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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Vsebina direktive

Komisija je podpisala Protokol Združenih narodov proti nedovoljeni proizvodnji strelnega 
orožja, njegovih sestavnih delov in streliva ter trgovini z njimi, ki dopolnjuje Konvencijo 
Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu, direktiva o spremembi 
direktive 91/477/EGS pa pomeni spremembo tega protokola na ravni Skupnosti.  

Cilj direktive 91/477/EGS je vzpostavitev minimalnih standardov za označevanje orožja, 
hranjenje dokazil o izdelavi orožja in trgovini z orožjem (registri orožja), onesposobitev 
strelnega orožja ter določitev in opredelitev kaznivih dejanj. 

Posebni cilji Komisije

Predlagana direktiva spreminja obstoječo direktivo v naslednjih točkah: 

- opredelitev pojma nedovoljene proizvodnje strelnega orožja in trgovanja z njim v 
okviru področja uporabe direktive,

- ureditev potrebnega označevanja strelnega orožja,
- podaljšanje obdobja hranjenja registrov, ki ga določa direktiva 91/477/EGS, 
- jasna opredelitev kazni, ki se uporabljajo, in
- vključitev splošnih načel onesposobitve orožja, določenih v protokolu Združenih 

narodov. 

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2000)837)

Komisija je v poročilu COM(2000)837 obravnavala izvajanje direktive 91/477/EGS in ga 
ocenila pozitivno, vendar ga je kljub temu treba izboljšati. 

Enotno mnenje je bilo, da direktiva določa naslednje načelo.
Potovanja iz ene države članice v drugo niso dovoljena, če potnik poseduje strelno orožje. 
Omilitev tega načela je dopustna le, če se upošteva točno določeni postopek, ki predvideva, da 
se vsaki državi članici sporoči, da bo na njeno ozemlje prineseno strelno orožje. 

Po podatkih Komisije je izmenjava informacij pomanjkljiva, zaradi česar ni dovolj natančnih 
podatkov, sodelovanje med državami članicami pa je oslabljeno. Poleg tega je bilo 
ugotovljeno, da je uporaba evropskega dovoljenja za strelno orožje problematična, čeprav je 
po pojmovanju Komisije primeren instrument za lovce in športne strelce, ki potujejo iz ene 
države članice v drugo, da se udeležijo lova ali ukvarjajo s športom. 

Glede klasifikacije, pridobitve in posedovanja strelnega orožja se je pokazalo, da v večini 
držav članic razlikovanje med strelnim orožjem razredov A, B, C ali D, kot ga izvaja 
Komisija, ni obvezno. V večini držav članic razlikujejo zgolj med prepovedanim strelnim 
orožjem in strelnim orožjem, za katerega je potrebno dovoljenje. 

Zadevne skupine do danes niso izrazile večjih potreb po spremembah zaradi pomanjkljivosti 
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direktive, tako da prevladuje prepričanje, da je direktiva smiselna in služi namenu. 

Stališče poročevalca

Poročevalec se strinja z oceno zadevnih strani in Komisije, zato podpira spremembo direktive 
91/477/EGS, kot jo je predlagala Komisija. Da bi pojasnil edino preostalo nepopolnost, je 
poročevalec predloge spremembe Komisije dopolnil s sestavnimi deli schengenskega 
sporazuma in protokola Združenih narodov. 

Poleg tega se poročevalec zavzema za vključitev spletne trgovine in oblikovanje spletnih 
platform za trgovino z orožjem v področje uporabe direktive. 
Od začetka izvajanja direktive leta 1993 se je internet bistveno razvil in omogoča elektronsko 
trgovanje. Cilj direktive, ki preprečuje prepovedano trgovino s strelnim orožjem, se lahko 
doseže le, če bodo zajeti vsi trgi strelnega orožja. 

Poročevalec pojasnjuje tudi, da prenos strelnega orožja iz ene države članice v drugo brez 
evropskega dovoljenja za strelno orožje ni kazniv, da bi tako ne prekomerno omejili prostega 
gibanja ljudi.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva odbor za notranji trg 
in varstvo potrošnikov kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge 
sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
UVODNA IZJAVA 3 A (novo)

(3a) Ker dokazi obveščevalne službe kažejo 
na povečano uporabo spremenjenega 
orožja, je ključnega pomena, da se takšno 
spremenjeno orožje vključi v opredelitev 
"strelnega orožja" v tej direktivi.

