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Predlog Direktive

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe, ki ga vlaga Michael Cashman

Predlog spremembe 9
Uvodna izjava 3 a (novo)

(3a) Policijska obveščevalna služba navaja 
povečanje kriminalne dejavnosti, ki 
vključuje spremenjeno orožje znotraj 
Skupnosti, ter povečanje čezmejnega 
tihotapljenja spremenjenega orožja za 
namen spremembe v strelno orožje, ki 
izstreljuje strele, krogle ali izstrelke z 
aktiviranjem razstreliva, in je zato 
ključnega pomena, da je tako spremenjeno 
orožje vključeno v opredelitev "strelnega 
orožja" v tej direktivi.

Or. en
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Obrazložitev

Policija navaja vedno večji problem spremenjenega orožja, zlasti v nekaterih državah 
članicah, ki uvajajo strožji nadzor nad tradicionalnim strelnim orožjem. Problem je seveda 
vseevropski in vključuje tihotapljenje spremenjenega orožja za namen predelave iz držav 
članic, kjer je prodaja zakonita, v druge države članice.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Véronique Mathieu

Predlog spremembe 10
Uvodna izjava 5

(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 z dne 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.

Or. fr

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, ki ga vlaga Marie-Line Reynaud

Predlog spremembe 11
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 morajo ukrepi, ki se 
nanašajo na hranjenje informacij iz držav 
članic presegati določbe protokola, da 
zagotovijo oblikovanje računalniško 
podprte centralne podatkovne baze na 
nacionalni ravni in podaljšanje najkrašega 
obdobja za hranjenje podatkov na dvajset 
let. Dostop policije in pravosodnih organov 
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do podatkov iz centralne podatkovne baze 
mora biti v skladu s členom 8 Konvencije o 
varstvu človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin.

Or. fr

Obrazložitev

Treba je zagotoviti, da bo dostop do informacij iz centralne podatkovne baze v skladu s 
pravili, ki zagotavljajo spoštovanje zasebnega in družinskega življenja.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg in Gisela 
Kallenbach

Predlog spremembe 12
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.

Or. en

Obrazložitev

Protokol predvideva, da se informacije ohranijo "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 osebe. Avtomatizacija registrov je v 21. stoletju nujna.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie-Line Reynaud

Predlog spremembe 13
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.

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie-Line Reynaud

Predlog spremembe 14
Uvodna izjava 6 b (novo)

(6b) Ohranjanje in izmenjava informacij 
morajo biti v skladu z Direktivo 95/46/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
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.

Or. fr

Obrazložitev

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

Predlog spremembe, ki ga vlaga Véronique Mathieu

Predlog spremembe 15
Uvodna izjava 9 a (novo)

(9a) Države članice je treba spodbujati k 
načrtovanju nove razvrstitve kategorij 
orožja, če ima to koristen vpliv na delovanje 
notranjega trga. 
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Véronique Mathieu

Predlog spremembe 16
Uvodna izjava 9 b (novo)

(9b) Komisija mora čimprej pripraviti 
študijo stroškov in koristi vpliva, ki bi ga 
imelo zmanjšanje števila kategorij orožja 
na delovanje notranjega trga.

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Michael Cashman

Predlog spremembe 17
Uvodna izjava 9 a (novo)

(9a) Evropsko dovoljenje za strelno orožje 
je treba upoštevati kot osnovni dokument, 
ki ga lovci in športni strelci potrebujejo za 
prenos strelnega orožja v drugo državo 
članico. Vse dodatne zahteve države članice 
glede prenosa strelnega orožja lovca ali 
športnega strelca v to državo članico je 
treba utemeljiti in morajo biti sorazmerne s 
cilji legitimne javne politike za varovanje 
javne varnosti.

Or. en

Obrazložitev

Kar zadeva gibanje lovcev in športnih strelcev, lahko države članice poleg evropskega 
dovoljenja za strelno orožje, zahtevajo dodatne dokumetne le, če je to strogo utemeljeno s cilji 
legitimne javne politike države članice za varovanje javne varnosti in kjer so zahteve 
sorazmerne s temi cilji.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Kathalijne Maria Buitenweg in Gisela Kallenbach

Predlog spremembe 18
Uvodna izjava 9 a (novo)
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(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. 

Or. en

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, ki ga vlagata Kathalijne Maria Buitenweg in Gisela Kallenbach

Predlog spremembe 19
Uvodna izjava 9 b (novo)

(9b) Da bi zmanjšali tveganje nasilnih smrti 
in poškodb zaradi orožja malega kalibra, 
mora biti nakup strelnega orožja prek 
komunikacije na daljavo, na primer prek 
interneta, predmet vseh zahtev te direktive. 
Med trenutkom, ko stranka naroči strelno 
orožje, in trenutkom dobave strelnega 
orožja, mora, razen za osebe, ki že imajo 
veljavno dovoljenje, biti določen čas za 
premislek. Države članice morajo opredeliti 
podrobne določbe za prepoved nakupa 
strelnega orožja s strani oseb, ki so bile 
pravnomočno obsojene za hujše kaznivo 
dejanje.

