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1.

ÚVOD

Evropský program pro bezpečnost, který Evropská komise přijala dne 28. dubna 20151,
konstatoval potřebu posílení právního rámce v oblasti střelných zbraní a boje proti
nedovolenému obchodování s nimi. Program zároveň zdůraznil potřebu omezit přístup
teroristických sítí k nebezpečným látkám, jako jsou výbušniny, a jejich využití.
V návaznosti na Evropský program pro bezpečnost vyzvala Rada dne 8. října 2015 členské
státy, Evropskou komisi, Europol a Interpol, aby posílily využívání prostředků v oblasti boje
proti nedovolenému obchodování se střelnými zbraněmi2.
Nedovolené obchodování se střelnými zbraněmi představuje jednu z klíčových obchodních
aktivit organizovaného zločinu. Vedle jiných obchodů, například obchodu s drogami,
představuje nedovolený obchod se střelnými zbraněmi hlavní zdroj jeho příjmů. Střelné
zbraně přispívají k rozvoji jiných forem trestné činnosti a jsou zneužívány k zastrašování,
nátlaku a násilí ze strany ozbrojených skupin. Odhlédneme-li od organizovaného zločinu,
potřebu omezit přístup ke střelným zbraním a výbušninám ukázaly i ohavné teroristické útoky
z posledních let. Pařížské a kodaňské útoky, stejně jako pokus o útok na vlak Thalys, ukázaly,
že teroristé získávají zbraně a výbušniny v rámci sítí organizovaného zločinu a na černém
trhu.
V této souvislosti je zásadní, aby Evropská unie, a zejména členské státy, zdvojnásobily své
úsilí při řešení závažné hrozby, kterou nedovolený obchod se střelnými zbraněmi a používání
výbušnin představuje pro vnitřní bezpečnost Evropské unie.
Evropská komise dne 18. listopadu 2015 přijala balík legislativních opatření na posílení
kontroly střelných zbraní v rámci Evropské unie3. Dalším krokem musí být posílení
operativní spolupráce na úrovni Evropské unie mezi členskými státy a se třetími zeměmi.
Toto sdělení stanovuje konkrétní kroky nezbytné k provádění Evropského programu pro
bezpečnost v oblasti obchodu se střelnými zbraněmi a výbušninami, přičemž staví i
na operativním akčním plánu pro rok 20164 spadajícím do politického cyklu EU5.
2.

OMEZENÍ PŘÍSTUPU K NELEGÁLNÍM STŘELNÝM ZBRANÍM A
VÝBUŠNINÁM

Navzdory existujícímu právnímu rámci na úrovni EU jsou střelné zbraně, výbušniny
a prekurzory výbušnin6 stále příliš snadno dostupné. Situace ohledně přístupu ke zbraním
prostřednictvím nelegálních cest se ještě zkomplikovala v důsledku dostupnosti zbraní na
internetu. Aby bylo možné tvrdě postupovat proti nedovolenému obchodování se střelnými
zbraněmi a výbušninami a jejich nedovolenému využití a zároveň umožnit legální obchod se
střelnými zbraněmi a legitimní využívání chemických látek, je třeba přijmout komplexní
přístup.
1

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/basicdocuments/docs/eu_agenda_on_security_en.pdf

2

http://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2015/10/08-jha-fighting-trafficking-firearms/

3

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6110_en.htm
Dokument stupně utajení vyhrazené.
5
http://www.consilium.europa.EU/cs/Documents-publications/publications/2015/EU-Policy-Cycle-tackleOrganized-Crime/
4

6

Prekurzory výbušnin jsou chemické látky nebo jejich směsi, které lze využít při výrobě výbušnin.
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Zajištění lepšího zpravodajského přehledu
Aby bylo možno v reakci na tuto hrozbu zlepšit a urychlit prosazování práva, je nezbytné
zajistit lepší zpravodajský přehled o obchodování se střelnými zbraněmi, používání výbušnin
a přesouvání z legálních trhů a posílit statistické a analytické nástroje, které jsou v současné
době na úrovni EU a členských států k dispozici.
V této souvislosti by měly všechny příslušné zúčastněné strany přijmout následující opatření:
1.

Komise vyzývá všechny členské státy, aby zřídily vzájemně propojená národní
kontaktní místa pro oblast střelných zbraní, a to za účelem rozvoje odborných
znalostí a zlepšení analýz a strategických hlášení týkajících se nedovoleného
obchodování se střelnými zbraněmi, zejména prostřednictvím kombinovaného využití
zpravodajských informací z oblasti balistiky a trestné činnosti7.

2.

Vzhledem k tomu, že sítě nelegálních obchodníků se střelnými zbraněmi přesahují
evropské hranice, Evropská komise bude spolupracovat s Úřadem OSN pro drogy
a kriminalitu (UNODC), který napomáhá budování systému mezinárodně
harmonizovaného systému sběru údajů, na zmapování tras globálního obchodu se
střelnými zbraněmi, které směřují do EU, a tyto informace zpřístupní donucovacím
orgánům členských států.

3.

V souladu s operativním akčním plánem po rok 2016 by Europol měl posílit své
aktivity v oblasti internetového obchodu se střelnými zbraněmi8 a odklonů z
legálních trhů, včetně využití své jednotky pro oznamování internetového obsahu9,
aby případně zajistil monitorování nelegálních zdrojů střelných zbraní, výbušnin a
prekurzorů výbušnin.

4.

Na základě hodnocení od jednotlivých zúčastněných stran10 bude Europol nadále
zlepšovat sběr údajů a zpravodajských informací týkajících se střelných zbraní, včetně
informací o obchodování s nimi, zabavených a ukradených střelných zbraních a modu
operandi, a to za účelem včasného poskytování výsledných poznatků, včasného
varování a aktuálního posouzení hrozeb, týkajících se mimo jiné veletrhů střelných
zbraní11 a expresních spedičních společností působících v EU. Europol tyto
dokumenty zpřístupní donucovacím orgánům všech členských států.

5.

Komise bude nadále poskytovat finanční pomoc se zaměřením na projekty, které mají
komplexní zaměření a značný dopad v oblasti sběru údajů12.

