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KRATKA OBRAZLOŽITEV 

Ozadje  

Nabavo, posest in uvoz/izvoz strelnega orožja za civilno uporabo ureja obsežen regulativni 

okvir EU, določen v Direktivi 91/477/EGS, kakor je bila spremenjena z Direktivo 

2008/51/ES. Namen direktive je bil uvesti minimalne standarde za označevanje, skladiščenje, 

izdelavo, registracijo in onesposobitev strelnega orožja ter trgovino z njim, kot tudi opredeliti 

pojme in določiti kazniva dejanja.  

Kljub strožji zakonodaji je v EU nasilje, povezano z orožjem, še vedno velika grožnja. Svet za 

notranje zadeve je v izjavi z dne 29. avgusta 2015 pozval k nujnim ukrepom na področju 

onesposobitve strelnega orožja, da bi kriminalcem preprečili njegovo ponovno usposobitev in 

uporabo. Ponovno je pozval k reviziji direktive o strelnem orožju in skupnemu pristopu na 

področju onesposobitve, da bi okrepili sledljivost v veljavni zakonodaji ter odpravili vrzeli in 

pomanjkljivosti pri njenem izvajanju na nacionalni ravni. 

V poročilu o izvajanju direktive o strelnem orožju so opredeljene tudi ovire za sledljivost 

strelnega orožja, ki izhajajo iz razlik med državami članicami. Komisija je v svojem predlogu 

predlagala spremembe veljavne zakonodaje v številnih točkah, kot so: 

 skupni standardi EU za onesposobitev; 

 skupna pravila EU za označevanje strelnega orožja, da bi izboljšali njegovo 

sledljivost; 

 boljša izmenjava podatkov med državami članicami, na primer kadar drug nacionalni 

organ zavrne dovoljenje za lastništvo strelnega orožja, in obveznost medsebojne 

povezanosti nacionalnih registrov orožja; 

 skupna merila glede plašilnega orožja (npr. signalne bakle in rakete ter startne pištole), 

da bi preprečili njihovo predelavo v popolnoma delujoče strelno orožje; 

 strožja pravila glede nabave strelnega orožja prek spleta, da bi preprečili nabavo 

strelnega orožja, njegovih pomembnih sestavnih delov ali streliva prek interneta; 

 strožja pravila za prepoved nekaterega polavtomatskega strelnega orožja, ki ga fizične 

osebe ne smejo posedovati, tudi če je bilo nepreklicno onesposobljeno; 

 strožji pogoji glede prometa onesposobljenega strelnega orožja; 

 strožji pogoji za zbiratelje, da bi omejili tveganje prodaje kriminalcem.  

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve je 15. februarja 2016 

organiziral mini posvetovanje, da bi preučil točke, ki bi se jih dalo izboljšati v okviru veljavne 

direktive, ter razjasnil ustrezno raven usklajenosti na ravni EU.  

Povabljeni strokovnjak za strelno orožje je predvsem poudaril, da predelano in ponovno 
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usposobljeno strelno orožje predstavlja grožnjo ter da bi bilo treba določiti visoke skupne 

standarde za onesposobitev v EU. Poudaril je tudi, da mora biti vsak pomemben sestavni del 

strelnega orožja označen, da se ga lahko v primeru kraje ali izgube izsledi. Strokovnjak je 

opozoril, da je splošna prepoved polavtomatskega strelnega orožja na podlagi merila 

„podobnosti“ problematična in da je v državah članicah ni mogoče izvajati.  

Drug povabljeni strokovnjak za dovoljenja in zdravniške preiskave je povedal, da je za izdajo 

dovoljenja za strelno orožje treba opraviti osnovni zdravniški pregled (tako telesne 

sposobnosti kot duševnega zdravja) in redne nadaljnje preglede.  

Stališče pripravljavke mnenja 

Pripravljavka mnenja pozdravlja revizijo direktive, saj se bodo lahko odpravile 

pomanjkljivosti veljavne zakonodaje in se bo povečala varnost evropskih državljanov. 

Pripravljavka mnenja zato podpira večino predlogov v predlogu Komisije. Meni pa, da je 

treba nekatere dele spremeniti, da bi bila nova zakonodaja razumljiva, učinkovita, 

uravnotežena in sorazmerna. 

Poleg tega želi pripravljavka mnenja poudariti, da ta direktiva, čeprav je njen namen povečati 

varnost državljanov, ne obravnava nezakonitega orožja ter z njim povezanega organiziranega 

kriminala in teroristične dejavnosti, ki sta le dve izmed težav, povezanih z orožjem. Gre bolj 

za preprečevanje, da bi se zakonito strelno orožje znašlo na črnem trgu, ter za preprečevanje 

strelskih napadov, samomorov, umorov in nesreč s strelnim orožjem. 

Pripravljavka mnenja obžaluje, da Komisija ni vnaprej predložila ocene učinka, v kateri bi 

lahko na primer opredelila vrste in količine strelnega orožja, na katerega vpliva predlog, da bi 

Parlament na podlagi ustreznih informacij lažje zavzel stališče o zadevi. 

Pripravljavka mnenja na podlagi teh vidikov predlaga spremembe, ki zadevajo zlasti: 

1. področje uporabe direktive (ki bi zajemalo ne le strelno orožje, temveč tudi njegove 

pomembne sestavne dele in strelivo);  

2. označevanje pomembnih sestavnih delov; 

3. onesposobitev strelnega orožja; 

4. izmenjavo informacij med državami članicami; 

5. prodajo na daljavo; 

6. preiskave primernosti prosilcev za dovoljenje; 

7. dodatne varnostne ukrepe. 

Komisija želi s svojim predlogom spremeniti Prilogo I k direktivi, tako da se v razred A 

dodata „avtomatsko strelno orožje, ki je bilo predelano v polavtomatsko strelno orožje“ in 

„strelno orožje iz točk 1 do 7 po onesposobitvi“, s čimer bi se tovrstno strelno orožje 

prepovedalo. Pripravljavka mnenja to določbo podpira. 



 

AD\1094650SL.doc 5/31 PE576.870v02-00 

 SL 

Poleg tega želi Komisija premakniti razred B7, tj. „polavtomatsko strelno orožje za civilno 

uporabo, ki je podobno avtomatskemu vojaškemu strelnemu orožju“, v razred A. 