Or. en

Obrazložitev

Nabava strelnega orožja s tehnikami komuniciranja na daljavo mora biti ustrezno 
nadzorovana. Poleg tega bi čas za razmislek, kot se na primer uporablja v nekaterih zveznih 
državah ZDA, kot je Kalifornija, prispeval k preprečevanju kaznivih dejanj, ki so bila storjena 
v stanju začasne neprištevnosti. Nakup orožja s strani oseb, ki so bile obsojene za hujša 
kazniva dejanja, je nevaren.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg in Gisela 
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Kallenbach

Predlog spremembe 20
Uvodna izjava 9 c (novo)

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

Or. en

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, zahtevati dokumentov ali 
provizij, ki niso evropsko dovoljenje za strelno orožje, kar je tudi v interesu brezhibnega 
delovanja notranjega trga.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Michael Cashman

Predlog spremembe 21
ČLEN 1, TOČKA -1 (novo)

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

(-1) 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 izključeno 
zaradi enega izmed razlogov, navedenih v 
oddelku III priloge I. Strelno orožje je 
razvrščeno v oddelku II priloge I."

Or. en

Obrazložitev

The definition of a firearm is consistent with the Protocol. However, the definition should 
acknowledge the increase in the use of converted weapons in criminal activity across Europe, 
and the increase in cross-border smuggling of convertible weapons, including since the 
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signing of the Protocol in 2001. The definition of 'readily convertible' used in the Protocol is 
weak, and risks differing interpretation across Member States, and therefore opens potential 
loopholes in the control of weapons used in criminal activities for criminal exploitation. 
Police also cite increasingly advanced techniques used by criminals in order to convert 
weapons, and therefore weapons may be used for conversion that are not considered 'readily 
convertible'. Furthermore the definition should be consistent with the exclusion of deactivated 
firearms, antique weapons and some other firearms mentioned in Annex 1, section III of the 
Directive.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg in Gisela 
Kallenbach

Predlog spremembe 22
ČLEN 1, TOČKA -1 (novo)

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

(-1) V členu 1 se vstavi naslednji odstavek:
"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."

Or. en

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, ki ga vlaga Edith Mastenbroek

Predlog spremembe 23
ČLEN 1, TOČKA -1 (novo)

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

(-1) 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 
zagotavljnjem okolja v ta namen, 
izmenjavo, posojanjem, popravljanjem ali 
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predelovanjem strelnega orožja."

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie-Line Reynaud

Predlog spremembe 24
ČLEN 1, TOČKA 1

Člen 1, odstavek 4 (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 z območja katere koli
države ali preko območja slednje na 
območje (črtano) 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).

Or. fr

Obrazložitev

Opredelitev "nedovoljene trgovine" mora vključevati tudi primere, ko zadevno strelno orožje, 
njegovi sestavni deli in strelivo prihajajo iz tretjih držav.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg in Gisela 
Kallenbach

Predlog spremembe 25
ČLEN 1, TOČKA 1

Člen 1, odstavek 4 (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 
4(3) ali ni označeno v skladu s členom 4(1). 
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Nakup, prodaja, dobava, prevoz ali prenos 
strelnega orožja ne predstavlja nedovoljene 
trgovine že samo, če strelno orožje ni 
označeno v skladu s členom 4(1) in če je 
proizvedeno ali preneseno iz vladnih zalog 
v trajno civilno uporabo pred …* in oznaka 
ustreza zahtevam, ki so veljale pred tem 
datumom.
_____________
* [Datum prenosa te Direktive v države 
članice]

Or. en

Obrazložitev

Dejstvo, da orožje ni registrirano, je treba upoštevati kot predpostavko za nedovoljeno 
trgovino. Vstavitev besedila "ki je v nasprotju s to direktivo" bo zagotovila pravno varnost z 
opredelitvijo nedovoljene trgovine kot katere 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 datumom za prenos te 
direktive.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie-Line Reynaud

Predlog spremembe 26
ČLEN 1, TOČKA 1 A (novo)

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

(1a) Člen 1(4) se nadomesti z naslednjim: 
""Evropsko dovoljenje za strelno orožje" je 
dokument, ki ga organi države članice na 
zahtevo izdajo osebi, ki zakonito nabavlja 
in uporablja strelno 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 
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tatvina strelnega orožja.
Če se pri carinskem ali policijskem 
pregledu ugotovi, da oseba pri sebi nima 
evropskega dovoljenja za strelno orožje, to 
samo po sebi ne pomeni dejanja, ki se 
kaznuje z zaporom."

Or. fr

Obrazložitev

Če oseba evropskega dovoljenja pri pregledu ne predloži, se jo lahko kaznuje, vendar ne z 
zaporno kaznijo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Alexander Alvaro

Predlog spremembe 27
ČLEN 1, TOČKA 1 A (novo)

Člen 2, odstavek 2 a (novo) (direktiva 91/477/EGS)

(1a) V členu 2 se doda naslednji odstavek:
"Ta direktiva se uporablja za prodajo na 
daljavo."

