nepřesahuje délku 60 centimetrů.
7. Civilní poloautomatické střelné zbraně, které mají vzhled zbraní s automatickým
mechanismem, jiné než ty, které jsou uvedeny v bodě 6, 7 nebo 8 kategorie A.
Kategorie C – Střelné zbraně a zbraně podléhající ohlášení
1. 1. Opakovací dlouhé střelné zbraně jiné než uvedené v kategorii B bodě 6.
2. Dlouhé jednoranové střelné zbraně s drátkovým vývrtem.
3. Dlouhé poloautomatické střelné zbraně jiné než uvedené v kategorii A nebo B.
4. Jednoranové krátké střelné zbraně pro střelivo s okrajovým zápalem, jejichž
celková délka se rovná nebo je větší než 28 centimetrů.
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5. Poplašné a signální zbraně, které splňují technické specifikace čl. 10a odst. 1.
Salutní a akustické zbraně zůstávají v kategorii stanovené v příloze 1 části II
odpovídající střelné zbrani, z níž byly upraveny.
6. Střelné zbraně kategorií A, B a C, které byly znehodnoceny v souladu s nařízením
(EU) 2015/2403 o znehodnocování.
7. Jednoranové dlouhé střelné zbraně s hladkým vývrtem hlavně uvedené na trh po
datu, k němuž členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné
pro dosažení souladu s jinými ustanoveními této směrnice, než je čl. 4 odst. 4
a článek 4b.
(...)
b)

(…) písmeno B. a jeho znění se zrušuje.
(…).“

(15)

V příloze I směrnice 91/477/EHS se část III mění takto:
a)

písmeno a) se zrušuje;

b)

písmeno b) se nahrazuje tímto:
„slouží pouze pro účely záchrany života, pro porážku zvířat, k rybolovu harpunou
nebo jsou určeny pro průmyslové nebo technické využití za podmínky, že mohou
být řádně použity pouze pro stanovený účel;“

c)

písmeno c) se nahrazuje tímto:
„považují se za historické zbraně, pokud nebyly zařazeny do předchozích kategorií
a podléhají vnitrostátním právním předpisům.“

d)

druhý pododstavec se zrušuje.
Článek 2

1.

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu
s touto směrnicí do [18 měsíců od vyhlášení v Úředním věstníku]. Neprodleně sdělí
Komisi jejich znění.
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2.

Odchylně uvedou členské státy v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení
souladu s touto směrnicí do 36 měsíců od vyhlášení v Úředním věstníku, pokud jde o čl. 4
odst. 4 a článek 4b této směrnice. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

3.

Tyto předpisy přijaté členskými státy podle odstavců 1 a 2 musí obsahovat odkaz na tuto
směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu
si stanoví členské státy.

4.

Aniž je dotčen odstavec 1, mohou členské státy do [lhůta pro provedení + 18 měsíců]
pozastavit zákaz držení podávacích ústrojí uvedených v kategorii A9 v příloze I této
směrnice, která byla zákonně nabyta před [datum vstupu této směrnice v platnost]. Členské
státy však nepovolí používání těchto podávacích ústrojí po [lhůta pro provedení].

5.

Aniž je dotčen odstavec 1, mohou členské státy v případě střelných zbraní nabytých před
[datum uvedené v čl. 2 odst.1] pozastavit uplatňování požadavku na ohlašování střelných
zbraní uvedených v kategorii C.5, C.6 a C.7 přílohy I této směrnice do [lhůta pro provedení
+ 36 měsíců].

6.

Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů,
které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
Článek 4
Tato směrnice je určena členským státům.
V Bruselu dne

Za Evropský parlament

Za Radu

předseda / předsedkyně

předseda / předsedkyně
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