Pripravljavka mnenja ugotavlja, da ta določba v svoji sedanji obliki ni niti razumljiva niti 

izvedljiva v praksi, saj ne razlikuje med fizično podobo in tehničnimi značilnostmi. Odločilen 

ne bi smel biti zgolj videz orožja, temveč zlasti tehnične značilnosti, kot so energija vzbujanja 

strelnega orožja, njegov kaliber in možnost pritrditve velikega nabojnika, ali druge 

značilnosti, za katere ni utemeljenega razloga, kot so ročaj pištole, zložljivo kopito, hladilni 

sistemi itd. Pripravljavka mnenja poziva Komisijo, naj ponovno preuči to točko svojega 

predloga. 

PREDLOGI SPREMEMB 

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za notranji trg 

in varstvo potrošnikov kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb: 

Predlog spremembe 1 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) V odgovor na nedavna teroristična 

dejanja, ki so razkrila vrzeli v izvajanju 
Direktive št. 91/477/EGS, predvsem glede 

onesposobitve orožja, možnosti za 

predelavo in pravil za označevanje, je bilo 

v Evropski agendi za varnost, sprejeti 

aprila 2015, in v izjavi Sveta za notranje 

zadeve z dne 29. avgusta 2015 pozvano k 

pregledu navedene Direktive in skupnemu 

pristopu na področju onesposobitve 

strelnega orožja, da bi preprečili ponovno 

usposobitev in uporabo s strani 

kriminalcev. 

(2) Razlog za predloge sprememb 

Direktive Sveta št. 91/477/EGS ne bi smel 

biti nakazovanje kakršne koli povezave 

med nedavnimi terorističnimi napadi ter 

zakonito uporabo in posedovanjem orožja 

v Uniji, kot zlasti velja za lovce, osebe, ki 

so športni strelci, in zbiratelje. 

Proizvodnja, trgovina ter posedovanje in 

uporaba orožja in streliva so zakonite 

dejavnosti večjega rekreativnega, 

športnega in ekonomskega pomena ter so 

pomembni za ustvarjanje delovnih mest in 

blaginje v Uniji. 

 

Predlog spremembe  2 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (2a) Podatki se hranijo in izmenjujejo v 

skladu z Uredbo (EU) 2016/... Evropskega 

parlamenta in Sveta1a. 

 _____________________ 
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 1a Uredba (EU) 2016/... Evropskega 

parlamenta in Sveta o varstvu 

posameznikov pri obdelavi osebnih 

podatkov in o prostem pretoku takih 

podatkov (splošna uredba o varstvu 

podatkov) ter razveljavitvi Direktive 

95/46/ES (UL L ...). 

 

Predlog spremembe  3 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3) Glede nekaterih vprašanj v 

Direktivi št. 91/477/EGS je potrebno 

nadaljnje izboljšanje. 

(3) Glede nekaterih vprašanj v 

Direktivi 91/477/EGS je potrebno 

nadaljnje sorazmerno izboljšanje, da bi se 

borili proti trgovini z orožjem za uporabo 

pri kaznivih ali terorističnih dejanjih ter 

spodbujali usklajeno izvajanje v državah 

članicah. 

 

Predlog spremembe  4 

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) Organom in osebam, kot so muzeji 

in zbiratelji, ki se ukvarjajo s kulturnimi, 

zgodovinskimi, znanstvenimi, tehničnimi 

ali izobraževalnimi vidiki orožja in jih je 

kot take priznala država članica, na 

ozemlju katere imajo sedež, bi moralo biti 

omogočeno, da strelno orožje razreda A 

obdržijo v posesti in ga pridobijo, če imajo 

za to dovoljenje zadevne države članice in 

če so ti organi ali osebe sprejele potrebne 

ukrepe za preprečevanje tveganja za javno 

varnost, tudi z varnim shranjevanjem. Pri 

izdaji tega dovoljenja bi bilo treba 

upoštevati posebne okoliščine, tudi naravo 

in namen zbiranja. 
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Predlog spremembe  5 

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 

 

Predlog spremembe  6 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 6 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (6a) Da bi preprečili zlorabo strelnega 

orožja, je treba v to direktivo vključiti 

minimalne zahteve za njegovo varno 

shranjevanje. Države članice bi morale 

zagotoviti, da se od vsake osebe, ki 

zakonito nabavi ali poseduje strelno 

orožje ali strelivo, zahteva, da sprejme 

razumne previdnostne ukrepe, s katerimi 

zagotovi, da sta orožje in strelivo varna 

pred izgubo ali krajo in da nista dostopna 

tretjim osebam. 

 

Predlog spremembe  7 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 7 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(7) Glede na visoko tveganje ponovne 

usposobitve slabo onesposobljenega orožja 

in, da bi povečali varnost po vsej EU, bi 

moralo biti v tej direktivi zajeto 

onesposobljeno orožje. Poleg tega bi bilo 

treba za najnevarnejše strelno orožje 

uvesti strožja pravila, s katerimi bi bilo 

zagotovljeno, da tega strelnega orožja ni 

dovoljeno imeti v lasti ali trgovati z njim. 

(7) Glede na visoko tveganje ponovne 

usposobitve slabo onesposobljenega orožja 

in, da bi povečali varnost po vsej EU, bi 

moralo biti v tej direktivi zajeto 

onesposobljeno orožje. V primeru 

nespoštovanja teh pravil bi morale države 

članice sprejeti ustrezne ukrepe, vključno 

z uničenjem navedenega strelnega orožja. 

V zvezi s tem je treba upoštevati Izvedbeno 
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Navedena pravila bi se morala za strelno 

orožje tega razreda uporabljati tudi 

potem, ko je onesposobljeno. V primeru 

nespoštovanja teh pravil bi morale države 

članice sprejeti ustrezne ukrepe, vključno 

z uničenjem navedenega strelnega orožja. 

uredbo Komisije (EU) 2015/24031a z dne 

15. decembra 2015 o določitvi skupnih 

smernic o standardih in tehnikah za 

onesposobitev, ki zagotavljajo nepreklicno 

neuporabnost onesposobljenega strelnega 

orožja.  

 __________________ 

 1a UL L 333, 19.12.2015, str. 62 

 

Predlog spremembe  8 

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 bila zagotovljena sledljivost, 

bi morala biti onesposobitev strelnega 

orožja registrirana v nacionalnih 

registrih, redno posodobljena in dostopna 

organom kazenskega pregona v vseh 

državah članicah. 