Or. en

Obrazložitev

Treba je zagotoviti, da morajo določbe te direktive zajemati tudi na primer prodajo prek 
interneta.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Roberta Angelilli, Guido Podestà in Stefano Zappalà

Predlog spremembe 28
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 

"1. Zaradi identifikacije in spremljanja 
vsakega sestavnega kosa strelnega orožja 
države članice v trenutku proizvodnje za 
vsak kos orožja bodisi zahtevajo enotno 
označevanje, vključno z imenom ali znamko 
proizvajalca, državo ali krajem proizvodnje 
in serijsko številko, na primer kot je 
določeno v Konvenciji z dne 1. julija 1969 o 
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enostavnih geometričnih simbolov z 
digitalno ali alfanumerično kodo, ki vsem 
državam omogoča enostavno identifikacijo 
države proizvodnje."

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."

Or. it

Obrazložitev

Attualmente tutti i Paesi maggiori produttori europei di armi destinate al mercato civile 
hanno sottoscritto la Convenzione CIP, cosicché si può ritenere che la quasi totalità delle 
armi civili presenti sul territorio dell’Unione Europea sia marcata in tale modo. È comunque 
necessario costituire un sistema unico di marcatura che permetta l’identificazione e la 
tracciatura delle armi presenti all’interno dell’Unione, coerentemente con il disposto dell’art. 
8 del Protocollo. Il sistema proposto dà la possibilità agli Stati membri di predisporre un 
sistema di marcatura unico autonomo, che comprenda tuttavia gli elementi previsti dal 
Protocollo e che sia omogeneo rispetto agli standard e ai criteri definiti dalla Convenzione 
CIP. L’articolo 11 paragrafo 2 del testo in vigore richiede per il trasferimento 
infracomunitario delle armi da fuoco che esse siano state punzonate da un banco di prova 
riconosciuto, ai sensi della Convenzione CIP. Da ultimo, è da preferire la più precisa dizione 
“produttore” anziché “fabbricante”, al fine di rendere omogenea la disposizione con il 
diritto comunitario derivato sulla qualità dei prodotti e la difesa del consumatore (Direttive 
85/374/CEE, 92/59 CEE e 2001/95/CE e successive modificazioni e integrazioni). In tal senso 
la dizione “produttore”, relativa al primo immissore sul mercato, è idonea a comprendere 
anche l’importatore in via definitiva.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Kathalijne Maria Buitenweg in Gisela Kallenbach

Predlog spremembe 29
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, 

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

Or. en

Obrazložitev

Predlog Komisije vključuje, da se dejavnosti posrednikov uredijo na enak način kot 
dejavnosti trgovcev. 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, ki ga vlaga Alexander Alvaro

Predlog spremembe 30
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. 

Or. en

Obrazložitev

Nanašanje na kategoriji C in D je treba v tem členu črtati zaradi predloga o le dveh 
kategorijah.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg in Gisela 
Kallenbach

Predlog spremembe 31
ČLEN 1, TOČKA 2

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

3. Za vsakega trgovca z orožjem se zahteva, 3. Vsaka država članica vzpostavi 
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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.

računalniško podprto centralno 
podatkovno bazo, v kateri je vsakemu 
strelnemu orožju, za katerega velja ta 
direktiva,  dodeljena enotna identifikacijska 
številka.
V podatkovno bazo se za obdobje vsaj 20 let 
vnese vsak tip, znamka, model, kaliber, leto 
izdelave in serijska številka strelnega
orožja, ime in naslov proizvajalca ter 
predhodnega in sedanjega lastnika 
strelnega orožja, vsako trgovanje ali 
prenos, zamenjava, posojanje, popravilo ali 
predelovanje strelnega orožja. Podatkovna 
baza prav tako vsebuje informacije, ki 
omogočajo spremljanje sestavnih delov in 
streliva.
Vsak trgovec in posrednik je obvezan voditi 
register  skozi celotno obdobje svoje 
dejavnosti, v katerega se vnašajo vse 
transakcije, vnesene v podatkovno bazo iz 
pododstavka 1, pri katerih sta sodelovala 
trgovec ali posrednik. Ob prenehanju 
opravljanja dejavnosti trgovec ali posrednik 
register preda nacionalnemu organu, ki je 
pristojen za registracijo iz pododstavka 1.

Or. en

Obrazložitev

Protokol določa, da je hranjenje informacij v pristojnosti javnih organov. Ustrezno 
spremljanje strelnega orožja zahteva centraliziran sistem registracije. Leto izdelave je 
pomemben podatek za spremljanje strelnega orožja. Računalniško podprta registracija je v 
21. stoletju nujna. Desetletno obdobje, omenjeno kot minimalno v protokolu ZN, je prekratko 
glede na zelo dolgo življenjsko dobo strelnega orožja. Zato je treba podatke hraniti vsaj 20 
let.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie-Line Reynaud

Predlog spremembe 32
ČLEN 1, TOČKA 2

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

3. Za vsakega trgovca z orožjem se zahteva, 
da vodi register, v katerega se vnašajo 

3. Za vsakega trgovca z orožjem se zahteva, 
da vodi register, v katerega se vnašajo 
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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.

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 prej 
omenjene informacije hranijo v 
centralizirani in računalniško podprti 
podatkovni bazi najmanj dvajset let.