Predlog spremembe 2
UVODNA IZJAVA 5

  
1 Še neobjavljeno v UL.
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(5) Poleg tega protokol določa obveznost 
označevanja orožja pri proizvodnji in 
prenosu orožja iz državnih zalog v stalno 
civilno uporabo, medtem ko je v Direktivi
91/477 obveznost označevanja omenjena le 
posredno. 

(5) Poleg tega protokol določa obveznost 
označevanja orožja pri proizvodnji in 
prenosu orožja iz državnih zalog v stalno 
civilno uporabo, medtem ko je v direktivi
91/477 obveznost označevanja omenjena le 
posredno. Ker konvencija s 1. julija 1969 o 
vzajemnem priznavanju žigov o 
preizkušanju orožja malega kalibra 
vključuje vse zahteve protokola, je treba 
premisliti o uporabi konvencije v Evropski 
uniji.

Obrazložitev

Konvencija o vzajemnem priznavanju žigov o preizkušanju orožja malega kalibra velja v 
številnih državah članicah EU in tako omogoča sistem označevanja in nadzora, ki vključuje 
vsa zagotovila in zahteve, določene s protokolom ZN.

Predlog spremembe 3
UVODNA IZJAVA 6

(6) Po drugi strani je treba obdobje hranjenja 
registrov z informacijami o orožju podaljšati 
na najmanj deset let, kot to določa protokol.

(6) Po drugi strani je treba obdobje hranjenja 
registrov z informacijami o orožju, ki ga je 
treba v skladu s protokolom podaljšati na 
najmanj deset let, podaljšati še vsaj na 20 
let, da bi omogočili ustrezno spremljanje 
strelnega orožja. Prav tako morajo države 
članice imeti vzpostavljeno računalniško 
podprto centralno podatkovno bazo, v 
kateri je vsakemu strelnemu orožju 
dodeljena enotna identifikacijska številka 
ter sta vnesena ime in naslov vsakega 
naslednjega lastnika. Dostop policije in 
pravosodnih organov do podatkov iz 
centralne podatkovne baze mora biti v 
skladu s členom 8 Konvencije o varstvu 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Obrazložitev

Protokol predvideva, da se podatki hranijo "vsaj deset let", kar pa je glede na dolgo 
življenjsko dobo strelnega orožja neustrezno. Zato je treba podatke hraniti vsaj 20 let. Poleg 
tega protokol določa, da je hranjenje informacij v pristojnosti javnih organov. Za ustrezno 
spremljanje strelnega orožja so potrebni centralni registracijski sistemi, ki nadzorujejo orožje 
in ne oseb. Avtomatizacija registrov je v 21. stoletju nujna. Treba je zagotoviti, da bo dostop 
do podatkov iz centralne podatkovne baze v skladu s pravili, ki zagotavljajo spoštovanje 
zasebnega in družinskega življenja.
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Predlog spremembe 4
UVODNA IZJAVA 6 A (novo)

(6a) Da bi olajšali spremljanje strelnega 
orožja in učinkovito preprečevali 
nedovoljeno proizvodnjo strelnega orožja, 
njegovih sestavnih delov in streliva ter 
nedovoljeno trgovino z njimi, je treba 
sprejeti ukrepe za izboljšanje izmenjave 
informacij med državami članicami.

Predlog spremembe 5
UVODNA IZJAVA 6 B (novo)

(6b) Ohranjanje in izmenjava informacij 
morata biti v skladu z direktivo 95/46/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta s 
24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov 
pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem 
pretoku takih podatkov.
1 UL L 281, 23.11.1995, str. 31.

Obrazložitev

Treba je poudariti potrebo po skladnosti z okvirno direktivo o varstvu osebnih podatkov.