 

Predlog spremembe  9 

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 

 

Predlog spremembe  10 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 10 
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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 izbrišejo, in da bi pojasnili, na 

katerih sestavnih delih morajo biti, je treba 

uvesti skupna pravila Unije za 

označevanje.  Ta morajo upoštevati nove 

materiale, ki se uporabljajo pri 

izdelovanju orožja, in pojav 

tridimenzionalnega orožja. Upoštevati 

morajo tudi uvoženo orožje. 

 

Predlog spremembe  11 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 10 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (10a) Države članice bi morale opredeliti 

varnostna merila za hranjenje in prevoz 

strelnega orožja; prilagojena bi morala 

biti številu posedovanega orožja in njegovi 

stopnji nevarnosti. 

 

Predlog spremembe  12 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 11 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(11) Strelno orožje se lahko uporablja 

veliko dalj kot 20 let. Da bi zagotovili 

njegovo sledljivost, bi bilo treba evidenco 

o njem voditi za nedoločen čas, dokler se 

ne potrdi, da je bilo uničeno. 

(11) Strelno orožje se lahko uporablja 

veliko dalj kot 20 let. Da bi zagotovili 

njegovo sledljivost, bi bilo treba evidenco 

o njem voditi za nedoločen čas, dokler 

pristojni organi ne potrdijo, da je bilo 

uničeno. 

 

Predlog spremembe  13 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 12 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(12) Ureditve za prodajo strelnega 

orožja in njegovih sestavnih delov prek 

sredstev za komuniciranje na daljavo lahko 

pomenijo resno varnostno grožnjo, saj jih 

je težje nadzorovati kakor običajne načine 

prodaje, zlasti glede preverjanja zakonitosti 

dovoljenj na spletu. Zato je primerno 

omejiti prodajo orožja in sestavnih delov 

prek sredstev za komuniciranje na daljavo, 

predvsem interneta, na trgovce in 

posrednike. 

(12) Ureditve za prodajo strelnega 

orožja in njegovih bistvenih sestavnih 

delov prek sredstev za komuniciranje na 

daljavo lahko pomenijo posebno grožnjo 

za varnost, saj jih je težje nadzorovati 

kakor običajne načine prodaje, zlasti glede 

preverjanja zakonitosti dovoljenj na spletu. 

Za zagotovitev ustreznega nadzora je zato 

primerno omejiti prodajo orožja in 

sestavnih delov prek sredstev za 

komuniciranje na daljavo, predvsem 

interneta, na trgovce in posrednike, razen 

če se strelno orožje izroči ali prevzame v 

prostorih pooblaščenega trgovca, na 

lokalni policijski postaji ali pri drugem 

organu, ki je pooblaščen v skladu z 

nacionalno zakonodajo zadevne države 

članice, ali če lahko države članice na 

drugačen način zagotovijo preverjanje 

identitete, dovoljenj in ustrezne 

dokumentacije udeleženih strani. Ta 

določba ne posega v pravico držav članic, 

da sprejmejo strožja pravila v zvezi z 

zasebno prodajo strelnega orožja brez 

posrednikov. 

 

Predlog spremembe  14 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 13 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(13) Nadalje je tveganje predelave 

plašilnega orožja in drugih vrst orožja za 

streljanje s slepimi naboji v pravo strelno 

orožje veliko in predelano orožje je bilo 

uporabljeno v nekaterih terorističnih 

dejanjih. Zato je nujno obravnavati 

problem predelanega strelnega orožja, ki 

se uporablja pri kaznivih dejanjih, 

predvsem tako, da se ga vključi v področje 

uporabe Direktive. Sprejeti bi bilo treba 

tehnične specifikacije za plašilno orožje 

signalno orožje, rekvizitno orožje in 

(13) Sprejeti bi bilo treba tehnične 

specifikacije za plašilno orožje, signalno 

orožje, rekvizitno orožje in akustično 

orožje, da bi onemogočili njihovo 

predelavo v strelno orožje. 
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akustično orožje, da bi preprečili njihovo 

predelavo v strelno orožje. 

 

Predlog spremembe  15 

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 in sledljivost 

strelnega orožja bi morala Komisija 

oceniti, kateri elementi so potrebni za 

sistem, ki bo vsem državam članicam 

omogočal obvezen dostop do informacij, ki 

jih vsebujejo računalniško podprte zbirke 

podatkov v državah članicah. Hkrati z 

oceno Komisije se, če je primerno, poda 

tudi zakonodajni predlog, v katerem so 

upoštevani obstoječi instrumenti za 

izmenjavo informacij. Poleg izpolnjevanja 

zahteve, da se orožje, ki ga hranijo 

zasebniki ali drugi organi, v skladu z 

zakonom registrira, bi bilo treba s tem 

sistemom omogočiti njegovo sledljivost, 

kadar ga zasežejo organi ali jim je 

predano ali izročeno državi članici, s 

čimer bi bilo mogoče ugotoviti, kaj se z 

orožjem dogaja, dokler ni uničeno, 

nadalje uporabljeno ali znova dano na 

trg. 

 

Predlog spremembe  16 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 15 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(15) Da bi omogočili ustrezno 

izmenjavo informacij med državami 

članicami o izdanih dovoljenjih in 

zavrnitvah, bi bilo treba pristojnost za 

sprejemanje aktov v skladu s členom 290 

Pogodbe o delovanju Evropske unije 

prenesti na Komisijo, da bi sprejela akt, s 

(15) Da bi omogočili ustrezno 

izmenjavo med državami članicami o 

izdanih dovoljenjih, zavrnitvah, 

prekinitvah in o drugih informacijah v 

zvezi s to direktivo, bi bilo treba pristojnost 

za sprejemanje aktov v skladu s členom 

290 Pogodbe o delovanju Evropske unije 
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katerim bi bilo državam članicam 

omogočeno vzpostaviti tak sistem za 

izmenjavo informacij o izdanih 

dovoljenjih in zavrnitvah. Posebno 

pomembno je, da Komisija med svojim 

pripravljalnim delom opravi ustrezna 

posvetovanja, tudi na ravni strokovnjakov. 

Komisija bi morala pri pripravi in 

sestavljanju osnutkov delegiranih aktov 

zagotoviti hkratno, pravočasno in primerno 

posredovanje zadevnih dokumentov 

Evropskemu parlamentu in Svetu. 

prenesti na Komisijo, da bi sprejela akt, s 

katerim bi bilo državam članicam 

omogočeno vzpostaviti sistem za 

sistematično in obvezno izmenjavo 

informacij med njimi. Posebno pomembno 

je, da Komisija med svojim pripravljalnim 

delom opravi ustrezna posvetovanja, tudi 

na ravni strokovnjakov. Komisija bi morala 

pri pripravi in sestavljanju osnutkov 

delegiranih aktov zagotoviti hkratno, 

pravočasno in primerno posredovanje 

zadevnih dokumentov Evropskemu 

parlamentu in Svetu. 