Or. fr

Obrazložitev

Obstoj centraliziranega in računalniško podprtega sistema registracije v vsaki državi članici 
bi poenostavila spremljanje in izmenjavo informacij. Poleg tega je treba obdobje hranjenja 
informacij, ki je v predlogu direktive določeno za deset let, zaradi življenjske dobe strelnega 
orožja podaljšati na dvajset let.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Adamos Adamou

Predlog spremembe 33
ČLEN 1, TOČKA 2 A (novo)
Člen 5 (direktiva 91/477/EGS)

(2a) Člen 5 se spremeni na naslednji način:
„Brez poseganja v člen 3 države članice 
dovolijo nakup in posedovanje strelnega 
orožja, razvrščenega v razred B, samo 
osebam, ki imajo utemeljen razlog in
a) so stare 18 let ali več, razen za streljanje 
v tarčo, vendar niso v nobenem primeru 
mlajše od 16 let in so vključene v center za 
usposabljanje z dovoljenjejm, pod 
nadzorom in vodstvom usposobljenega 
trenerja, za namene tekmovanj ali 
športnega treninranja 
b) zanje ni verjetno, da bi bile nevarne 
same sebi, javnemu redu ali javni
varnosti".

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Roberta Angelilli, Guido Podestà in Stefano Zappalà

Predlog spremembe 34
ČLEN 1, TOČKA 2 A (novo)
Člen 5 (direktiva 91/477/EGS)

(2a) Člen 5 se spremeni na naslednji način:
„Brez poseganja v člen 3 države članice 
dovolijo nabavo in posedovanje strelnega 
orožja, razvrščenega v razred B, 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 itd.).
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.“

Or. it

Obrazložitev

Dejstvo, da je nekdo zagrešil hujše kaznivo dejanje, je edino merilo za opredelitev, ali bi 
posameznik lahko ogrožal družbo, če bi mu bilo dovoljeno posedovanje orožja.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Kathalijne Maria Buitenweg in Gisela Kallenbach

Predlog spremembe 35
ČLEN 1, TOČKA 2 B (novo)
Člen 6 (direktiva 91/477/EGS)



AM\660564SL.doc 17/32 PE 386.662v01-00

SL

(2b) V členu 6 se dodata naslednja 
odstavka:
"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 pri sklepanju pogodb pri 
prodaji na daljavo1, v celoti veljajo določbe 
te direktive.
Države članice v zvezi z nabavo strelnega 

orožja določijo, razen za osebe z veljavnim 
dovoljenjem,"čas za razmislek", ki traja 
najmanj 15 delovnih dni, med datumom 
nakupa strelnega orožja in datumom 
njegove dostave".
_____________
1 UL L 144, 4.6.1997, str. 19.

Or. en

Obrazložitev

Nabava strelnega orožja s tehnikami komuniciranja na daljavo ne omogoča ustreznega 
nadzora. Poleg tega bi čas za razmislek, kot se na primer uporablja v nekaterih zveznih 
državah ZDA, na primer v Kaliforniji, prispeval k preprečevanju kaznivih dejanj, storjenih v 
stanju začasne neprištevnosti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Alexander Alvaro

Predlog spremembe 36
ČLEN 1, TOČKA 2 B (novo)
Člen 7 (direktiva 91/477/EGS)

2b. Člen 7 se nadomesti z naslednjim:
'1. Nihče ne sme nabaviti strelnega orožja, 
razvrščenega v razred B, na ozemlju države 
članice, razen če mu je slednja to dovolila.
Nobeno takšno dovoljenje se ne sme izdati 
osebi, ki ima prebivališče v drugi državi 
članici, brez predhodnega soglasja slednje.
2. Vsak prodajalec, trgovec in zasebnik 
obvesti o vsakem prenosu ali izročitvi 
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strelnega orožja, razvrščenega v razred B, 
organe države članice, v kateri se to opravi, 
in pri tem navede podrobnosti, s katerimi se 
lahko določi identiteta strelnega orožja in 
osebe, ki ga nabavlja. Če ima oseba, ki 
pridobi takšno strelno orožje, prebivališče v 
drugi državi članici, slednjo o nabavi 
obvestita država članica, v kateri je bilo 
orožje nabavljeno, in oseba, ki nabavi 
strelno orožje.
3. Če država članica na svojem ozemlju 
prepove nabavo in posedovanje strelnega 
orožja, razvrščenega v razred B, o tem 
obvesti druge države članice, ki izrecno 
vpišejo izjavo v zvezi s tem v vsako evropsko 
dovoljenje za strelno orožje, ki ga izdajo za 
takšno strelno orožje, v skladu s členom 
12(2).
4. Nihče ne sme posedovati strelnega 
orožja, razvrščenega v razred B, na ozemlju 
države članice, razen če mu je to dovolila ta 
država članica. Če ima ta oseba 
prebivališče v drugi državi članici, se 
slednjo o tem ustrezno obvesti.
5. Dovoljenje za nabavo in dovoljenje za 
posedovanje strelnega orožja, razvrščenega 
v razred B, imata lahko obliko enotne 
upravne odločbe.“ 

Or. en

Obrazložitev

Prenos odstavkov iz člena 8 v člen 7 direktive je posledica predloga spremembe 8.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie-Line Reynaud

Predlog spremembe 37
ČLEN 1, TOČKA 2 A (novo)

Člen 7, odstavek 3 a (novo) (direktiva 91/477/EGS)

(2a) V členu 7 se po tretjem odstavku doda 
naslednji nov odstavek :
"3a. Ta člen ne velja, kadar nabavi in 
poseduje strelno orožje oseba z veljavnim 



AM\660564SL.doc 19/32 PE 386.662v01-00

SL

dovoljenjem za lov ali športno streljanje, če 
zadevno strelno orožje ustreza namenu 
uporabe."