7

Tato myšlenka vzešla od členských států na semináři EU k problematice využívání forenzní analýzy za účelem zlepšení
strategické a operační analýzy pro operační a taktické účely. Birmingham – 11. listopadu 2015.
8
V rámci programu Horizont 2020 již byly zahájeny příslušné výzkumné projekty týkající se monitorování internetu,
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
9
Dne 1. července 2015 zahájila svou činnost jednotka EU pro oznamování internetového obsahu (EU IRU), zřízená za
účelem boje proti teroristické propagandě a souvisejícím násilným extremistickým aktivitám na internetu.
10
A to včetně subjektů na vnitrostátní úrovni, ze soukromého sektoru a akademické sféry.
11
Podle informací vyplývajících z činností v rámci prosazování práva představují veletrhy střelných zbraní prostředí náchylné
k nedovolenému obchodování se střelnými zbraněmi.
12
Komise prostřednictvím Fondu pro vnitřní bezpečnost (ISF) již financuje dvě relevantní studie, konkrétně projekt EFFECT
a projekt FIRE, jejichž smyslem je zlepšit úroveň znalostí v oblasti nedovoleného obchodování se střelnými zbraněmi a
napříč Evropou usnadnit tvorbu politik a iniciativ podložených důkazy. Komise rovněž v rámci výzkumného programu
FP7 (http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm) přiřkla částku cca 60 mil. EUR na 15 projektů v oblasti výbušnin,
jakož i několik projektů v rámci programu „Předcházení trestné činnosti a boj proti ní“. Další výzkumné projekty

bude Komise financovat v rámci programu Horizont 2020 – Bezpečné společnosti a ISF.
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Příprava na nové hrozby a rizika
Je známo, že organizovaný zločin a teroristické sítě se rychle vyvíjejí a jsou schopny těžit
z technologických inovací13. Komise proto bude spolupracovat s chemickým průmyslem a
průmyslem střelných zbraní, příslušnými národními donucovacími orgány a Europolem, a to
za účelem posouzení vlivu technologického pokroku na potenciální dostupnost střelných
zbraní a výbušnin a posouzení případných nedostatků z hlediska bezpečnosti.
Současně by měla být posílena schopnost rychlé reakce na nové druhy hrozeb
(např. technologii 3D tisku). Celní orgány na vnějších hranicích EU – ve spolupráci s dalšími
donucovacími orgány a na základě informací poskytnutých Europolem a dalšími systémy
analýzy dat – vylepší v současnosti používaná společná kritéria rizik v oblasti cel za účelem
lepšího pokrytí nedovoleného obchodu se střelnými a jinými zbraněmi.
Posílení zabezpečení v oblasti výbušnin
Současný akční plán EU na zvýšení zabezpečení výbušnin14 přijala Evropská unie v roce
200815. Většinu opatření se Evropské komisi, členským státům EU, Europolu, výzkumným
ústavům a soukromému sektoru podařilo již společnými silami provést. Dosáhlo se
významného pokroku a členské státy zdůraznily zejména přidanou hodnotu opatření na
zlepšení výměny informací a sdílení osvědčených postupů, vypracování harmonizovaných
norem a postupů a podporu výzkumu a výcviku v problematice výbušnin.
Klíčovým úspěchem akčního plánu bylo přijetí nařízení (EU) č. 98/2013 o uvádění
prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání16. Toto nařízení, které vstoupilo v platnost
dne 2. září 2014, pomáhá předcházet teroristickým činům tím, že omezuje přístup
k přísadám nezbytným pro výrobu výbušných zařízení, a tím, že policii umožňuje včas
prošetřovat podezřelé transakce a jiné podezřelé události. Zásadní prioritou proto je zajistit
plné provedení tohoto nařízení ze strany členských států a na základě vývoje hrozeb
zpřísnit kontroly prekurzorů. Tohoto cíle má být dosaženo pomocí těchto klíčových opatření:
1. Komise bude na evropské úrovni podporovat harmonizaci opatření a postupů, jako
je například: a) přeshraniční výměna informací mezi národními kontaktními místy
tak, aby bylo zaručeno, že donucovací orgány všech dotčených členských států jsou
o podezřelých událostech informovány, a to prostřednictvím existujících platforem
Europolu, jako je evropská databáze výbušných zařízení (EBDS), a b) rozsáhlé a
systematické monitorování prodeje prekurzorů výbušnin na internetu pomocí
prosazování práva a přijímání dalších kroků k omezování přístupu k prekurzorům
výbušnin.

13

K výrobě střelných zbraní či komponent pro opětovné zprovoznění znehodnocených střelných zbraní lze využít technologii
3D tisku. Nekovové zbraně, vyrobené například z kevlaru či keramiky, představují potenciální riziko, které je třeba bedlivě
sledovat.
14
Dokument Rady 8109/08.
15
Tento plán zahrnoval 48 opatření, která se komplexním způsobem zaměřovala na širokou škálu aspektů zajištění
bezpečnosti v oblasti výbušnin, jako například problematiku prekurzorů, uskladnění, dopravy, sledovatelnosti, detekce,
výzkumu, přeshraniční výměny informací a spolupráce mezi jednotlivými orgány.
16
Nařízení omezuje využití řady nebezpečných chemických látek, které jsou prekurzory výbušnin a které tedy mohou být
zneužity k domácí výrobě výbušnin, a zvyšuje kontrolu nad nimi.
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2. Komise zároveň prohloubí svou spolupráci s dodavatelským řetězcem prekurzorů
výbušnin17, a to tak, že vytvoří metodické pokyny obsahující osvědčené postupy v
sektorech chemického průmyslu, maloobchodu a dalších relevantních sektorech, a
bude podporovat jejich uplatňování.
3. Komise urychlí práce na přípravě přezkumu nařízení tak, aby návrh mohla předložit
v roce 2016, a zváží potřebu přijetí přísnějších opatření, včetně zařazení nových
nebezpečných látek; možnost rozšíření působnosti nařízení tak, aby se vztahovalo i
na profesionální uživatele; požadavek, aby koneční uživatelé měli povinnost
transakce hlásit; možnost registrace výrobců, prodejců a dovozců; omezení a
kontrola vývozu; další omezení internetového prodeje a prodeje prostřednictvím
samoobslužných pokladen; upravení role celních orgánů18.
Aby bylo možno zamezit zneužívání nebo nedovolenému přístupu k nebezpečným
chemickým látkám, je nezbytné řádně prověřovat personál19. Mezi členskými státy EU
neexistují žádné minimální společné normy prověrek a postupů při přijímání a školení
personálu zapojeného do dodavatelského řetězce výbušnin a do jiných sektorů citlivých z
hlediska bezpečnosti20 a Evropská komise zváží, zda je třeba přijmout opatření na úrovni EU.

17

Hospodářské subjekty – od výrobců až po prodejce – mají povinnost hlásit podezřelé aktivity národním kontaktním místům
v každém členském státě. Právě ony mohou nejlépe identifikovat transakce, které překračují rámec aktivit v daném sektoru
obvyklých, a mohou podezřelé chování sledovat.
18
Přezkum bude proveden ve spolupráci se Stálým výborem expertní skupiny pro prekurzory,
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3245
19
Tato otázka byla nastolena již sdělením Komise z roku 2014 o novém přístupu EU k odhalování a zmírňování rizik CBRNE, COM(2014) 247 final.
20
To předpokládal již akční plán z roku 2008.