 

Predlog spremembe  17 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a 

Direktiva 91/477/EGS 

Člen 1 – odstavek 1b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1b. V tej direktivi ,pomembni sestavni 

del‘ pomeni cev, okvir, ležišče naboja, 

zaklep ali boben, regulator ali zaklepišče in 

katero koli napravo, namenjeno ali 

prirejeno za dušitev strela, ki so, kadar so 

samostojni predmeti, vključeni v razred 

strelnega orožja, na katero so pritrjeni ali 

na katero se jih namerava pritrditi.“ 

1b. V tej direktivi, pomembni sestavni 

del‘ pomeni cev, okvir, ležišče naboja, 

zaklep ali boben, regulator ali zaklepišče, 

ki so, kadar so samostojni predmeti, 

vključeni v razred strelnega orožja, na 

katero so pritrjeni ali na katero se jih 

namerava pritrditi.“ 

Obrazložitev 

Dušilci zvoka niso pomembni sestavni deli in njihovo dodajanje ne bi povečalo varnosti. 

 

Predlog spremembe  18 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b 

Direktiva 91/477/EGS 

Člen 1 – odstavek 1e 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1e. V tej direktivi ,posrednik‘ pomeni 

vsako fizično ali pravno osebo razen 

1e. V tej direktivi ,posrednik‘ pomeni 

vsako fizično ali pravno osebo razen 
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trgovca, katere trgovanje ali poslovanje v 

celoti ali deloma zajema nakup, prodajo ali 

urejanje prenosa popolnoma sestavljenega 

orožja, njegovih delov in streliva v državi 

članici, iz ene države članice v drugo ali 

izvoz v tretjo državo.“ 

trgovca, katere trgovanje ali poslovanje v 

celoti ali deloma zajema nakup, prodajo ali 

urejanje prenosa popolnoma sestavljenega 

orožja, njegovih delov in streliva v državi 

članici, iz ene države članice v drugo ali 

izvoz v tretjo državo ali uvoz v državo 

članico iz tretje države .“ 

Obrazložitev 

Ni razloga, da uvoza strelnega orožja iz tretjih držav v državo članico ne bi vključili v 

področje dejavnosti posrednika. 

 

Predlog spremembe  19 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka c 

Direktiva 91/477/EGS 

Člen 1 – odstavek 1h 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1h. V tej direktivi ,replike strelnega 

orožja‘ pomeni predmete, ki so fizično 

videti kot strelno orožje, vendar so 

izdelani na tak način, da jih ni mogoče 

predelati tako, da bi bilo z njimi mogoče 

streljati ali izstreliti kroglo oziroma 

izstrelek z delovanjem gorljivega 

pogonskega sredstva. 

črtano 

Obrazložitev 

Opredelitev replike kot predmeta, ki je videti kot strelno orožje, vendar ga ni mogoče 

predelati tako, da bi bilo z njim mogoče streljati, se nanaša na predmet, ki niti hipotetično ne 

bi mogel biti strelno orožje, zato nima mesta v direktivi o strelnem orožju in vanjo ne bi smel 

biti vključen. Določbe o igračah, dekorativnih predmetih itd. so v tej direktivi odveč. Poleg 

tega nenatančno merilo zunanjega videza otežuje razlikovanje med replikami in drugimi 

predmeti. 

 

Predlog spremembe  20 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka c 

Direktiva 91/477/EGS 

Člen 1 – odstavek 1i 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1i. V tej direktivi ,onesposobljeno 

strelno orožje‘ pomeni strelno orožje, ki je 

bilo spremenjeno z namenom, da postane 

stalno neprimerno za uporabo z 

onesposobitvijo, ki zagotavlja, da so vsi 

bistveni deli strelnega orožja trajno 

neuporabni in jih ni mogoče odstraniti, 

zamenjati ali prirediti, da bi strelno orožje 

na kakršen koli način ponovno usposobili.“ 

1i. V tej direktivi ,onesposobljeno 

strelno orožje‘ v skladu z Izvedbeno 

uredbo Komisije (EU) 2015/24031a z dne 

15. decembra 2015 o določitvi skupnih 

smernic o standardih in tehnikah za 

onesposobitev, ki zagotavljajo nepreklicno 

neuporabnost onesposobljenega strelnega 

orožja, pomeni strelno orožje, ki je bilo 

spremenjeno z namenom, da postane stalno 

neprimerno za uporabo z onesposobitvijo, 

ki zagotavlja, da so vsi pomembni sestavni 

deli strelnega orožja trajno neuporabni in 

jih ni mogoče odstraniti, zamenjati ali 

prirediti, da bi strelno orožje na kakršen 

koli način ponovno usposobili. 

 __________________ 

 1a UL L 333, 19.12.2015, str. 62 
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Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 a (novo) 

Direktiva 91/477/EGS 

Člen 2 – odstavek 1 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (1a) odstavek 1 se nadomesti z 

naslednjim: 

„1. Ta direktiva ne vpliva na uporabo 

nacionalnih določbo o nošenju orožja, lovu 

ali streljanju v tarčo.“ 

„1. Ta direktiva ne vpliva na uporabo 

nacionalnih določb o nošenju orožja, lovu 

ali streljanju v tarčo niti na strožjo 

zakonodajo o nezakoniti prodaji orožja.“ 

Obrazložitev 

Ta direktiva mora okrepiti čezmejno sledljivost in preglednost glede posedovanja in prodaje 

orožja in omogočiti dejavno ukrepanje proti nezakoniti trgovini z orožjem. 

 

Predlog spremembe  22 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 
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Direktiva 91/477/EGS 

Člen 2 – 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 ali zbiratelji in organi, ki se 

ukvarjajo s kulturnimi in zgodovinskimi 

vidiki orožja in jih je kot takšne priznala 

država članica, na ozemlju katere imajo 

svoj sedež. Prav tako se ne uporablja za 

komercialne prenose proizvodov obrambne 

industrije ali za nabavo ali posedovanje 

strelnega orožja in streliva, za katerega je 

potrebno dovoljenje, registracija ali izjava 

v skladu z nacionalno zakonodajo, ki ga 

nabavijo ali posedujejo muzeji in 

zbiratelji, ki jih kot take prizna država 

članica, na ozemlju katere imajo sedež. 