Predlog spremembe 6
UVODNA IZJAVA 9 A (novo)

(9a) Zaradi posebne narave dejavnosti 
trgovcev in posrednikov je potreben strog 
nadzor nad temi dejavnostmi, zlasti je treba 
preverjati poklicno usposobljenost in 
neoporečnost trgovcev in posrednikov. 

Obrazložitev

Do sedaj dejavnost trgovcev v primerjavi s številnimi drugimi poklici ni bila ustrezno urejena, 
čeprav gre za zelo specifično dejavnost, ki jo je treba strogo nadzorovati. Zato je zaželeno, da 
trgovci in posredniki dokažejo svojo poklicno usposobljenost. 

Predlog spremembe 7
UVODNA IZJAVA 9 B (novo)

(9b) Evropsko dovoljenje za strelno orožje 
načeloma zadovoljivo opravlja svojo 
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funkcijo in ga je treba upoštevati kot edini 
dokument, ki ga lovci in športni strelci 
potrebujejo za prenos strelnega orožja v 
drugo državo članico.

Obrazložitev

Kot je navedeno v poročilu, ki ga je leta 2000 predložila Komisija, države članice ne smejo od 
lovcev in športnih strelcev, ki potujejo v drugo državo članico, razen evropskega dovoljenja 
za strelno orožje zahtevati dokumentov ali pristojbin, kar je tudi v interesu brezhibnega 
delovanja notranjega trga.

Predlog spremembe 8
UVODNA IZJAVA 9 C (novo)

(9c) Komisija mora čim prej pripraviti 
študijo stroškov in koristi o vplivu, ki bi ga 
imelo zmanjšanje števila kategorij orožja 
na delovanje notranjega trga.

Predlog spremembe 9
ČLEN 1, TOČKA -1 A (novo)

Len 1, odstavek 1 (direktiva 91/477/EGS)

(-1a) Člen 1(1) se nadomesti z naslednjim:
"Za namene te direktive 'strelno orožje' 
pomeni vsako prenosno cevno orožje, ki 
izstreljuje, je namenjeno izstreljevanju ali 
ga je mogoče enostavno prilagoditi za 
izstreljevanje strelov, krogel ali izstrelkov z 
aktiviranjem razstreliva, razen orožja, ki 
ustreza opredelitvi, vendar je izvzeto zaradi 
enega izmed razlogov, navedenih v oddelku 
III priloge I. Strelno orožje je razvrščeno v 
oddelku II priloge I."

Obrazložitev

Opredelitev strelnega orožja je v skladu s protokolom. Vendar mora opredelitev upoštevati 
povečanje uporabe spremenjenega orožja v kriminalnih dejavnostih v Evropi in povečanje 
čezmejnega tihotapljenja spremenjenega orožja, tudi po podpisu protokola leta 2001. 
Opredelitev "takoj spremenljivo", uporabljena v protokolu, je šibka in pomeni tveganje 
različnih razlag v državah članicah in odpira morebitne vrzeli pri nadzorovanju orožja, 
uporabljenega v kriminalnih dejavnostih z namenom kriminalne zlorabe. Policija vedno bolj 
navaja tudi napredne tehnike, ki jih uporabljajo kriminalci za spreminjanje orožja, zato se za 
spreminjanje lahko uporablja orožje, ki ni obravnavano kot "takoj spremenljivo". Poleg tega 
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mora opredelitev biti skladna z izvzetjem neuporabnega strelnega orožja, starinskega orožja 
in nekaterega drugega strelnega orožja, navedenega v oddelku III priloge I direktive.

Predlog spremembe 10
ČLEN 1 TOČKA -1 B (novo)

Len 1, odstavek 2 (direktiva 91/477/EGS)

(-1b) Člen 1(2) se nadomesti z naslednjim:
"2. V tej direktivi je 'trgovec' katera koli 
fizična oseba, ki se v celoti ali deloma 
ukvarja z izdelovanjem, trgovino ali 
zagotavljanjem okolja v ta namen, 
izmenjavo, posojanjem, popravljanjem ali 
predelovanjem strelnega orožja."

