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9.3.2017 A8-0251/130 

Predlog spremembe  130 

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 3 

Direktiva 91/477/EGS 

Člen 4 – odstavek 2 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Za identificiranje in spremljanje strelnega 

orožja države članice v času proizvodnje 

oziroma v času uvoza v Unijo za vsak kos 

strelnega orožja zahtevajo enotno 

označevanje, vključno z nazivom 

proizvajalca, državo ali krajem 

proizvodnje, serijsko številko in letom 

proizvodnje, če ni vključeno v serijsko 

številko. To ne vpliva na morebitno 

opremljanje z blagovno znamko 

proizvajalca. 

Za identificiranje in spremljanje strelnega 

orožja države članice v času proizvodnje 

oziroma v času uvoza v Unijo strelnega 

orožja, izdelanega po začetku veljavnosti 

te direktive, za vsak kos strelnega orožja 

zahtevajo enotno označevanje, vključno z 

nazivom proizvajalca, državo ali krajem 

proizvodnje, serijsko številko in letom 

proizvodnje, če ni vključeno v serijsko 

številko. To ne vpliva na morebitno 

opremljanje z blagovno znamko 

proizvajalca. Ta pravila glede označevanja 

veljajo za strelno orožje, ki se izdela po 

začetku veljavnosti te direktive. 

Or. en 
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Predlog spremembe  131 

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 10 

Direktiva 91/477/EGS 

Člen 13 a – odstavek 3 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a. Komisija se pred sprejetjem 

delegiranega akta posvetuje s 

strokovnjaki, ki jih imenujejo države 

članice in ki vključujejo predstavnike 

organizacij civilne družbe: ki zastopajo 

športno strelstvo, zbiralce orožja, lovce in 

predstavnike orožarjev in trgovcev z 

orožjem, v skladu z načeli, določenimi v 

medinstitucionalnem sporazumu z dne 

13. aprila 2016 o boljši pripravi 

zakonodaje. 

Or. en 
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Predlog spremembe  133 

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 1 – točka 13 – točka a – točka i 

Direktiva 91/477/EGS 

Priloga I – del II – točka a – točka i 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(i) v razredu A se dodajo naslednje 

točke: 

črtano 

‘6. Avtomatsko strelno orožje, ki je bilo 

predelano v polavtomatsko strelno orožje 

 

7. Polavtomatsko strelno orožje za civilno 

uporabo, ki je podobno avtomatskemu 

vojaškemu strelnemu orožju 

 

8. Strelno orožje iz točk od 1 do 7 po 

onesposobitvi.“ 

 

Or. en 

 