 

Predlog spremembe  23 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (2a) Države članice, ki ustvarijo ali so 

ustvarile poseben status za zbiratelje, 

oblikujejo določbe te direktive, ki se zanje 

uporabljajo. 

 

Predlog spremembe  24 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 

Direktiva 91/477/EGS 

Člen 4 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice zagotovijo, da je 

vsako strelno orožje ali del, dan v promet, 

označen in registriran v skladu s to 

1. Države članice zagotovijo, da je 

vsako strelno orožje ali njegov pomemben 

sestavni del, proizveden po začetku 
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direktivo. veljavnosti te direktive, takoj po 

proizvodnji oziroma pred dajanjem v 

promet trajno označen in registriran v 

skladu s to direktivo. 

 

Predlog spremembe  25 

Predlog direktive 

Člen 1 – točka 3 

Direktiva 91/477/EGS 

Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. 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. 

2. Za identificiranje in spremljanje 

strelnega orožja in njegovih pomembnih 

sestavnih delov države članice v času 

proizvodnje oziroma v času uvoza v Unijo 

za vsak kos strelnega orožja ali vsak 

njegov pomemben sestavni del zahtevajo 

enotno označevanje, vključno z nazivom 

proizvajalca, državo ali krajem 

proizvodnje, serijsko številko, letom 

proizvodnje, če ni vključeno v serijsko 

številko, in tipom ali modelom orožja ter 

njegovim kalibrom. To ne vpliva na 

morebitno opremljanje z blagovno znamko 

proizvajalca. 

 

Predlog spremembe  26 

Predlog direktive 

Člen 1 – točka 3 

Direktiva 91/477/EGS 

Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Oznaka mora biti na ležišču naboja 

strelnega orožja. 

črtano 

 

Predlog spremembe  27 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 
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Direktiva 91/477/EGS 

Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice poleg tega zagotovijo, da je 

strelno orožje ob prenosu iz državnih zalog 

v stalno civilno uporabo enotno označeno, 

da je mogoče hitro identificirati državo 

tega prenosa. 

Države članice poleg tega zagotovijo, da je 

strelno orožje ali vsi njegovi pomembni 

sestavni deli ob prenosu iz državnih zalog 

v stalno civilno uporabo enotno označeno, 

da je mogoče hitro identificirati državo 

tega prenosa. 

 

Predlog spremembe  28 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 

Direktiva 91/477/EGS 

Člen 4 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Države članice za opravljanje 

dejavnosti trgovca ali posrednika na 

svojem ozemlju zahtevajo dovoljenje 

najmanj na podlagi preverjene zasebne in 

poklicne neoporečnosti in usposobljenosti 

trgovca ali posrednika. Če gre za pravno 

osebo, se preverita pravna oseba in oseba, 

ki vodi podjetje.“ 

3. Države članice za opravljanje 

dejavnosti trgovca ali posrednika na 

svojem ozemlju zahtevajo dovoljenje 

najmanj na podlagi preverjene zasebne in 

poklicne neoporečnosti in usposobljenosti 

trgovca ali posrednika ter preglednosti 

poslovanja. Če gre za pravno osebo, se 

preverita pravna oseba in oseba, ki vodi 

podjetje.“ 

 

Predlog spremembe  29 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka a 

Direktiva 91/477/EGS 

Člen 4 – odstavek 4 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

V zbirki podatkov so za vsako strelno 

orožje zabeleženi tip, znamka, model, 

kaliber in serijska številka ter ime in 

naslov dobavitelja in osebe, ki nabavlja ali 

poseduje strelno orožje. Evidenca strelnega 

orožja, vključno z onesposobljenim 

strelnim orožjem, se hrani, dokler pristojni 

Ta zbirka podatkov zajema za vsako 

strelno orožje zlasti naslednje podatke: tip, 

znamko, model, kaliber in serijsko številko 

ter ime in naslov dobavitelja in osebe, ki 

nabavlja ali poseduje strelno orožje. 

Evidenca strelnega orožja se hrani za 

nedoločen čas, dokler pristojni organi ne 
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organi ne izdajo potrdila o uničenju. izdajo potrdila o uničenju. 

 Države članice najpozneje do [datum] 

pristojnim organom vseh držav članic 

zagotovijo neposreden dostop do podatkov 

v svojih nacionalnih registrih. V ta namen 

imenujejo organ za izdajanje dovoljenj za 

dostop, in njegovo ime sporočijo Komisiji. 

 

Predlog spremembe  30 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 

Direktiva 91/477/EGS 

Člen 4b – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Sistem iz odstavka 1 zajema vsaj 

preverjanje zasebne in poklicne 

neoporečnosti ter usposobljenosti trgovca 

ali posrednika. Če gre za pravno osebo, se 

preverita pravna oseba in oseba, ki vodi 

podjetje.“ 

2. Sistem iz odstavka 1 zajema vsaj 

preverjanje zasebne in poklicne 

neoporečnosti ter usposobljenosti trgovca 

ali posrednika, pa tudi nadzor preglednosti 

poslovanja. Če gre za pravno osebo, se 

preverita pravna oseba in oseba, ki vodi 

podjetje.“ 

 

Predlog spremembe  31 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 

Direktiva 91/477/EGS 

Člen 5 – odstavek 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) ki so stare najmanj 18 let, razen kar 

zadeva posedovanje strelnega orožja za lov 

in streljanje v tarčo, pod pogojem, da imajo 

v tem primeru osebe, mlajše od 18 let, 

dovoljenje staršev ali so pod nadzorom 

staršev ali odrasle osebe z veljavnim 

dovoljenjem za strelno orožje ali 

dovoljenjem za lov ali so v centru za 

usposabljanje z licenco ali kako drugače 

priznanem centru; 

(a) ki so stare najmanj 18 let, razen kar 

zadeva nabavo, ki ne vključuje nakupa, in 

posedovanje strelnega orožja za lov in 

streljanje v tarčo, pod pogojem, da imajo v 

tem primeru osebe, mlajše od 18 let, 

dovoljenje staršev ali so pod nadzorom 

staršev ali odrasle osebe z veljavnim 

dovoljenjem za strelno orožje ali 

dovoljenjem za lov ali so v centru za 

usposabljanje z licenco ali kako drugače 

priznanem centru; 
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Obrazložitev 

Komisija je brez ustrezne obrazložitve črtala besedilo, ki se s tem predlogom sprememb 

ponovno uvede. Izredno omejena in nadzorovana izjema, ki državam članicam omogoča, da 

nekaterim mladoletnim osebam dovolijo posedovanje strelnega orožja, je potrebna za 

organizacije, ki izvajajo nekatere vrste izobraževanja, zlasti v gozdarstvu. Poleg tega ni 

smiselno, da se tem mladoletnim osebam dovoli posedovanje strelnega orožja, ne pa tudi 

njegova nabava. Posedovanje tega strelnega orožja se strogo nadzira. 