Predlog spremembe 11
ČLEN 1, TOČKA -1 C (novo)

Člen 1, odstavek 1 a (novo) (direktiva 91/477/EGS)

(-1c) V členu 1 se doda naslednji odstavek 
1a:
"1a. Za namene te direktive "starinsko 
orožje" pomeni vsako orožje, proizvedeno 
pred letom 1900, ali katero koli orožje 
izdelano po tem letu, ki ga je država članica 
opredelila kot starinsko v skladu s 
tehničnimi merili."

Obrazložitev

Opredelitev "starinskega orožja" je potrebna zaradi pravne varnosti, ker tovrstno orožje ni 
vključeno v to direktivo. Po drugi strani pa je treba dovoliti tudi druge opredelitve s strani 
držav članic, če temeljijo na tehničnih merilih.

Predlog spremembe 12
ČLEN 1, TOČKA 1

Člen 1, odstavek 2 b (direktiva 91/477/EGS)

4. V tej direktivi pomeni „nedovoljena 
trgovina“ nakup, prodajo, dobavo, prevoz ali 
prenos strelnega orožja, njegovih sestavnih 
delov in streliva z območja ene države 
članice ali preko območja slednje na 
območje druge države članice, če ena izmed 
zadevnih držav članic tega ne dovoli v 
skladu z določbami te direktive ali če strelno 
orožje ni označeno v skladu s členom 4(1).

2b. V tej direktivi pomeni „nedovoljena 
trgovina“ nakup, prodajo, dobavo, prevoz ali 
prenos strelnega orožja, njegovih sestavnih 
delov in streliva, ki je v nasprotju s to 
direktivo, na območje države članice, če ena 
izmed zadevnih držav članic tega ne dovoli 
v skladu z določbami te direktive ali če 
strelno orožje, njegovi sestavni deli in 
strelivo ni registrirano v skladu s členom 
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4(3) ali ni označeno v skladu s členom 4(1). 
Vendar nakup, prodaja, dobava, prevoz ali 
prenos strelnega orožja ne pomenijo 
nedovoljene trgovine zgolj zato, ker strelno 
orožje ni označeno v skladu s členom 4(1), 
pod pogojem, da je bilo proizvedeno ali 
preneseno iz vladnih zalog za trajno civilno 
uporabo pred …* in oznaka ustreza 
zahtevam, ki so veljale pred tem datumom.
_____________

* [Datum prenosa te direktive v države članice]

Obrazložitev

Dejstvo, da orožje ni registrirano, je treba upoštevati kot predpostavko za nedovoljeno 
trgovino. Dodano besedilo "ki je v nasprotju s to direktivo" bo zagotovilo pravno varnost z 
opredelitvijo nedovoljene trgovine kot kakršne koli trgovine, ki ni v skladu z vsemi določbami 
te direktive, in enako obravnavo vsega strelnega orožja na ozemlju EU. Vendar pa se 
transakcij s strelnim orožjem, ki izpolnjujejo obstoječe standarde označevanja, ne sme 
obravnavati kot nedovoljene, če gre za strelno orožje, proizvedeno ali preneseno pred rokom 
za prenos te direktive.

Predlog spremembe 13
ČLEN 1, TOČKA 1 A (novo)

Člen 1, odstavek 4 (direktiva 91/477/EGS)

(1a) Člen 1(4) se nadomesti z naslednjim:
'4. „Evropsko dovoljenje za strelno orožje“ 
je dokument, ki ga na zahtevo izdajo organi 
držav članic osebi, ki bo zakonito 
posedovala ali uporabljala orožje. Veljavno 
je največ pet let. Obdobje veljavnosti se 
lahko podaljša. Vsebuje podatke, določene 
v Prilogi II. "Evropsko dovoljenje za 
strelno orožje" je neprenosljiv dokument, v 
katerem je navedeno strelno orožje, ki ga 
ima in uporablja imetnik dovoljenja. 
Oseba, ki uporablja strelno orožje, mora 
imeti dovoljenje vedno pri sebi. Spremembe 
v posesti ali značilnostih strelnega orožja se 
vnesejo v dovoljenje, kot tudi izguba ali 
tatvina strelnega orožja.“
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Predlog spremembe 14
ČLEN 1, TOČKA 2

