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Nadzor nabave in posedovanja orožja ***I 

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. marca 2017 o predlogu 

direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembah Direktive Sveta 91/477/EGS o 

nadzoru nabave in posedovanja orožja (COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 

2015/0269(COD)) 

 

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 

(COM(2015)0750), 

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 

podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0358/2015), 

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

– ob upoštevanju obrazloženih mnenj poljskega senata in švedskega parlamenta v skladu s 

Protokolom št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerih izjavljata, da 

osnutek zakonodajnega akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti, 

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 27. aprila 

20161, 

– ob upoštevanju začasnega sporazuma, ki ga je odobril pristojni odbor v skladu s členom 

69f(4) Poslovnika, in zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 20. decembra 2016, da 

bo odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o 

delovanju Evropske unije, 

– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov ter mnenja 

Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0251/2016), 

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju; 

                                                 
1  UL C 264, 20.7.2016, str. 77. 



 

 

2. se seznanja z izjavo Komisije, priloženo tej resoluciji; 

3. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če nadomesti, bistveno spremeni ali 

namerava bistveno spremeniti svoj predlog; 

4. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 

nacionalnim parlamentom. 



 

 

P8_TC1-COD(2015)0269 

 

Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 14. marca 2017 z 

namenom sprejetja Direktive (EU) 2017/... Evropskega parlamenta in Sveta o 

spremembi Direktive Sveta 91/477/EGS o nadzoru nabave in posedovanja orožja 

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako 

končnemu zakonodajnemu aktu, Direktivi (EU) 2017/853.) 

 



 

 

PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI 

IZJAVA KOMISIJE 

Komisija priznava pomen dobro delujočega standarda za onesposobitev, ki prispeva k višji 

ravni varnosti in uradnim organom zagotavlja, da je onesposobljeno orožje ustrezno in 

dejansko onesposobljeno. 

Zato bo pospešila delo v zvezi revizijo meril za onesposobitev, ki ga izvajajo nacionalni 

strokovnjaki v odboru, ustanovljenem z Direktivo 91/477/EGS, da bo lahko Komisija do 

konca maja 2017 – v skladu s postopkom v odboru iz navedene direktive in ob pozitivnem 

mnenju nacionalnih strokovnjakov – sprejela izvedbeno uredbo Komisije o spremembi 

Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2403 z dne 15. decembra 2015 o določitvi skupnih 

smernic o standardih in tehnikah za onesposobitev, ki zagotavljajo nepreklicno neuporabnost 

onesposobljenega strelnega orožja. Komisija poziva države članice, naj v celoti podprejo 

pospešitev tega dela. 

 