 

Predlog spremembe  32 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 

Direktiva 91/477/EGS 

Člen 5 – odstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) zanje ni verjetno, da bi bile nevarne 

same sebi, javnemu redu ali javni varnosti; 

obsodba za nasilno naklepno kaznivo 

dejanje se šteje za tako nevarnost. 

(b) zanje ni verjetno, da bi bile nevarne 

same sebi ali drugim, javnemu redu ali 

javni varnosti; obsodba za nasilno 

naklepno kaznivo dejanje se šteje za tako 

nevarnost. 

 

Predlog spremembe  33 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 

Direktiva 91/477/EGS 

Člen 5 – odstavek 1 – točka b a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) se zavežejo hraniti orožje v skladu 

z merili za skladiščenje in prevoz, 

določenimi z zakonodajo države članice, v 

kateri prebivajo, in kot so navedena v 

členu 5(1a). 

 

Predlog spremembe  34 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 

Direktiva 91/477/EGS 

Člen 5 – odstavek 1 a (novo)  
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Da bi čim bolj zmanjšali nevarnost 

za krajo strelnega orožja iz razreda B, ki 

je v lasti zasebnikov, države članice 

določijo varnostna merila v zvezi s 

skladiščenjem, posedovanjem in prevozom 

strelnega orožja ali streliva. Ta merila bi 

morala biti prilagojena nevarnosti 

strelnega orožja in številu posedovanih 

kosov strelnega orožja. 

 

Predlog spremembe  35 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 

Direktiva 91/477/EGS 

Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice zagotovijo standardne 

zdravniške preiskave za izdajo in 

obnovitev dovoljenja iz odstavka 1 in 

dovoljenje prekličejo, če kateri koli od 

pogojev, na podlagi katerih je bilo izdano, 

ni več izpolnjen. 

črtano 

 

Predlog spremembe  36 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 

Direktiva 91/477/EGS 

Člen 5 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (2a) Ta direktiva ne posega v 

posedovanje strelnega orožja in streliva, 

pridobljenega z dedovanjem; države 

članice lastnikom, ki niso pridobili 

ustreznega dovoljenja, omejijo 

posedovanje takega strelnega orožja. 
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Obrazložitev 

Razrešiti je treba primere, ko osebe brez ustreznega dovoljenja z dedovanjem pridobijo 

strelno orožje, kar poteka neodvisno od njihove volje. Čeprav bi bilo treba posedovanje in 

uporabo takega strelnega orožja omejiti, o njihovi pravici do lastništva in nekaterih drugih 

pravicah, ki iz tega izhajajo, kot je pravica do prodaje strelnega orožja, ne sme biti dvoma. 

 

Predlog spremembe  37 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 

Direktiva 91/477/EGS 

Člen 5 – odstavek 2b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (2b) Če se preiskave opravijo po 

pravilnem postopku, organ ali 

posameznik, ki izvaja preiskave 

primernosti, ni odgovoren za dejanja 

osebe, ki se jo preiskuje. 

 

Predlog spremembe  38 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 

Direktiva 91/477/EGS 

Člen 5 – odstavek 2c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (2c) Države članice prekličejo 

dovoljenje iz odstavka 1, če kateri od 

pogojev iz odstavka 1 ni več izpolnjen. 

 

Predlog spremembe  39 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 

Direktiva 91/477/EGS 

Člen 6 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice sprejmejo vse primerne 

ukrepe za prepoved nabave in posesti 

Države članice sprejmejo vse primerne 

ukrepe za prepoved nabave in posesti 
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strelnega orožja ter streliva, ki spada v 

razred A, in uničijo vse navedeno strelno 

orožje, čigar posest pomeni kršitev te 

določbe, in je bilo zaseženo. 

strelnega orožja ter streliva, ki spada v 

razred A, in uničijo vse navedeno strelno 

orožje, čigar posest pomeni kršitev te 

določbe, in je bilo zaseženo. V posebnih 

primerih za namene državne obrambe 

lahko pristojni organi izdajo dovoljenja za 

strelno orožje in strelivo iz tega razreda, 

kadar to ne ogroža javne varnosti ali 

javnega reda. 

 

Predlog spremembe  40 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 

Direktiva 91/477/EGS 

Člen 6 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Organom, ki se ukvarjajo s kulturnimi in 

zgodovinskimi vidiki orožja in jih je kot 

take priznala država članica, na ozemlju 

katere imajo sedež, lahko država članica 

dovoli, da strelno orožje razreda A, ki so ga 

nabavili pred [datum začetka veljavnosti te 

direktive], obdržijo v posesti, če je bilo 

onesposobljeno v skladu z določbami, s 

katerimi se prenaša člen 10(b). 

Brez poseganja v odstavek 1 lahko 

organom ali osebam, ki se ukvarjajo s 

kulturnimi, zgodovinskimi, znanstvenimi, 

tehničnimi ali izobraževalnimi vidiki 

orožja in jih je kot take priznala država 

članica, na ozemlju katere imajo sedež, 

države članice dovolijo, da strelno orožje 

in strelivo razreda A, ki so ga nabavili pred 

[datum začetka veljavnosti te direktive], 

obdržijo v posesti, če je bilo 

onesposobljeno v skladu z Izvedbeno 

uredbo Komisije (EU) 2015/2403 ali 

izvzeto iz onesposobitve na podlagi 

ohranjanja kulturne in zgodovinske 

dediščine ter če je mogoče dokazati, da 

njegovo shranjevanje ne ogroža javne 

varnosti ali javnega reda. 