5

Konkrétní opatření:
 zlepšit stávající statistické a analytické nástroje a hodnocení vývoje na vnitrostátní
úrovni, pokud jde o pohyb střelných zbraní a jejich dostupnost, a upřednostnit výměnu
informací na úrovni EU,
 Europol bude vytvářet analytické výstupy se zaměřením na celou EU a vzhledem
k silným vazbám na terorismus posílí roli jednotky EU pro oznamování internetového
obsahu v oblasti dohledu,
 Úřad OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) zmapuje trasy globálního obchodu se
střelnými zbraněmi směřujícími do EU,
 ve spolupráci s partnery zlepšit úroveň znalostí o nedovoleném obchodování se
střelnými zbraněmi, včetně prodeje přes internet a přesunů z legálních trhů,
 zlepšit přístup všech donucovacích orgánů členských států ke všem analytickým
výstupům, pokrývajícím jak národní úroveň, tak úroveň EU,
 nadále poskytovat finanční podporu se zaměřením na projekty, které mají komplexní
záběr a značný dopad v oblasti sběru dat,
 zhodnotit rizika vyplývající z technologické inovace, jako je například technologie
3D tisku,
 zvýšit úroveň zabezpečení v oblasti výbušnin, a to prostřednictvím plného provedení
nařízení o prekurzorech výbušnin a urychlením přezkumu tohoto nařízení tak, aby byl
návrh předložen v roce 2016,
 zhodnotit potřebu harmonizace norem prověrek a postupů na úrovni EU.
3.

POSÍLENÍ OPERATIVNÍ SPOLUPRÁCE

Evropský program pro bezpečnost podtrhl naléhavou potřebu posílit operativní spolupráci
mezi příslušnými orgány členských států. Je nezbytné využít dostupnou odbornost a zajistit
řádné vyškolení donucovacích orgánů a ostatních příslušných orgánů a odborníků členských
států. V této souvislosti by měl být plně využit potenciál existujících sítí donucovacích
orgánů a odborníků21.
Intenzivnější přeshraniční operativní spolupráce
Operační akční plán (OAP) pro střelné zbraně22 již s převážnou částí těchto opatření počítá.
Týkají se, mimo jiné, společných zásahů či zpravodajci řízených operací proti překupníkům
a dalších klíčových článků obchodu se zbraněmi (např. legální obchod se zbraněmi či
expresní spediční společnosti). V rámci boje proti nedovolenému obchodu se střelnými
zbraněmi je klíčová rovněž justiční spolupráce mezi vnitrostátními orgány. V posledních
letech se Eurojust podílel na několika významných případech, zejména v souvislosti s dalšími
delikty, například obchodem s drogami.
Přerušení nelegálních dodávek střelných zbraní přes internet („open web“ a „dark web“)
Slabým místem, kterým je potřeba se naléhavě zabývat, je schopnost skupin organizovaného
zločinu a teroristických sítí získávat střelné zbraně, jejich části a komponenty na internetu, ať

21

Komise zjednodušila poskytování finanční pomoci na operativní činnost. Na základě dohody delegací v rámci Evropské
multidisciplinární platformy pro boj proti hrozbám vyplývajícím z trestné činnosti (EMPACT) bylo Europolu poskytnuto
7 mil. EUR, přičemž z této částky bylo 350 000 EUR vyčleněno na zajištění provádění operačního akčního plánu pro
střelné zbraně na jaře 2015. Europol v roce 2016 zajistí přednostní financování operačního akčního plánu pro střelné
zbraně.
22
Dokument stupně utajení vyhrazené.
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už prostřednictvím běžně dostupného obsahu („open web“) či takového internetového obsahu,
který nelze najít pomocí vyhledávačů („dark web“). Je třeba přijmout následující opatření:
1. Vedle úplného provedení operačního akčního plánu pro střelné zbraně Komise
vyzývá členské státy, aby vytvořily týmy kybernetických hlídek nebo aby
zaměřily činnost již existujících hlídek na vyhledávání internetových obchodů se
střelnými zbraněmi, jejich součástmi, díly a výbušninami.
2. S využitím poznatků nabytých při operaci Onymous23 a Darkode24 bude Europol
podporovat operace a vyšetřování vedené členskými státy tak, že jim dá k dispozici
operativní analýzy, zajistí koordinaci a nabídne odbornost, a to zejména
prostřednictvím vysoce specializovaných technických a digitálních dovedností
v oblasti forenzní podpory a prostřednictvím pracovní skupiny pro
kyberkriminalitu (J-CAT)25.
3. Europol rovněž ve spolupráci zejména s Úřadem USA pro alkohol, tabák, střelné
zbraně a výbušniny vytvoří online nástroj pro vyšetřování.
4. Vzhledem k tomu, že většinu internetové infrastruktury vlastní a provozuje
soukromý sektor, Evropská komise zahrne prevenci a odhalování nedovoleného
obchodování se střelnými zbraněmi, jejich součástmi nebo díly a s výbušninami do
probíhajícího programu partnerství se soukromým sektorem26.
Posílení kontroly pohybu v rámci EU
Systém ochrany a kontroly v oblasti výbušnin (SCEPYLT)27 umožňuje udělení
elektronického souhlasu s přesuny výbušnin v rámci EU, čímž přispívá ke snazším a snáze
kontrolovatelným přesunům výbušnin po Evropě. V budoucnu by bylo možné tento systém
využít také jako nástroj, který by usnadnil identifikaci a sledování.
Evropská komise povzbudí členské státy k tomu, aby se k tomuto systému připojily a plně ho
využívaly, a to s cílem posílit kontrolu v oblasti výbušnin.
V souladu s návrhem přezkumu nařízení o střelných zbraních, který byl přijat dne
18. listopadu 201528, Komise zhodnotí možné podoby systému výměny informací týkajících
se pohybu střelných zbraní po území EU, přičemž vezme v úvahu existující informační
systémy a nástroje na úrovni EU. Tento systém by měl zajistit spojení mezi dodávajícím a
přijímajícím členským státem, aby byla lépe zajištěna bezpečnost při vnitroevropských
přesunech a zvýšena úroveň sledovatelnosti zbraní a munice.
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https://www.Europol.europa.EU/Content/Global-Action-Against-Dark-Markets-Tor-Network
https://www.Europol.europa.EU/Content/cybercriminal-darkode-Forum-Taken-Down-through-Global-Action
25
Společná pracovní skupina pro kyberkriminalitu je zřízena při Evropském centru pro boj proti kyberkriminalitě (EC3) v
Europolu. Tato pracovní skupina, zřízená za účelem posílení boje proti kyberkriminalitě v Evropské unii i mimo ni,
zahájila činnost dne 1. září 2014.
26
V rámci strategie pro jednotný digitální trh Komise zkoumá, jakým způsobem nejlépe řešit problematiku nelegálního
obsahu na internetu.
27
Viz závěry Rady o systémech a mechanismech pro posílení bezpečnosti v oblasti výbušnin ze dne 26. dubna 2010
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/114017.pdf
28
COM(2015) 750 final ze dne 18. listopadu 2015. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice
Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní.
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Za účelem zvýšení sledovatelnosti legálních přesunů střelných zbraní v rámci členských států
a mezi nimi zváží Komise možnost zákazu hotovostních plateb při prodeji a nabývání
střelných zbraní a munice jednotlivci.
Posílení kontrol na vnějších hranicích
Přestože jsou zdroje nelegálního obchodu se střelnými zbraněmi a výbušninami různé, mají
kontroly na vnějších hranicích a spolupráce policie s celními orgány zásadní význam.
Evropská komise vyzývá členské státy, aby na vnějších hranicích prováděly kontroly zboží
na základě hodnocení míry rizik, a to bez ohledu na to, zda zboží je přepravováno v rámci
komerční přepravy (např. kontejnery), v rámci osobní přepravy (např. automobily) či
v zavazadlech cestujících. V této souvislosti Komise navrhuje ve spolupráci se členskými
státy zavést na vnějších hranicích prioritní celní kontrolní opatření, které by se zaměřilo na
nedovolené obchodování se střelnými zbraněmi a – v maximální možné míře – na nedovolený
obchod s výbušninami. Evropská komise urychlí provádění všech bezpečnostních opatření
stanovených ve strategii a akčním plánu pro řízení rizik v oblasti cel, přičemž členské státy by
měly své úsilí rovněž odpovídajícím způsobem zintenzivnit29.
Sledování střelných zbraní používaných zločinci a teroristy
Klíčovým aspektem vyšetřování trestných činů souvisejících se střelnými zbraněmi
a rozkrývání kanálů, jimiž nelegální střelné zbraně proudí, je sledování střelných zbraní.
Stejně tak je sledování klíčové pro úspěšné narušování přístupů k výbušninám a prekurzorům
výbušnin. Vyšetřování by usnadnila možnost sledovat munici, což je v současné době možné
jen v omezené míře.
Revize směrnice o střelných zbraních, kterou navrhuje Evropská komise, stanovuje společná
pravidla pro označování střelných zbraní za účelem zvýšení sledovatelnosti legálně
dovezených a držených střelných zbraní.
Komise bude evropské expertní skupině pro střelné zbraně30 i nadále poskytovat plnou
podporu při vytváření příručky pro sledování a vyhledávání nelegálních střelných zbraní.
Tato příručka staví na mezinárodním nástroji pro sledování a mezinárodně osvědčených
postupech vypracovaných OSN v rámci mezinárodních norem pro kontrolu ručních palných
zbraní (ISACS)31 a bude distribuována donucovacím orgánům všech členských států. Příručka
a pravidla pro sledování by mohly zahrnovat ohlašovací povinnost vůči Europolu, což by
pomohlo žádostem o mezinárodní sledování.
Zlepšení odborného výcviku
Odborný výcvik je klíčový pro zvyšování odbornosti, a tedy pro zlepšení spolupráce na
úrovni EU. Pro účinné a důsledné kontroly na vnějších hranicích je rovněž nezbytná praktická
výměna osvědčených postupů, odbornosti a informací. Evropská policejní akademie
29