Člen 4, odstavek 1, pododstavek 1 (direktiva 91/477/EGS)

1. Zaradi identifikacije in spremljanja 
vsakega kosa strelnega orožja države članice 
v trenutku proizvodnje za vsak kos orožja 
bodisi zahtevajo enotno označevanje z
imenom proizvajalca, države ali kraja 
proizvodnje in serijsko številko bodisi 
ohranijo katero koli drugo enotno in 
enostavno označevanje s kombinacijo 
enostavnih geometričnih simbolov z 
digitalno ali alfanumerično kodo, ki vsem 
državam omogoča enostavno identifikacijo 
države proizvodnje.

1. Zaradi identifikacije in spremljanja 
vsakega kosa strelnega orožja države članice 
v trenutku proizvodnje za vsak kos orožja 
bodisi zahtevajo enotno označevanje, 
vključno z imenom ali znamko proizvajalca, 
države ali kraja proizvodnje in serijsko 
številko, na primer, kot določa Konvencija z 
dne 1. julija 1969 o vzajemnem priznavanju 
žigov o preizkušanju orožja malega kalibra,
bodisi ohranijo katero koli drugo enotno in 
enostavno označevanje s kombinacijo 
enostavnih geometričnih simbolov z 
digitalno ali alfanumerično kodo, ki vsem 
državam omogoča enostavno identifikacijo 
države proizvodnje.

Predlog spremembe 15
ČLEN 1, TOČKA 2

Člen 4, odstavek 2 (direktiva 91/477/EGS)

2. Vsaj v zvezi z razredoma A in B vsaka
država članica za opravljanje dejavnosti 
trgovca z orožjem na svojem ozemlju 
zahteva dovoljenje najmanj na podlagi 
preverjene zasebne in poklicne 
neoporečnosti trgovca z orožjem. Če gre za 
pravno osebo, se preveri oseba, ki vodi 
podjetje. V zvezi z razredoma C in D vsaka 
država članica, ki ne zahteva dovoljenja za 
opravljanje dejavnosti trgovca z orožjem, 
zahteva prijavo dejavnosti.

2. Vsaka država članica za opravljanje 
dejavnosti trgovca z orožjem na svojem 
ozemlju zahteva dovoljenje najmanj na 
podlagi preverjene zasebne in poklicne 
neoporečnosti trgovca z orožjem. Če gre za 
pravno osebo, se preveri oseba, ki vodi 
podjetje. 

Predlog spremembe 16
ČLEN 1, TOČKA 2

Člen 4, odstavek 3 (direktiva 91/477/EGS)

3. Za vsakega trgovca z orožjem se zahteva, 3. Za vsakega trgovca z orožjem se zahteva, 
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da vodi register, v katerega se vnašajo 
podatki o vsem strelnem orožju, 
razvrščenem v razrede A, B in C, ki jih 
prejme ali odda, vključno s podatki, ki 
omogočajo identifikacijo orožja, zlasti tip, 
znamka, model, kaliber in serijska številka 
ter imeni in naslova dobavitelja in kupca 
orožja. Trgovec mora navedeni register 
hraniti pet let, tudi po prenehanju 
dejavnosti. Vsaka država članica zagotovi, 
da se navedene informacije hranijo 
najmanj deset let.

da vodi register, v katerega se vnašajo 
podatki o vsem strelnem orožju, ki jih 
prejme ali odda, kot tudi podatki, ki 
omogočajo identifikacijo orožja, zlasti tip, 
znamka, model, kaliber in serijska številka 
ter imeni in naslova dobavitelja in kupca 
orožja. Trgovec mora navedeni register 
hraniti pet let, tudi po prenehanju dejavnosti. 
Vsaka država članica zagotovi, da se 
navedene informacije hranijo v 
centralizirani in računalniško podprti 
podatkovni bazi najmanj dvajset let.

Obrazložitev

Centraliziran in računalniško podprt sistem registracije v vsaki državi članici bi poenostavil 
spremljanje in izmenjavo informacij. Poleg tega je treba obdobje hranjenja informacij, ki je v 
predlogu direktive deset let, zaradi življenjske dobe strelnega orožja podaljšati na dvajset let. 