 

Predlog spremembe  41 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 

Direktiva 91/477/EGS 

Člen 6 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Nabava strelnega orožja, njegovih delov in Nabava strelnega orožja in njegovih 
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streliva, ki zadeva razrede A, B in C, z 

uporabo sredstev za komuniciranje na 

daljavo v skladu z opredelitvijo iz člena 2 

Direktive 97/7/ES Evropskega parlamenta 

in Sveta (*) je dovoljena samo za trgovce 

in posrednike ter zanjo velja strog nadzor 

držav članic. 

pomembnih sestavnih delov, ki zadeva 

razrede A, B in C, z uporabo sredstev za 

komuniciranje na daljavo v skladu z 

opredelitvijo iz člena 2 Direktive 97/7/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta (*) je 

dovoljena samo za trgovce in posrednike 

ter zanjo velja strog nadzor držav članic. 

 

Predlog spremembe  42 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 

Direktiva 91/477/EGS 

Člen 6 – odstavek 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Države članice sprejmejo potrebne ukrepe 

za zagotovitev, da se skrajšanje 

dolgocevnega strelnega orožja s 

prilagoditvijo enega ali več njegovih 

pomembnih sestavnih delov, zaradi česar 

se spremeni njegova opredelitev v 

kratkocevno strelno orožje, obravnava kot 

izdelovanje in je zato nezakonito, razen če 

ga izvede pooblaščeni trgovec ali 

izdelovalec orožja. 

 

Predlog spremembe  43 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 a (novo) 

Direktiva 91/477/EGS 

Člen 7 – odstavek 3 – pododstavek 2 (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (6a) v členu 7 se odstavku 3 doda 

naslednji pododstavek: 

 Podatke o strelnem orožju razreda B in 

vse odločbe o dovoljenju ali zavrnitvi 

nabave in posedovanja tega strelnega 

orožja bi bilo treba vnesti v računalniško 

podprte zbirke podatkov držav članic ter 

zagotoviti, da bodo neposredno dostopni 

pristojnim organom vseh držav članic. 
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Predlog spremembe  44 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 

Direktiva 91/477/EGS 

Člen 7 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(7) v členu 7 se odstavku 4 doda 

naslednji pododstavek: 

črtano 

Zgornje meje ne smejo biti daljše od pet 

let. Dovoljenje se lahko obnovi, če so 

pogoji, na podlagi katerih je bilo izdano, 

še vedno izpolnjeni. 

 

Obrazložitev 

Dodajanje obvezne časovne omejitve za dovoljenje bi pomenilo ogromno dodatno birokracijo 

za organe in zakonite imetnike strelnega orožja, varnost pa se s tem ne bi izboljšala.  Ta 

sredstva je bolje nameniti za boj proti nezakonitemu strelnemu orožju. 

 

Predlog spremembe  45 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 

Direktiva 91/477/EGS 

Člen 10a – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice sprejmejo ukrepe, s 

katerimi zagotovijo, da plašilnega orožja, 

signalnega orožja, rekvizitnega orožja in 

akustičnega orožja ni mogoče predelati v 

strelno orožje. 

Države članice sprejmejo vse potrebne 

ukrepe v zvezi s proizvajalci in trgovci 

orožja, s katerimi zagotovijo, da plašilnega 

orožja, signalnega orožja, rekvizitnega 

orožja in akustičnega orožja ni mogoče 

predelati v strelno orožje. Države članice 

zagotovijo tudi, da se to orožje označi v 

skladu s členom 4(1) te direktive in se 

registrira v računalniško podprtih zbirkah 

podatkov, ki jih vodijo države članice. 

 

Predlog spremembe  46 

Predlog direktive 
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Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 

Direktiva 91/477/EGS 

Člen 10a – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija bi morala sprejeti tehnične 

specifikacije za plašilno orožje, signalno 

orožje, rekvizitno orožje in akustično 

orožje, s katerimi bo onemogočena 

njihova predelava v strelno orožje. 

Države članice sprejmejo ukrepe, s 

katerimi zagotovijo, da plašilnega orožja, 

signalnega orožja, rekvizitnega orožja in 

akustičnega orožja ni mogoče predelati v 

strelno orožje. Komisija v skladu s 

postopkom iz člena 13a(2) te direktive do 

31. decembra 2016 izda skupne standarde 

za pretvorbo, s katerimi zagotovi, da se 

pretvorba strelnega orožja, zaradi katere 

se spremeni njegov razred, izvede na tak 

način, da je pretvorba nepreklicna. 

 

Predlog spremembe  47 

Predlog direktive 

Člen 1 – točka 8 

Direktiva 91/477/EGSČlen 1b – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice storijo vse potrebno, da 

pristojni organi lahko preverijo 

onesposobitev strelnega orožja in tako 

zagotovijo, da je strelno orožje zaradi 

opravljenih sprememb nepreklicno 

neuporabno. Države članice pri navedenem 

preverjanju zagotovijo, da se izda potrdilo 

ali drug dokument, s katerim se potrdi 

onesposobitev strelnega orožja, ali namesti 

ustrezna jasno vidna oznako na njem. 

Ob upoštevanju Uredbe Komisije 

2015/24031a z dne 15. decembra 2015 

države članice storijo vse potrebno, da 

lahko pristojni organi preverijo 

onesposobitev strelnega orožja in tako 

zagotovijo, da je strelno orožje zaradi 

opravljenih sprememb nepreklicno 

neuporabno. Države članice pri navedenem 

preverjanju zagotovijo, da se izdata 

potrdilo in drug dokument, s katerim se 

potrdi onesposobitev strelnega orožja, ali 

namesti ustrezna jasno vidna oznaka na 

vsakem pomembnem sestavnem delu 

onesposobljenega orožja. 

 Države članice imenujejo organ, pristojen 

za onesposobitev strelnega orožja in o 

njem najpozneje do [datum] obvestijo 

Evropsko komisijo. 

 __________________ 

 1a UL L 333, 19.12.2015, str. 62 
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Predlog spremembe  48 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 

Direktiva 91/477/EGS 

Člen 1b – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija sprejme standarde in tehnike za 

onesposobitev, ki zagotavljajo nepreklicno 

neuporabnost onesposobljenega strelnega 

orožja. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v 

skladu s postopkom pregleda iz člena 

13b(2). 

črtano 

 

Predlog spremembe  49 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 

Direktiva 91/477/EGS 

Člen 10 c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Države članice uvedejo pravila o varnem 

shranjevanju strelnega orožja in streliva 

iz razreda A, B in C, ki so v skladu s 

standardi, enakovrednimi tistim iz 

Sporazuma o Evropskem gospodarskem 

prostoru, s čimer zagotovijo, da je strelno 

orožje in strelivo shranjeno tako, da je 

tveganje za nepooblaščen dostop 

minimalno. 