COM(2014) 527 final ze dne 21. srpna 2014. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru o strategii a akčním plánu EU pro řízení rizik v oblasti cel: čelit rizikům, posilovat
bezpečnost dodavatelského řetězce a usnadňovat obchod.
30
V roce 2004 byla zřízena evropská expertní skupina pro střelné zbraně, sestávající z expertů ze všech členských států EU,
Europolu a přidružených členů, kterými jsou Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko a Turecko, a to za účelem usnadnit
výměnu informací a podpořit spolupráci v boji proti nedovolenému obchodování se střelnými zbraněmi. Tato vysoce
ceněná síť poskytuje pomoc Pracovní skupině Rady pro vymáhání práva.
31
http://www.smallarmsstandards.org/
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(CEPOL)32 se při své činnosti na tuto oblast zaměří, vypracuje analýzu nedostatků a její
pomocí určí současné vzdělávací potřeby. Výstupem těchto kroků, ve spolupráci s Evropskou
sítí jednotek pro zneškodňování výbušnin a střeliva (EEODN)33, by mohlo být vytvoření
společného studijního programu zaměřeného na střelné zbraně a výbušniny, určeného
odborníkům ze všech členských států. Evropská policejní akademie (CEPOL) rovněž zváží
možnost vytvoření vzdělávacích programů ve spolupráci s odborníky na střelné zbraně ze
třetích zemí.
Rozvoj inovativních nástrojů odhalování
Sdělení Evropské komise z roku 2014 o odhalování rizik34 zdůraznilo, že v rámci účinné
strategie odhalování hrozeb je nezbytné náležitě zohlednit nebezpečné látky a prostředí
(letectví, veřejné prostory, sportovní události, oblasti městské veřejné dopravy atp.). Zatímco
v oblasti civilního letectví platí specifické normy technologií odhalování a postupů, v jiných
veřejných oblastech tomu tak není (sportovní události, jiné druhy dopravy, kritická
infrastruktura). Další úsilí je třeba vynaložit i v oblasti využití technologií odhalování a
standardizace jejich použití. V roce 2012 Komise spustila program detekčních zkoušek v
různých provozních podmínkách (letiště, kritická infrastruktura, veřejné budovy a události –
jako například EURO 2012 v Polsku)35.
Na základě výše uvedených aktivit Komise posoudí možnost zřízení evropské skupiny pro
odhalování, složené z expertů Evropské komise a členských států, která by vytvořila
programy pro budování kapacit a podporu v oblasti odhalování výbušnin a střelných zbraní.
Tato skupina by se zpočátku mohla zaměřit na poskytování podpory donucovacím a jiným
příslušným orgánům členských států a dále by se rozvíjela podle potřeby.
Konkrétní opatření:
 posilování přeshraniční operativní spolupráce prostřednictvím:
o plného provedení operačního akčního plánu (OAP) pro střelné zbraně,
o posílené spolupráce při narušování nelegálních dodávek střelných zbraní přes
internet („open web“ a „dark web“),
o zhodnocení možné podoby systému výměny informací týkajících se pohybu
střelných zbraní po území EU, které bude brát v úvahu stávající informační
systémy a nástroje na úrovni EU,
o zhodnocení možnosti zákazu hotovostních plateb při prodeji a nabývání
střelných zbraní a munice jednotlivci,
o posílením kontrol na vnějších hranicích zavedením kontrol zboží založených
na hodnocení míry rizika a zavedením prioritního celního kontrolního
opatření,
 posílení sledovatelnosti střelných zbraní pomocí příručky pro sledování
a vyhledávání nelegálních střelných zbraní, kterou vytvoří Evropská expertní skupina
pro střelné zbraně,
 vypracování společného studijního programu zaměřeného na střelné zbraně
32