Predlog spremembe 17
ČLEN 1, TOČKA 2 A (novo)

Člen 4, odstavek 3 a (novo) (direktiva 91/477/EGS)

(3a) Države članice zagotovijo, da se vse 
strelno orožje, razvrščeno v razrede A, B, C 
in D, lahko poveže s sedanjimi lastniki.

Predlog spremembe 18
ČLEN 1, TOČKA 2 B (novo)

Člen 4a (novo) (direktiva 91/477/EGS) 

(2a) Po členu 4 se doda naslednji člen:
Člen 4a

Brez poseganja v člen 3 države članice 
dovolijo nabavo in posedovanje strelnega 
orožja, razvrščenega v razrede A, B, C in D, 
samo osebam, ki jim je bila izdana licenca 
ali dovoljenje v skladu z nacionalno 
zakonodajo."

Predlog spremembe 19
ČLEN 1, TOČKA 2 C (novo)

(2c) Člen 5 se nadomesti z naslednjim 
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besedilom:
„Brez poseganja v člen 3 države članice 
dovolijo nabavo in posedovanje strelnega 
orožja samo osebam, ki imajo utemeljen 
razlog in 
(a) so stare 18 let ali več, razen za lov ali 
športno streljanje; 
(b) zanje ni verjetno, da bi bile nevarne 
same sebi, javnemu redu ali javni varnosti. 
Brez poseganja v člen 3 države članice 
dovolijo posedovanje strelnega orožja samo 
osebam, ki še niso bile kaznovane zaradi 
hujšega kaznivega dejanja (npr. umora, 
ropa, požiga) ali udeležbe pri njem.
Države članice lahko prekličejo dovoljenje 
za posedovanje orožja, če katerikoli od 
pogojev iz točke (b) prvega odstavka ni več 
izpolnjen.   
Države članice ne smejo prepovedati 
osebam, ki imajo stalno prebivališče na 
njihovem ozemlju, posedovanja orožja, ki 
so ga nabavile v drugi držav članici, razen 
če ne prepovejo nabave istega orožja na 
svojem ozemlju.“

Obrazložitev

Dodana je pojasnitev v smislu člena 83c schengenskega sporazuma.

Predlog spremembe 20
ČLEN 1, TOČKA 2 D (novo)
Člen 6 (direktiva 91/477/EGS)

(2d) V členu 6 se doda naslednji odstavek:
"Za nabavo strelnega orožja, njegovih 
sestavnih delov in streliva prek sredstev za 
komuniciranje na daljavo, kot določa člen 
2 direktive 97/7/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 20. maja 1997 o varstvu 
potrošnikov glede sklepanja pogodb pri 
prodaji na daljavo1, v celoti veljajo določbe 
te direktive.
1 UL L 144, 4.6.1997, str. 19."
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Predlog spremembe 21
ČLEN 1, TOČKA 2 E (novo)

Člen 12, odstavek 2 (direktiva 91/477/EGS)

(2e) Odstavek 2 člena 12 se spremeni na 
naslednji način:
(a) prvi pododstavek se nadomesti z 
naslednjim besedilom:
"2. Ne glede na odstavek 1 lahko lovci in 
športni strelci brez predhodnega dovoljenja 
posedujejo eno ali več strelnih orožij med 
potovanjem skozi dve ali več držav članic z 
namenom, da ga uporabijo pri svojih 
dejavnostih, če imajo evropsko dovoljenje 
za strelno orožje, v katerem so takšno 
strelno orožje ali strelna orožja navedena. 
Evropsko dovoljenje za strelno orožje je 
edini dokument, ki ga v ta namen zahtevajo 
države članice. Države članice ne smejo 
pogojevati priznavanja evropskega 
dovoljenja za strelno orožje z nobeno 
dodatno zahtevo za registracijo ali s 
plačilom kakršnihkoli pristojbin ali 
dajatev."
(b) Drugi pododstavek se nadomesti z 
naslednjim:
"Vendar to odstopanje ne velja za 
potovanja v državo članico, ki prepoveduje 
nabavo in posedovanje zadevnega strelnega 
orožja; v tem primeru se v evropsko 
dovoljenje za strelno orožje vpiše ustrezna 
izjava."