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Alexander Alvaro

Predlog spremembe 38
ČLEN 1, TOČKA 2 A (novo)

Člen 7, odstavek 2 a (novo) (direktiva 91/477/EGS)

(2a) V členu 7 se pred zadnjim odstavkom 
doda naslednji odstavek:
"2a. Dovoljenje za nabavo in posedovanje 
strelnega orožja se samodejno izda 
imetnikom veljavnega dovoljenja ali 
veljavne licence za lov ali športno 
streljanje."

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je omejiti posledice ukinitve kategorij C in D za lovce in športne 
strelce.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Roberta Angelilli, Guido Podestà in Stefano Zappalà

Predlog spremembe 39
ČLEN 1, TOČKA 2 B (novo)

Člen 7, odstavek 3 (direktiva 91/477/EGS)

(2a) Člen 7 se spremeni na naslednji način:
(a) Odstavek 3 se nadomesti z naslednjim 
besedilom:
"3. Dovoljenje za nabavo in dovoljenje za 
posedovanje strelnega orožja imata 
običajno obliko enotne upravne odločbe."
2) Dodajo se naslednji odstavki:
"3a. Države članice lahko osebam, za 
katere je bilo določeno, da še vedno 
izpolnjujejo pogoje za izdajo dovoljenj za 



PE 386.662v01-00 20/32 AM\660564SL.doc

SL

strelno orožje, izdajo večletno licenco za 
nabavo in posedovanje kakršnegakoli 
strelnega orožja, za katerega je potrebno 
predhodno dovoljenje, ne da bi to vplivalo 
na obveznost obveščanja pristojnih organov 
o prenosih, redno preverjanje izpolnjevanja 
pogojev in najvišje omejitve posedovanja, 
določene v ustrezni nacionalni zakonodaji.
3b. Države članice lahko določijo 
poenostavljene postopke za nabavo in 
posedovanje orožja z omejeno ofenzivno 
zmogljivostjo."

Or. it

Obrazložitev

L’unificazione dei provvedimenti di autorizzazione all’acquisizione e alla detenzione è logica, 
essendo l’acquisizione di norma finalizzata alla detenzione. La previsione di una licenza 
pluriennale valida all’acquisizione e alla detenzione delle armi soggette ad autorizzazione 
serve ad evitare inutili procedimenti a soggetti (tiratori sportivi agonisti, istruttori di tiro, 
collezionisti, operatori della sicurezza pubblici e privati) che hanno la necessità di acquisire 
e detenere nel tempo numerose armi diverse. In tali casi la concessione di autorizzazioni 
specifiche è un’inutile moltiplicazione di procedimenti sovrapponibili. Le legislazioni 
nazionali devono comunque prevedere la rapida comunicazione alle autorità competenti dei 
trasferimenti di arma, anche se, in effetti, tutti i trasferimenti di arma devono essere 
comunque registrati dagli armieri. È inoltre evidente che la permanenza dei requisiti 
necessari deve essere periodicamente controllata, anche in coincidenza col rinnovo. La 
possibilità di un regime semplificato per le armi a modesta capacità offensiva deriva 
dall’impossibilità di equiparare alle armi comuni oggetti di effettiva scarsa pericolosità, 
come, ad esempio, armi da fuoco da difesa non letali, in grado di lanciare unicamente 
proiettili in gomma o liquidi urticanti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Alexander Alvaro

Predlog spremembe 40
ČLEN 1, TOČKA 2 B (novo)

Člen 9, odstavek 1, uvodni del (direktiva 91/477/EGS)

(2b) V odstavku 1 člena 9 se uvodni del 
nadomesti z naslednjim besedilom:
"1. Izročitev strelnega orožja osebi, ki nima 
prebivališča v zadevni državi članici, se 
dovoli, če so izpolnjene zahteve iz členov 5, 
6 in 7:"
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Or. en

Obrazložitev

Ker se predlagata le dve kategoriji, je treba v tem členu črtati sklicevanje na kategoriji C in 
D. Ker se predlaga črtanje člena 8, je treba črtati sklicevanje na člen 8.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg in Gisela 
Kallenbach

Predlog spremembe 41
ČLEN 1, TOČKA 2 C (novo)

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

(2c) 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 te namene 
zahtevajo države članice. Države članice ne 
smejo pogojevati svojega priznavanja 
evropskega dovoljenja za strelno orožje z 
nobeno dodatno zahtevo za registracijo ali 
plačilo 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 zvezi s tem vpiše 
izrecna izjava v evropsko dovoljenje za 
strelno orožje."