Evropská policejní akademie (CEPOL), https://www.cepol.europa.eu/cs
EEODN se v posledních letech stala vysoce ceněnou sítí nabízející školení a sdílení informací, včetně informací o
nedávných událostech, určené odborníkům na výbušniny ze všech členských států, a podstatným způsobem přispěla k
budování odborných kapacit a výměně osvědčených postupů.
34
COM(2014) 247 final ze dne 5. května 2014.
35
Na základě těchto zkoušek byly vypracovány různé příručky (např. příručka pro ochranu měkkých cílů na letištích, využití
psů při detekci výbušnin, ochranu měkkých cílů v různých prostředích či detekci residuí střelných zbraní a výbušnin na
pasech), které budou poskytnuty členským státům.
33
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a výbušniny,
rozvíjení inovativních nástrojů odhalování,
společná operativní činnost zahrnující všechny příslušné donucovací orgány.

ZLEPŠENÍ
SBĚRU
A
SDÍLENÍ
OPERATIVNÍCH
OPTIMÁLIZACÍ VYUŽITÍ STÁVAJÍCÍCH NÁSTROJŮ

INFORMACÍ

Evropský program pro bezpečnost podtrhl naléhavou potřebu plně využít stávající
nástroje, které Evropská unie dala za účelem usnadnění výměny informací mezi národními
donucovacími orgány členským státům k dispozici. Zbývající kritické mezery mohou
vyžadovat zavedení dalších nástrojů na úrovni EU, přičemž je třeba zajistit účinnou
interoperabilitu stávajících systémů.
Skutečnost, že existují různé systémy výměny informací, které sice různé donucovací orgány
využívají pro různé účely, ale které jsou přesto všechny pro boj proti nedovolenému
obchodování se střelnými zbraněmi a výbušninami důležité, podtrhává potřebu jejich užší
technické provázanosti. Evropská komise zhodnotí, jakým způsobem nejlépe zajistit jejich
účinnou kompatibilitu.
Za tímto účelem se Komise především zaměří na potřebu posílení spolupráce mezi celními a
policejními orgány, přičemž vezme v úvahu, že na základě návrhu přezkumu směrnice
o střelných zbraních, představené dne 18. listopadu 2015, bude třeba vytvořit systém pro
výměnu informací o přesunech střelných zbraní v rámci EU.
Zajištění interoperability mezi iARMS/SIS II/UMF
V souladu se závěry Rady ze dne 8. října 2015 Komise vyzývá členské státy, aby
systematicky vkládaly informace o hledaných střelných zbraních do Schengenského
informačního systému (SIS) a aby vkládaly více informací o střelných zbraních do
informačního systém Europolu (EIS) a systému Interpolu pro správu záznamů o
nedovolených zbraních a sledování jejich pohybu (iARMS), mají-li je k dispozici.
Zajištění interoperability mezi Schengenským informačním systémem (SIS)36 a systémem
Interpolu iARMS37 by velmi usnadnilo vymáhání práva a značně zvýšilo jeho účinnost.
Tato interoperabilita v praxi získává tvar skrze pokračující spolupráci mezi Evropskou komisí
a Interpolem. Interpol rozšířil systém „FIND“, takže nyní pokrývá i oblast střelných zbraní,
a oslovil členské státy, aby se dobrovolně přihlásily do pilotního projektu, který bude
probíhat v první polovině roku 2016 a v jehož rámci se bude souběžně vyhledávat
v národních databázích a systémech SIS a iARMS. Hodnotu parametru „typ střelné zbraně“ je
36

SIS je největší platformou pro výměnu informací o ztracených a odcizených střelných zbraních v rámci EU a v zemích
přidružených k schengenskému prostoru. K dnešnímu dni propojuje 29 evropských zemí. Ke dni 31. prosince 2014 bylo do
systému zavedeno 457 059 výstrah týkajících se střelných zbraní, přičemž za rok 2014 bylo dosaženo pouhých 180 shod (z
celkem 128 598 shod ve všech kategoriích střelných zbraní). Tato velmi malá míra shody je dána především nízkou
kvalitou údajů, stejně jako tím, že řada členských států neudává informaci o ráži, a tím, že střelné zbraně nemají jednotná
výrobní čísla.
37
Systém Interpolu pro správu záznamů o nedovolených zbraních a sledování jejich pohybu (iARMS), financovaný
Evropskou unií, usnadňuje výměnu informací a spolupráci donucovacích orgánů při vyšetřování v souvislosti s
mezinárodními pohyby nelegálních střelných zbraní, jakož i legálních zbraní, které byly použity při trestné činnosti.
Databáze iARMS funguje ve 190 členských státech Interpolu. Obsahuje přibližně 756 000 záznamů, které převážně vložila
Austrálie a latinskoamerické země. V tuto chvíli v databázi iARMS představují záznamy z EU pouhá tři procenta
informací o střelných zbraních. http://www.Interpol.int/Crime-areas/Firearms/Interpol-Illicit-Arms-Records-and-TracingManagement-System-iARMS
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možné vyhledávat v obou systémech a je možné porovnávat tabulky popisující výrobu
střelných zbraní.
Evropská komise bude spolupracovat s Europolem38, Interpolem a členskými státy, aby
do července 2016 byla zajištěna interoperabilita obou systémů. V této souvislosti Evropská
komise vyzývá členské státy, aby se pilotního projektu zúčastnily.
Zároveň by zpřístupnění všem národním donucovacím, pohraničním a celním orgánům
(v rámci jejich působnosti) značně zvýšilo účinnost operativní činnosti v terénu. Nadále by se
měla využívat možnost současně vkládat či vyhledávat informace ve více databázích, které
obsahují podobné nebo vzájemně se doplňující informace.
Zlepšení výměny balistických informací
Většina střelných zbraní má unikátní identifikační znaky a i v případě, kdy zbraň nebyla
zanechána na místě činu, je možné klíčové informace odvodit ze střely, povahy zranění
(došlo-li k nějakému) a ze zbytků nalezených na místě.
V současné době neexistuje celoevropský systém pro analýzu balistických údajů, ani centrální
úložiště, kde by bylo možné takovou analýzu uložit a porovnávat. V tuto chvíli členské státy
EU obvykle využívají dva různé systémy39. Evropská komise podpořila v rámci sedmého
rámcového programu pro výzkum a technologický rozvoj (FP7) projekt platformy Odyssey,
a to s cílem řešit problém analýzy zločinů a balistických údajů sebraných z různých
balistických informačních systémů po celé Evropě40. Na základě výstupů projektu Odyssey
Komise usnadní výměnu balistických údajů prostřednictvím k tomu určené platformy, a
to s využitím balistické informační sítě a jiných relevantních systémů, které členské státy
využívají.
Rozšíření využití iTRACE
Mezinárodní společenství v tuto chvíli nemá konkrétní informace o tom, kdy, kde a jak
legálně vyrobené konvenční zbraně vstupují na nelegální trhy a jsou odkloněny k aktérům
ozbrojených konfliktů nebo jiným nelegálním koncovým uživatelům.
EU proto financuje projekt „iTRACE“ (globální mechanismus hlášení nedovolených ručních
palných a lehkých zbraní a jiných nedovolených konvenčních zbraní a střeliva)41. Na základě