Obrazložitev

Kot navaja poročilo Komisije iz leta 2000, države članice ne bi smele od lovcev in športnih 
strelcev, ki potujejo v drugo državo članico, zahtevati nobenih drugih dokumentov ali provizij, 
razen evropskega dovoljenja za strelno orožje, kar je tudi v interesu dobrega delovanja 
notranjega trga.

Predlog spremembe 22
ČLEN 1, TOČKA 2 F (novo)

Člen 13, odstavek 3 (direktiva 91/477/EGS)
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(2f) Člen 13(3) se nadomesti z naslednjim:
"3. Države članice vzpostavijo omrežja za 
redno izmenjavo vseh informacij, ki so jim 
na voljo.
Komisija najkasneje eno leto po začetku 
veljavnosti te direktive ustanovi kontaktno 
skupino za izmenjavo informacij o namenu 
uporabe tega člena.
Vsaka država članica obvesti druge države 
članice in Komisijo o organih, pristojnih za 
posredovanje in prejemanje informacij ter 
uveljavljanje zahteve iz člena 11(4)."

Predlog spremembe 23
ČLEN 1, TOČKA 3

Poskus takšnih dejanj, sodelovanje pri njih 
ali njihovo spodbujanje se mora prav tako
šteti za kaznivo dejanje, če je storjeno 
naklepno.

Organiziranje, usmerjanje, nagovarjanje, 
podpiranje, svetovanje in pomoč pri izvedbi 
kaznivega dejanja, opredeljenega v tem 
členu, se mora šteti za kaznivo dejanje, če je 
storjeno naklepno.

ObrazložitevBesedilo je prevzeto iz protokola Združenih narodov, na katerem temelji ta 
direktiva, in je namenjeno pojasnitvi določb.

Predlog spremembe 24
ČLEN 1, TOČKA 3

Člen 16, odstavek 1, pododstavek 3 a (novo) (direktiva 91/477/EGS)

Dejstvo, da imetnik nima pri sebi 
evropskega dovoljenja za strelno orožje, se 
ne kaznuje z zaporno kaznijo.

Obrazložitev

Z dopolnitvijo se prepreči, da bi zakoniti imetnik orožja pri prestopu iz ene države članice 
tvegal zapor, če ne pokaže evropskega dovoljenja za strelno orožje, pokaže pa vse druge 
potrebne dokumente.

Predlog spremembe 25
ČLEN 1, TOČKA 4 A (novo)

Priloga I, točka (f) (direktiva 91/477/EGS)
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4a) V prilogi II se drugi odstavek točke (f) 
spremeni na naslednji način:
"Zgoraj navedeno predhodno dovoljenje 
načeloma ni potrebno za potovanje s 
strelnim orožjem za lovske namene ali 
namene udeležbe pri športnem streljanju, 
pod pogojem, da ima potnik dovoljenje za 
strelno orožje."

Predlog spremembe 26
ČLEN 2, TOČKA 2 A (novo)

(2a) V petih letih od datuma prenosa te 
direktive v nacionalno zakonodajo in nato 
vsakih pet let Komisija predloži poročilo 
Evropskemu parlamentu in Svetu o 
razmerah, ki so nastale zaradi uporabe te 
direktive, skupaj s predlogi, če je to 
primerno. 
Komisija opravi študijo o trženju replik 
orožja v Evropski skupnosti ter o tem 
poroča Evropskemu parlamentu in Svetu 
najpozneje do [...]*.
____________
* Eno leto po začetku veljavnosti te direktive.

Obrazložitev

V skladu z boljšo zakonodajo je treba zahtevo glede poročanja, vključeno v direktivo 
91/477/EGS, posodobiti in uvesti kot redno. Poleg tega bi Komisija morala opraviti študijo o 
kompleksnem vprašanju replik orožja in trgovanju z njimi v Evropski skupnosti, vključno s 
prodajo prek spleta.
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