 

Predlog spremembe  50 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 

Direktiva 91/477/EGS 

Člen 10 d (novo)  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Odvečne zaloge orožja iz razreda A, ki jih 
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imajo policija, carina in vojska, se 

nepreklicno onesposobijo v skladu z 

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 

2015/2403 z dne 15. decembra 2015, razen 

za prenos v skladu z dovoljenji, izdanimi 

na podlagi člena 6(1) ali (2). 

 

Predlog spremembe  51 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (8a) Poleg potrebnega sistema 

registracije orožja, ki ga v skladu z 

zakonom hranijo zasebniki ali drugi 

subjekti, ima vsaka država članica 

register, s katerim zagotovi sledljivost 

orožja, ki ga zasežejo organi ali se izroči 

državi, od trenutka njegove predaje ali 

zasega do takrat, ko je uničeno ali ga 

uporabljajo organi ali je znova dano na 

trg. 

 

Predlog spremembe  52 

Predlog direktive 

Člen 1 – točka 9 

Direktiva 91/477/EGS 

Člen 13 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Pristojni organi držav članic si 

izmenjujejo informacije o izdanih 

dovoljenjih za prenos strelnega orožja v 

drugo državo članico ter informacije o 

zavrnitvah izdaje dovoljenja iz člena 7. 

4. Pristojni organi držav članic si po 

elektronski poti izmenjujejo informacije o 

izdanih dovoljenjih za prenos strelnega 

orožja v drugo državo članico ter 

informacije o zavrnitvah izdaje dovoljenja 

iz člena 7 do najkasneje [datum] ter v 

skladu z Uredbo (EU) 2016/... Evropskega 

parlamenta in Sveta1a. 

 ___________________ 

 1aUredba (EU) 2016/... Evropskega 

parlamenta in Sveta o varstvu 

posameznikov pri obdelavi osebnih 
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podatkov in o prostem pretoku takih 

podatkov (splošna uredba o varstvu 

podatkov) ter razveljavitvi Direktive 

95/46/ES (UL L ...). 

Obrazložitev 

Izmenjava informacij mora biti učinkovita in skladna z veljavno zakonodajo o varstvu 

podatkov. 

 

Predlog spremembe  53 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12 

Direktiva 91/477/EGS 

Člen 17 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu 

vsakih pet let predloži poročilo o izvajanju 

te direktive in hkrati z njim, če je primerno, 

predloge zlasti glede razredov strelnega 

orožja iz Priloge I ter vprašanj, povezanih z 

novimi tehnologijami, kot je 

tridimenzionalno tiskanje. Prvo poročilo se 

predloži dve leti po začetku veljavnosti te 

direktive.“ 

Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu 

vsakih pet let predloži poročilo o izvajanju 

te direktive, vključno s pregledom 

ustreznosti novih določb, in hkrati z njim, 

če je primerno, predloge zlasti glede 

razredov strelnega orožja iz Priloge I ter 

vprašanj, povezanih z modularno zasnovo 

strelnega orožja in novimi tehnologijami, 

kot je tridimenzionalno tiskanje. Prvo 

poročilo se predloži dve leti po začetku 

veljavnosti te direktive.“ 

 

Predlog spremembe  54 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12 

Direktiva 91/477/EGS 

Člen 17 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija do [datum] oceni potrebne 

elemente sistema za izmenjavo informacij 

v računalniško podprtih zbirkah podatkov 

iz člena 4(4) med državami članicami. 

Hkrati z oceno Komisije se, če je primerno, 

poda tudi zakonodajni predlog, v katerem 

so upoštevani obstoječi instrumenti za 

Komisija do [datum] oceni, kateri elementi 

so potrebni za sistem, ki bi vsaki državi 

članici omogočil dostop do informacij v 

računalniško podprtih zbirkah podatkov iz 

člena 4(4). Hkrati z oceno Komisije se, če 

je primerno, poda tudi zakonodajni 

predlog, v katerem so upoštevani obstoječi 
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izmenjavo informacij.“ instrumenti za izmenjavo informacij.“ 

 

Predlog spremembe  55 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 13 

Direktiva 91/477/EGS 

PRILOGA I – del II 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(13) del II Priloge I k Direktivi 

91/477/EGS se spremeni: 

črtano 

(a) točka A se spremeni:  

(i) v razredu A se dodajo naslednje 

točke: 

 

‘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.“ 

 

(ii) v razredu B se črta točka 7;  

(iii) v razredu C se dodajo naslednje 

točke: 

 

‘5 Plašilno orožje, rekvizitno orožje 

in akustično orožje ter replike 

 

6 Strelno orožje, ki spada v razred B 

in točke od 1 do 5 razreda C, po 

onesposobitvi.“ 

 

(b) v točki B se črta naslednje 

besedilo: 

 

„Mehanizem za zapiranje kanala, ležišče 

naboja in cev strelnega orožja, ki so, 

kadar so samostojni predmeti, vključeni v 

razred strelnega orožja, na katero so 

pritrjeni ali na katero se jih namerava 

pritrditi.“ 
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Obrazložitev 

Predlagana sprememba bi bila v škodo celovitim obrambnim sposobnostim nekaterih držav 

članic. 

 

Predlog spremembe  56 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 13 a (novo) 

Direktiva 91/477/EGS 

Priloga II – del II – točka A – razred C – točka 5 

 

Veljavno besedilo  Predlog spremembe 

 (13 a) del II Priloge I k Direktivi 

91/477/EGS se spremeni: 

 v razredu C se doda naslednja točka: 

5. Plašilno orožje, rekvizitno orožje in 

akustično orožje ter replike 

5. Strelno orožje iz razreda A, B in 

točk od 1 do 4 razreda C, po predelavi v 

plašilno, signalno, rekvizitno in akustično 

orožje, plinsko orožje, paintball ali airsoft 

orožje, flobert ali orožje z vžigom na 

netilno kapico. 

Obrazložitev 

We see no reason for alarm and signal weapons, salute and acoustic weapons to be included 

in category C, if they were originally produced as such (i.e. not by conversion from live 

ammunition). Provided that they have been approved and homologated to enter the market 

(which typically also includes safety checks), they should stay outside of the scope of the 

Directive. Regarding firearms converted to alarm, signal weapons etc., this proposal aims to 

close the loophole that was probably previously used by terrorists and criminals, who 

converted them back to live ammunition. Including them in category C acts as a preventive 

measure from their conversion back to the original state, as making them subject to 

declaration would make them traceable, and therefore uninteresting for committing crimes. 
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