38

Realizace souvisejícího projektu univerzálního formátu zprávy (UMF – sada základních stavebních bloků, na jejichž
základě bude vystavěna norma pro výměnu dat pro propojení roztříštěných systémů pro vymáhání práva) bude s projektem
interoperability SIS–iARMS provázána.
39
Balistickou informační síť (IBIN) provozuje Interpol, a to pro země, které disponují technologií integrovaného balistického
identifikačního systému (IBIS). V současné době je členem IBIN 19 zemí světa, 8 z nich jsou členové schengenského
prostoru. Dalších 42 zemí používá technologii IBIS, ale nepodílí se na IBIN (3 z nich jsou členské státy EU). Do současné
chvíle bylo identifikováno 36 shod, přičemž většina z nich pocházela ze členských států EU.
40
http://research.shu.ac.uk/aces/odyssey/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=56&Itemid=88
41
Rozhodnutí Rady 2013/698/SZBP: systém iTRACE shromažďuje a zprostředkovává přesné a křížově ověřené informace,
podložené údaji z terénu, o trasách nedovoleného obchodu s konvenčními zbraněmi, které byly odkloněny nebo s nimiž se
nelegálně obchoduje. http://www.conflictarm.com/itrace/ Kromě toho se projekt iTRACE konkrétně zaměřuje na podporu
implementace Smlouvy o obchodu se zbraněmi, a to tím, že vnitrostátním orgánům napomáhá odhalovat odklony při
přesunech konvenčních zbraní a hodnotit míru rizika odklonů v rámci rozhodování o udělení exportních licencí. Výstupy z
terénního vyšetřování, které ve 21 zemích realizovali odborníci ze soukromé společnosti „Conflict Armament

Research“ (CAR), jsou vkládány do veřejně přístupné „databáze pro sledování zbraní“, které byly odkloněny
nebo se kterými se nelegálně obchoduje.
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pozitivních výsledků42 EU podporuje druhou fázi programu iTRACE, a to včetně posílení
aktivit v oblasti terénního vyšetřování a rozšíření zeměpisného záběru tohoto nástroje. Je však
zřejmé, že pokrok závisí na státech, včetně členských států EU, a jejich reakcích na žádosti o
sledování. Prostřednictvím tohoto nástroje by se navíc měla ověřovat i veškerá odhalení
učiněná vnitrostátními orgány. V této souvislosti Evropská komise ve vztahu ke členským
státům zváží potřebu zavedení závazných pravidel.
Evropská komise bude podporovat úzkou spolupráci mezi Europolem, Interpolem,
hlavními účastníky iTRACE a ostatními příslušnými orgány, jako jsou například celní
orgány a orgány udělující dovozní a vývozní licence na střelné zbraně, a to za účelem
optimalizace operativní spolupráce, sledovatelnosti a prevence odklonů střelných zbraní
na nelegální trh.
Rozvoj analytického systému Europolu a zajištění plného využití kontaktního místa
Europolu pro střelné zbraně
V roce 2016 má Europol zavést novou platformu pro analytický systém Europolu (EAS),
účinný analytický nástroj určený na podporu operativní a strategické analýzy údajů
poskytnutých členskými státy a třetími stranami. Je navržen jako jeden z hlavních systémů
Europolu pro zpracování informací. Evropská komise se bude snažit o rychlé a komplexní
zavedení tohoto nástroje tím, že bude nápomocna členským státům a bude podporovat
komplementární aktivity směřující ke zlepšení systematického dohledu nad střelnými
zbraněmi. Komise zváží potřebu zavedení závazných pravidel pro tuto oblast za účelem
zlepšení analytické kapacity Europolu určené na podporu donucovacích orgánů členských
států.
Na žádost Rady z roku 2014 Europol zřídil kontaktní místo pro střelné zbraně. Kontaktní
místo poskytuje strategickou a operativní podporu při probíhajících vyšetřováních.
Ke kontaktnímu místu je nyní přidruženo 21 členských států43 a 6 třetích stran44. Od svého
založení obdrželo kontaktní místo pro střelné zbraně 3 089 příspěvků týkajících se asi
625 vyšetřovaných případů a obsahujících informace o 35 000 střelných zbraních,
28 700 osobách a asi 3 216 podezřelých firmách. V letošním roce kontaktní místo pro střelné
zbraně obdrželo 1 750 příspěvků. Evropská komise vyzývá všechny členské státy, aby
aktivně sdílely informace a plně se na aktivitách kontaktního místa pro střelné zbraně
podílely.
Maximální využití Evropského informačního systému o výbušných zařízeních (EBDS)
V rámci akčního plánu EU na zvýšení zabezpečení v oblasti výbušnin Evropská komise
financovala vývoj Evropského informačního systému o výbušných zařízeních (EBDS),
který v současné době spravuje Europol. EBDS propojuje téměř všechny členské státy a navíc
Norsko a Evropskou komisi a lze jej využít pro výměnu technických údajů týkajících
se výbušnin a chemických, biologických, radiologických a jaderných (CBRN) materiálů,
a souvisejících událostí, trendů a zařízení.

