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9.3.2017 A8-0251/123 

Predlog spremembe  123 

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

Petr Mach 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Nadzor nabave in posedovanja orožja 

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

Predlog direktive 

Uvodna izjava 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) Organom, ki se ukvarjajo s 

kulturnimi in zgodovinskimi vidiki orožja 

in jih je kot take priznala država članica, 

na ozemlju katere imajo sedež, ki imajo v 

posesti strelno orožje razreda A, ki je bilo 

nabavljeno pred začetkom veljavnosti te 

direktive, bi moralo biti omogočeno, da 

navedeno strelno orožje obdržijo v posesti, 

če imajo za to dovoljenje zadevne države 

članice in če je bilo navedeno orožje 

onesposobljeno. 

(4) Države članice bi morale imeti 

možnost, da izdajo dovoljenje priznanim 

muzejem in zbiralcem za nabavo in posest 

strelnega orožja in streliva, kadar je to 

potrebno za zgodovinske, kulturne, 

znanstvene, tehnične, izobraževalne ali 

estetske namene ali namene kulturne 

dediščine, pod pogojem, da pred izdajo 

dovoljenja dokažejo, da so sprejeli 

potrebne ukrepe za obvladovanje tveganj 

za javno varnost ali javni red, tudi z 

varnim shranjevanjem. 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/124 

Predlog spremembe  124 

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

Petr Mach 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Nadzor nabave in posedovanja orožja 

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

Predlog direktive 

Uvodna izjava 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) Ker je bilo v opravljeni oceni 

ugotovljeno, da so zbiralci lahko 

morebiten vir nedovoljene trgovine z 

orožjem, bi morali biti zajeti v tej direktivi. 

črtano 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/125 

Predlog spremembe  125 

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

Petr Mach 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Nadzor nabave in posedovanja orožja 

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

Predlog direktive 

Uvodna izjava 8 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(8) Da bi bila zagotovljena sledljivost 

onesposobljenega strelnega orožja, bi 

moralo biti to orožje registrirano v 

nacionalnih registrih. 

(8) Da bi izboljšali sledljivost strelnega 

orožja in pomembnih sestavnih delov ter 

olajšali njegov prost pretok, bi bilo treba 

sestavljeno strelno orožje in vse 

pomembne sestavne dele, ki se prodajajo 

ločeno, med proizvodnjo ali nemudoma po 

uvozu v Unijo označiti z neodstranljivo 

oznako. Zahteve glede sledljivosti ne bi 

smele veljati za strelno orožje, ki je bilo 

onesposobljeno v skladu s to direktivo, 

oziroma strelno orožje in sestavne dele, 

proizvedene pred začetkom veljavnosti te 

direktive. 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/126 

Predlog spremembe  126 

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

Petr Mach 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Nadzor nabave in posedovanja orožja 

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

Predlog direktive 

Uvodna izjava 9 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) Nekatera polavtomatska strelna 

orožja je mogoče brez težav predelati v 

avtomatsko strelno orožje, kar pomeni 

varnostno grožnjo. Nekatera 

polavtomatska orožja so lahko zelo 

nevarna tudi brez predelave v razred A, če 

sprejmejo veliko število nabojev. Pri 

takem polavtomatskem orožju mora biti 

zato prepovedana civilna uporaba. 

črtano 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/127 

Predlog spremembe  127 

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

Petr Mach 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Nadzor nabave in posedovanja orožja 

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

Predlog direktive 

Uvodna izjava 10 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(10) Da bi se izognili možnosti, da se 

oznake brez težav izbrišejo, in da bi 

pojasnili, na katerih sestavnih delih morajo 

biti oznake, je treba uvesti skupna pravila 

Unije za označevanje. 

(10) Da bi preprečili možnost, da se 

oznake brez težav izbrišejo, in da bi 

pojasnili, na katerih sestavnih delih morajo 

biti oznake, je treba uvesti skupna pravila 

Unije za označevanje. Ta pravila bi se 

morala uporabljati le za strelno orožje in 

pomembne sestavne dele, ki se prodajajo 

ločeno, so bili proizvedeni po začetku 

veljavnosti te direktive in se dajo na trg od 

datuma, do katerega morajo države 

članice sprejeti zakone in druge predpise, 

potrebne za uskladitev z glavnimi 

določbami te direktive. 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/128 

Predlog spremembe  128 

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

Petr Mach 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Nadzor nabave in posedovanja orožja 

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

Predlog direktive 

Uvodna izjava 14 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(14) Za boljšo izmenjavo informacij 

med državami članicami bi morala 

Komisija oceniti potrebne elemente 

sistema za podporo taki izmenjavi 
informacij, ki jih vsebujejo računalniško 

podprte zbirke podatkov v državah 

članicah. Hkrati z oceno Komisije se 

lahko, če je primerno, poda tudi 

zakonodajni predlog, v katerem so 

upoštevani obstoječi instrumenti za 

izmenjavo informacij. 

(14) Za boljšo izmenjavo informacij 

med državami članicami bi morala 

Komisija poenostaviti in spodbujati 

izmenjavo informacij, ki jih vsebujejo 

računalniško podprte zbirke podatkov v 

državah članicah, kadar je to primerno, 

prav tako pa razširjati primere najboljše 

prakse. Države članice ohranijo pravico 

do vodenja lastnih registrov strelnega 

orožja, saj Unija ne bo vzpostavila 

podatkovne zbirke EU, ki bi zajemala vse 

registrirane kose strelnega orožja v 

državah članicah. 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/129 

Predlog spremembe  129 

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

Petr Mach 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Nadzor nabave in posedovanja orožja 

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

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 –točka 2 

Direktiva 91/477/EGS 

Člen 1 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Ta direktiva se ne uporablja za 

orožje in strelivo, ki ga v skladu z 

nacionalno zakonodajo nabavljajo ali 

posedujejo oborožene sile, policija ali javni 

organi. Prav tako se ne uporablja za 

komercialne prenose bojnega orožja in 

streliva.“ 

2. Ta direktiva se ne uporablja za 

orožje in strelivo, ki ga v skladu z 

nacionalno zakonodajo nabavljajo ali 

posedujejo oborožene sile, policija, javni 

organi, priznani muzeji in zbiratelji. Prav 

tako se ne uporablja za komercialne 

prenose bojnega orožja in streliva.“ 

Or. en 

 

 