Or. en
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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 taks, 
razen evropskega dovoljenja za strelno orožje, kar je tudi v interesu dobrega delovanja 
notranjega trga.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Michael Cashman

Predlog spremembe 42
ČLEN 1, TOČKA 2 C (novo)

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

(2c) 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, 
in če lahko utemeljijo razloge za svoje 
potovanje. Države članice lahko zahtevajo 
dodatno dokumentacijo poleg evropskega 
dovoljenja za strelno orožje le, če so takšne 
zahteve utemeljene in sorazmerne z 
zakonitimi cilji javne politike države članice 
za zaščito javne varnosti. Če je država 
članica določila dodatne zahteve, obvesti 
druge države članice in ta podatek se 
navede v evropskem dovoljenju za strelno 
orožje."
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 zvezi s tem vpiše 
izrecna izjava v evropsko dovoljenje za 
strelno orožje."
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Or. en

Obrazložitev

Kar zadeva gibanje lovcev in športnih strelcev, lahko države članice poleg evropskega 
dovoljenja za strelno orožje zahtevajo dodatne dokumente le, če so takšne zahteve nedvomno 
utemeljene  z zakonitimi cilji javne politike države članice v zvezi z zaščito javne varnosti in 
če so zahteve sorazmerne s takšnimi cilji..

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg in Gisela 
Kallenbach

Predlog spremembe 43
ČLEN 1, TOČKA 2 D (novo)

Člen 13, odstavka 2 in 3 (direktiva 91/477/EGS)

(2a) Člen 13 se spremeni na naslednji 
način:
a) Odstavek 2 se nadomesti z naslednjim 
besedilom:
"2. Vsi podatki, ki jih prejmejo države 
članice po postopkih iz člena 11 za prenos
strelnega orožja, ter iz člena 7 za nabavo in 
posedovanje strelnega orožja nerezidentov, 
se sporočijo namembnim državam članicam 
najpozneje do datuma zadevnih prenosov, 
in kadar je primerno, najpozneje do 
prenosa v tranzitno državo članico."
b) Odstavek 3 se nadomesti z naslednjim 
besedilom: 
"3. Države članice si redno izmenjujejo 
informacije o sistemih in tehnikah 
označevanja, številu pooblaščenih trgovcev 
in posrednikov, prenosih strelnega orožja, 
njegovih sestavnih delov in streliva, 
nacionalni zakonodaji in praksi, obstoječih 
zalogah na njihovem ozemlju, zaseženem 
strelnem orožju ter metodah in tehnikah za 
onesposobitev. Države članice si prav tako v 
skladu z Evropsko konvencijo o medsebojni 
pravni pomoči v kazenskih zadevah iz leta 
1959 in v skladu z vsemi poznejšimi 
instrumenti, ki v celoti ali delno 
spreminjajo, nadomeščajo ali dopolnjujejo 
to konvencijo, izmenjujejo informacije o 
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osebah, ki so bile obsojene zaradi 
nezakonitega trgovanja ali nezakonitega 
proizvajanja, kot sta opredeljena v tej 
direktivi. Komisija najpozneje do [...]* 
ustanovi kontaktno skupino za izmenjavo 
informacij za namen izvajanja tega člena in 
za sodelovanje na področju sledenja 
nedovoljenega strelnega orožja, njegovih 
sestavnih delov in streliva. Vsaka država 
članica obvesti druge države članice in 
Komisijo o nacionalnih organih, pristojnih 
za posredovanje in sprejemanje informacij 
ter izpolnjevanje obveznosti iz člena 11(4). 
Komisija v skladu z odstavkom 4, sprejme 
ustrezne ukrepe za namen izvajanja tega 
odstavka."

Or. en

Obrazložitev

Prvi del predloga spremembe je v skladu z novim predlogom razvrstitve strelnih orožij. Drugi 
in tretji del sta v skladu s predlogi poročila Komisije iz leta 2000, ki poudarja potrebo po 
večjem sodelovanju med državami članicami. Direktiva 91/477/EGS omenja vzpostavitev 
informacijskih omrežij brez opredelitve načina za izmenjavo informacij. V poročilu iz leta 
2000 je za ta namen predvidena vzpostavitev kontaktne skupine.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie-Line Reynaud

Predlog spremembe 44
ČLEN 1, TOČKA 2 B (novo)

Člen 13, odstavek 3 (direktiva 91/477/EGS)

(2b) 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 
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uveljavljanje zahteve iz člena 11(4)."

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Roberta Angelilli, Guido Podestà in Stefano Zappalà

Predlog spremembe 45
ČLEN 1, TOČKA 3

Člen 16, odstavek 1, pododstavek 2, uvodni stavek (direktiva 91/477/EGS)

Države članice morajo na podlagi te 
direktive za kaznivo dejanje šteti vsako 
namerno dejanje, katerega cilj je:

(Predlog spremembe ne zadeva slovenske 
različice.)

Or. it

Obrazložitev

(Predlog spremembe ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Roberta Angelilli, Guido Podestà in Stefano Zappalà

Predlog spremembe 46
ČLEN 1, TOČKA 3

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

1a. Prenos strelnega orožja znotraj 
Skupnosti v nasprotju z določbami o 
evropskem dovoljenju za strelno orožje ni 
kaznivo dejanje.