42

130 000 zdokumentovaných položek: zbraní, munice a souvisejícího materiálu; vládám bylo postoupeno 213 žádostí o
sledování (k červenci 2015).
43
Členové kontaktního místa: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Kypr, Litva,
Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Spojené království, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko,
Španělsko, Švédsko.
44
Eurojust, Interpol, Švýcarsko, Austrálie, Úřad USA pro alkohol, tabák, střelné zbraně a výbušniny a Albánie.
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Je třeba zajistit připojení všech relevantních uživatelů ze členských států a vyvinout
patřičnou snahu o identifikaci všech případných uživatelů a o jejich vyškolení. Kromě toho
Evropská komise ve spolupráci s Europolem zváží, zda by EBDS měl zahrnovat informace
„včasného varování“45, detekční kapacity a zda by na tento systém měly být napojeny také
jiné vybrané evropské databáze. Na doplnění informací sdílených prostřednictvím EBDS
Evropská komise navrhne konání pravidelných utajených schůzek členských států a Europolu
za účelem sdílení odborných posouzení rizik v oblasti výbušnin.
Konkrétní opatření:
 zhodnocení stávajících systémů pro výměnu informací relevantních pro boj proti
nedovolenému obchodování se střelnými zbraněmi a výbušninami, s cílem zajistit
jejich technickou kompatibilitu, se zvláštním zřetelem na potřebu posílení spolupráce
policie a celních orgánů a s ohledem na vývoj stanovený v návrhu směrnice
o střelných zbraních,
 zajištění účinné interoperability stávajících informačních systémů, včetně iARMS/SIS
II ve spojení s univerzálním formátem zprávy (UMF),
 rozšíření využití iTRACE, Evropského informačního systému o výbušných zařízeních
(EBDS) a Analytického systému Europolu, při současném plném využití kontaktního
místa pro střelné zbraně,
 posílení výměny balistických informací prostřednictvím k tomu určené platformy.
5.

UŽŠÍ SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI

Jak je uvedeno ve společném sdělení Evropské komise a vysoké představitelky Unie pro
zahraniční věci a bezpečnostní politiku k přezkumu evropské politiky sousedství46, přijatém
dne 18. listopadu 2015, Evropská unie posílí spolupráci se sousedními zeměmi v oblasti
bezpečnosti, a to včetně boje proti nedovolenému obchodování s lidmi, nedovolenému
obchodování s ručními palnými a lehkými zbraněmi a v protidrogové spolupráci.
Problematika nedovoleného obchodování se střelnými zbraněmi a výbušninami a jejich
použití by měla být systematicky integrována do jednání o bezpečnostních otázkách
s klíčovými partnerskými zeměmi a organizacemi. Tato jednání by případně měla vést ke
konkrétním plánům společných kroků v oblasti střelných zbraní, a je-li to možné, také
výbušnin, a to se zapojením agentur Evropské unie, jako je Europol, Eurojust a CEPOL,
stejně jako relevantních mezinárodních organizací, jako OSN a Interpol.
V některých případech by bylo možné uvažovat o finanční pomoci ze strany Evropské unie
(např. v případě zabavených/vyřazených střelných zbraní), např. v rámci nástroje
přispívajícího ke stabilitě a míru, ostatních asistenčních programů EU nebo rozpočtu určeného
na SZBP.
Programy spolupráce na globální, regionální i bilaterální úrovni by případně měly zahrnovat
školení a jiná podpůrná opatření (včetně poskytování vhodného vybavení a nástrojů) na
posílení kapacit partnerských zemí a ostatních relevantních třetích zemí v boji proti
nedovolenému obchodování se střelnými zbraněmi a výbušninami a jejich použití.
Posílení operativních aktivit a rozšíření rámce akčního plánu EU–jihovýchodní Evropa
45

Systém včasného varování byl vytvořen v rámci akčního plánu EU pro výbušniny, který financovala Komise, avšak
nepodařilo se jeho prostřednictvím propojit orgány všech členských států.
46
JOIN(2015) 50 final.
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Evropská unie a její partneři v jihovýchodní Evropě mají zájem na posílení spolupráce proti
společným hrozbám představovaným nedovoleným obchodem se zbraněmi a výbušninami
vojenského charakteru47.
Tato spolupráce byla dále rozvinuta prostřednictvím přijetí akčního plánu proti
nedovolenému obchodování se střelnými zbraněmi mezi EU a regionem jihovýchodní
Evropy pro období 2015–201948.
Kvůli dalšímu omezení přílivu nelegálních zbraní do Evropské unie je třeba zintenzivnit
přijímání opatření stanovených akčním plánem. Europol by měl urychlit zavádění
operačního akčního plánu pro rok 2016 spadajícího do politického cyklu EU, zejména
organizováním společných zpravodajci řízených operací a zajištěním užší spolupráce
styčných úředníků z regionu se sítí odborníků na střelné zbraně.
Evropská komise připravuje na začátek roku 2016 se západobalkánskými partnery druhou
konferenci, na které zhodnotí stav zavádění akčního plánu a projednají další kroky, včetně
návrhu na rozšíření akčního plánu i do oblasti nelegálních výbušnin.
Země západního Balkánu zavádějí národní strategie boje proti nedovolenému obchodu
s ručními palnými a lehkými zbraněmi a jejich šíření. Pokrok v těchto oblastech je sledován i
v rámci přístupových rozhovorů, konkrétně v rámci kapitoly 24 – spravedlnost, svoboda a
bezpečnost.
Evropská komise ve spolupráci s klíčovými partnery zváží, na základě zkušeností nabytých
v podobných iniciativách49, možnost zavedení schématu pro zpětný odkup střelných
zbraní v tomto regionu.
Posílení spolupráce se zeměmi Blízkého východu a severní Afriky
Současná nestabilita v regionu Blízkého východu a severní Afriky, zejména vleklé konflikty v
Libyi a Sýrii, vedla v tomto regionu k drastickému nárůstu nedovoleného obchodování
se střelnými zbraněmi. To představuje podstatnou hrozbu evropské bezpečnosti, kterou je
třeba urychleně řešit.