Or. it

Obrazložitev

Predlog spremembe zagotavlja, da zakoniti  imetniki strelnega orožja niso obravnavani kot 
kriminalci, če pri vstopu v drugo državo članico ne morejo predložiti evropskega dovoljenja 
za strelno orožje, imajo pa vse druge potrebne dokumente.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Véronique Mathieu

Predlog spremembe 47
ČLEN 1, TOČKA 3
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Člen 16, odstavek 1, pododstavek 2 (direktiva 91/477/EGS)

Države članice morajo na podlagi te 
direktive za kaznivo dejanje šteti vsako 
namerno dejanje, katerega cilj je: 

Države članice morajo na podlagi te 
direktive za kaznivo dejanje šteti vsako 
namerno dejanje, storjeno v sodelovanju z 
mednarodno kriminalno organizacijo, 
katerega cilj je: 

– nedovoljena proizvodnja strelnega orožja, 
njegovih sestavnih delov in streliva;

– nedovoljena proizvodnja strelnega orožja, 
njegovih sestavnih delov in streliva;

– nedovoljena trgovina s strelnim orožjem, 
njegovimi sestavnimi deli in strelivom;

– nedovoljena trgovina s strelnim orožjem, 
njegovimi sestavnimi deli in strelivom;

– ponarejanje ali izbris, odstranitev ali 
nedovoljeno spreminjanje oznak iz člena 
4(1).

– ponarejanje ali izbris, odstranitev ali 
nedovoljeno spreminjanje oznak iz člena 
4(1).

Takšna dejanja morajo imeti pomen izve 
Skupnosti, da se štejejo kot kazniva dejanja 
za namen te direktive. 

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ewa Klamt

Predlog spremembe 48
ČLEN 1, TOČKA 3, PODODSTAVEK 3

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

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 in če je vanj vključena 
organizirana kriminalna skupina.

Or. en

Obrazložitev

Besedilo je prevzeto iz protokola Združenih narodov, ki je temelj te direktive, in je namenjeno 
pojasnitvi določb. Protokol ZN, ki dopolnjuje Konvencijo ZN proti mednarodnemu 
organiziranemu kriminalu in "se razlaga skupaj s konvencijo" (člen 1 protokola) zahteva, da 
se določi kot kaznivo dejanje nezakonito proizvajanje strelnega orožja in trgovanje z njim, 
vendar le "če so ta kazniva dejanja mednarodne narave in vključujejo organizirano 
kriminalno skupino" (člen 4.1 protokola).
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Alexander Alvaro

Predlog spremembe 49
ČLEN 1, TOČKA 3, PODODSTAVEK 3 A (novo)

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.

Or. en

Obrazložitev

Z dopolnitvijo bo preprečeno, da se zakonitega imetnika orožja pri prestopu iz ene države 
članice ne zapre, če ne pokaže evropskega dovoljenja za strelno orožje, pokaže pa vse druge 
potrebne dokumente.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Michael Cashman

Predlog spremembe 50
ČLEN 1, TOČKA 3 A (novo)

Člen 17 (direktiva 91/477/EGS)

(3a). Člen 17 se nadomesti z naslednjim:
"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.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Roberta Angelilli, Guido Podestà in Stefano Zappalà

Predlog spremembe 51
ČLEN 1, TOČKA 4, TOČKA -A (novo)

Priloga I, točka II, točka A (direktiva 91/477/EGS)

(-a) Točka II(A) se nadomesti z naslednjim 
besedilom:
A. Vsak predmet, ki sodi v enega od 
naslednjih razredov, razen če ustreza 
opredelitvi, a je izvzet zaradi enega od 
razlogov, navedenih v razdelku III:
Razred A – Prepovedano strelno orožje 
1. Eksplozivni vojaški izstrelki in metalci
2. Avtomatsko strelno orožje
3. Strelno orožje, prikrito v drugih 
predmetih
4. Strelivo s prebojnim, eksplozivnim ali 
vnetljivim učinkom ter izstrelki za takšno 
strelivo 
5. Strelivo za pištole in revolverje z 
razširnim učinkom ter izstrelki za takšno 
strelivo, razen orožja za lov in streljanje v 
tarčo za osebe, ki imajo pravico do njegove 
uporabe
Razred B – Strelno orožje, za katerega je 
potrebno dovoljenje 
1. Polavtomatsko ali repetirno kratkocevno 
strelno orožje
2. Enostrelno kratkocevno strelno orožje s 
centralno udarno iglo
3. Enostrelno kratkocevno strelno orožje za 
strelivo z robnim vžigom, katerega skupna 
dolžina znaša manj kot 28 cm
4. Polavtomatsko dolgocevno strelno orožje 
z nabojnikom in ležiščem naboja za več kot 
tri naboje 
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5. Polavtomatsko dolgocevno strelno orožje 
z nabojnikom in ležiščem naboja za manj 
kot tri naboje, pri katerem se da napravo za 
polnjenje odstraniti ali za katero ni gotovo, 
da se ga ne bi dalo spremeniti z običajnim 
orodjem v orožje z nabojnikom in ležiščem 
naboja za več kot tri naboje
6. Repetirno in polavtomatsko dolgocevno 
strelno orožje z gladko cevjo skupne dolžine 
do 60 cm
7. Polavtomatsko strelno orožje za civilno 
uporabo, ki je podobno avtomatskemu 
vojaškemu strelnemu orožju
8. Repetirno dolgocevno strelno orožje, 
razen naštetega v točki 6 kategorije B
9. Enostrelno dolgocevno orožje z eno ali 
več žlebljenimi cevmi
10. Polavtomatsko dolgocevno strelno 
orožje, razen naštetega v točkah 4 do 7 
kategorije B
11. Enostrelno kratkocevno strelno orožje 
za strelivo z robnim vžigom in skupno 
dolžino nad 28 cm
12. Enostrelno dolgocevno strelno orožje z 
gladkimi cevmi
Države članice, ki imajo trenutno drugačno 
razčlenitev v kategorije, lahko ohranijo svoj 
sistem razvrščanja. 