47

Od roku 2002 Evropská unie podporuje snahy o snížení míry nebezpečí plynoucího z rozsáhlého nahromadění ručních
palných a lehkých zbraní a zásob munice v jihovýchodní Evropě (http://www.seesac.org/news.php?id=495). Evropská unie
financovala v regionu západního Balkánu různé projekty s cílem zlepšit úroveň zabezpečení při správě zásob.
48
V návaznosti na setkání ministrů spravedlnosti a ministrů vnitra zemí EU a západního Balkánu, které se konalo v Tiraně v
roce 2012, byla v roce 2013 zřízena regionální síť expertů na nelegální obchod se střelnými zbraněmi. To vedlo k přijetí
akčního plánu. Akční plán schválila v prosinci 2014 jak Evropská rada, tak partneři ze západního Balkánu, a to na setkání
ministrů spravedlnosti a ministrů vnitra konaném v Bělehradě. Akční plán stanovuje následující opatření:
 zlepšit výměnu informací o produkci, skladování a obchodu se střelnými zbraněmi a municí na regionální úrovni a s
členskými státy EU, včetně zapojení Europolu, a to mimo jiné za účelem vytvoření účinnějších vyšetřovacích a
zpravodajských norem,
 posílit operativní spolupráci při vymáhání práva na regionální úrovni a s členskými státy EU a Europolem, za účelem
kontroly produkce, skladování a obchodu se střelnými zbraněmi a municí,
 zlepšit shromažďování a výměnu statistických údajů týkajících se produkce, skladování a obchodu se střelnými zbraněmi a
municí,
 podporovat rozvoj sítí na všech úrovních, výměnu osvědčených postupů a společná školení expertů v regionu západního
Balkánu,
 harmonizovat vnitrostátní právní úpravu v oblasti střelných zbraní s evropskými a mezinárodními normami.
49
Strategie EU pro boj proti nedovolenému hromadění ručních palných a lehkých zbraní a střeliva do nich a proti
nedovolenému obchodování s nimi. Dokument 5319/06 PESC 31, 13. ledna 2006;
– rozhodnutí Rady 2013/730/SZBP,
– Akční program OSN k prevenci, potírání a vymýcení nezákonného obchodu s ručními a lehkými zbraněmi.
http://www.un.org/disarmament/content
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Evropská unie již zahájila rozhovory, které mají prověřit možnost případné budoucí
spolupráce se zeměmi Blízkého východu a severní Afriky (a které navazují na předběžné
kontakty a první společnou konferenci na technické úrovni, která se konala 1. října 2015), a
bude se snažit o posílení spolupráce příslušných donucovacích orgánů v Evropské unii a
v regionu Blízkého východu a severní Afriky, o zajištění pomoci při budování kapacit v
rámci regionálních či bilaterálních programů50 a provádění operativních opatření v souladu se
smluveným rámcem.
Tento regionální přístup je třeba doplnit systematickým zahrnováním problematiky střelných
zbraní a výbušnin do bilaterálních rozhovorů se zeměmi Blízkého východu a severní Afriky o
dohodách o přidružení v rámci evropské politiky sousedství a v příslušných podvýborech
v oblasti justice a vnitra a případně do jednání zaměřených specificky na boj s terorismem (již
probíhají s Tuniskem a plánovány jsou s Libanonem, Jordánskem, Alžírem a Marokem).
Nedovolené šíření a obchodování s konvenčními zbraněmi na území Libye, a také z Libye
do ostatních zemí, přispívá k nestabilitě v regionu, mj. i šířením improvizovaných výbušných
zařízení (IED)51 a MANPADS52. Milice na území Libye se již údajně ve špatně chráněných
skladech zmocnily i chemických zbraní a nyní hrozí, že tyto zbraně padnou do rukou
násilných extremistů či teroristů.
Jakmile se zformuje vláda národní jednoty, Evropská unie, ve spolupráci s ostatními
klíčovými mezinárodními partnery, nabídne libyjským orgánům programy na rozvoj kapacit
nezbytných pro boj proti terorismu. Důležitou součástí tohoto balíčku bude i boj proti
nedovolenému obchodování se střelnými zbraněmi a nakládání s výbušninami.
Posílení spolupráce s Ukrajinou
Rozšíření spolupráce při boji proti společné hrozbě představované nedovoleným
obchodováním se střelnými zbraněmi a výbušninami a jejich použitím je v zájmu jak
Evropské unie, tak Ukrajiny. Zároveň by Evropská unie měla na Ukrajině zesílit svou
podporu reformě sektoru civilní bezpečnosti, a to včetně oblasti, kterou se zabývá toto
sdělení.
Posílení spolupráce s Tureckem
Rozhovory Evropské unie s Tureckem na téma boje proti terorismu, které v současné době
probíhají, by měly být rozšířeny o problematiku nedovoleného obchodu se střelnými
zbraněmi a výbušninami.
Posílení spolupráce s dalšími regionálními aktéry a mezinárodními organizacemi
Teroristické skupiny a skupiny organizovaného zločinu v Libyi přispívají k nestabilní
bezpečnostní situaci, což má vliv na oblast Sahelu (např. Mali) a bezpečnostní situaci
v regionu Čadského jezera (zejména v Nigérii). Evropská komise ve spolupráci s Evropskou
službou pro vnější činnost zajistí nezbytnou podporu v boji proti těmto skupinám,
a to poskytnutím pomoci v bezpečnostní oblasti, přičemž jednou z možností je poskytnutí
50

Jako jsou evropský nástroj sousedství a nástroj přispívající ke stabilitě a míru, kde již podobná pomoc nabyla podoby
nového programu EUROMED Police IV, financovaného z evropského nástroje sousedství, který se brzy začne
realizovat.
51
Zbraně z Libye byly nalezeny např. v Čadu, Egyptě, Gaze, Mali, Nigeru a Tunisku.
52
Přenosné systémy protivzdušné obrany.
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pomoci v rámci nově zřízeného nouzového svěřenského fondu Evropské unie pro stabilitu
a řešení hlavních příčin nelegální migrace a vysídlených osob v Africe.
Evropská komise bude státům Ligy arabských států53 nápomocna při vývoji počítačového
systému dohledu nad přesuny zbraní a výzbroje a zváží možnosti spolupráce kontaktních míst
Ligy arabských států pro ruční palné a lehké zbraně s příslušnými institucemi EU.
Evropská unie, v návaznosti na své stávající aktivity realizované v rámci provádění strategie
EU pro ruční palné a lehké zbraně (SALW) z roku 200554 a evropské bezpečnostní strategie55,
bude i nadále podporovat ratifikaci, provedení ve vnitrostátním právu a provádění příslušných
mezinárodních smluv, jako je Smlouva o obchodu se zbraněmi a protokol OSN o střelných
zbraních k Úmluvě OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu. Využity budou i
regionální sítě pro chemické, biologické, radiologické a jaderné materiály (CBRN), zřízené v
rámci iniciativy EU ke snížení míry rizika v osmi regionech.
Konkrétní opatření:
 posílit operativní aktivity a rozšířit rámec akčního plánu EU–jihovýchodní Evropa,
 posílit spolupráci se zeměmi Blízkého východu a severní Afriky,
 posílit spolupráci s Ukrajinou a Tureckem,


posílit spolupráci s dalšími relevantními třetími zeměmi, regionálními aktéry
a mezinárodními organizacemi.

ZÁVĚR
Evropská komise vyzývá členské státy a všechny ostatní příslušné zúčastněné strany, aby přijaly
všechna opatření nezbytná pro rychlé provedení akčního plánu. Evropská komise bude
Evropský parlament a Radu informovat o pokroku v provádění tohoto akčního plánu, a to v
rámci půlroční zprávy o provádění Evropského programu pro bezpečnost.

53

Liga arabských států je regionální organizace arabských zemí v oblasti severní Afriky a jejím okolí, Afrického rohu a
Arábie.
54
http://eeas.europa.eu/non-proliferation-and-disarmament/conventional_weapons/salw/index_en.htm
55
http://www.eeas.europa.eu/csdp/about-csdp/european-security-strategy/
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