Or. it

Obrazložitev

Na podlagi načela subsidiarnosti ter glede na obstoj različnih običajev in tradicij v različnih 
državah se od držav članic zahteva, da klasificirajo strelno orožje v dve kategoriji in, če 
trenutno obstajajo različne kategorije, se jim dovoli, da jih obdržijo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Michael Cashman

Predlog spremembe 52
ČLEN 1, TOČKA 4, TOČKA B (novo)

Priloga I, točka III(b) (direktiva 91/477/EGS)
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4b) Točka III(b) priloge I se nadomesti z 
naslednjim besedilom:
(b) so oblikovani za preplah, signaliziranje, 
reševanje ljudi, klanje živali, ribolov s 
harpuno ali za industrijske oziroma 
tehnične namene, če se lahko uporabijo 
samo za navedeni namen in nimajo videza 
puške z risano cevjo, puške, pištole, 
revolverja ali drugega tradicionalnega 
orožja; 

Or. en

Obrazložitev

Medtem ko se opredelitev pojma strelnega orožja lahko spremeni,  tako da vključuje 
spremenljivo orožje, bi lahko nekatere primere takšnega orožja izključili iz besedila v prilogi 
III (b) direktive 91/477/ES. Orožje, ki je replika orožja ali ima videz "tradicionalnega" orožja, 
se ne sme izključiti iz opredelitve strelnega orožja glede na dejstvo, da se uporablja kot 
spremenjeno orožje v kriminalnih dejavnostih.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg in Gisela 
Kallenbach

Predlog spremembe 53
ČLEN 1, TOČKA 4 A (novo)

Priloga I, točka (f) (direktiva 91/477/EGS)

4a) V Prilogi II se točka (f) spremeni na 
naslednji način:
a) Odstavka 1 in 2 se nadomestita z 
naslednjim besedilom:
"Za pridobitev pravice do potovanja v 
drugo državo članico z enim ali več kosi 
strelnega orožja, navedenega v tem 
dovoljenju, je treba pridobiti eno ali več 
predhodnih ustreznih dovoljenj od države 
članice, ki se jo namerava obiskati. To 
dovoljenje ali ta dovoljenja se vpišejo v
dovoljenje.
Zgoraj navedeno predhodno dovoljenje 
načeloma ni potrebno za potovanje s 
strelnim orožjem za lovske namene ali 
namene sodelovanja pri športnem 
streljanju, pod pogojem, da ima potnik 
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dovoljenje za strelno orožje in lahko 
utemelji razlog svojega potovanja."
b) Odstavek 3 se nadomesti z naslednjim 
besedilom:
"Če je država članica obvestila drugo 
državo članico, da je posedovanje 
določenega strelnega orožja iz razreda B 
prepovedano, je treba dodati naslednjo 
izjavo:"
c) Odstavek 5 se črta.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je v skladu z novim predlogom razvrstitve strelnega orožja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Michael Cashman

Predlog spremembe 54
ČLEN 1, TOČKA 4 A (novo)

Priloga I, točka (f) (direktiva 91/477/EGS)

4a) V Prilogi II se točka (f) spremeni na 
naslednji način:
a) Odstavek 1 se nadomesti z naslednjim 
besedilom:
"Za pridobitev pravice do potovanja v 
drugo državo članico z enim ali več kosi 
strelnega orožja, navedenega v tem 
dovoljenju, je treba pridobiti eno ali več 
predhodnih ustreznih dovoljenj od države 
članice, ki se jo namerava obiskati. To 
dovoljenje ali ta dovoljenja se vpišejo v 
dovoljenje. 
b) Odstavek 2 se črta.
c) Odstavek 3 se nadomesti z naslednjim 
besedilom:
"Če je država članica obvestila drugo 
državo članico, da je posedovanje 
določenega strelnega orožja iz razreda B 
prepovedano, je treba dodati naslednjo 
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izjavo:"
c) Odstavek 5 se črta.
d) Za zadnjim odstavkom se doda naslednji 
odstavek: 
"Če je država članica obvestila druge 
države članice, da ohranja dodatne zahteve 
poleg evropskega dovoljenja za strelno 
orožje v interesu zakonitih ciljev javne 
varnosti, se takšne zahteve navedejo v 
dovoljenju za strelno orožje."

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je v skladu z novim predlogom razvrstitve strelnega orožja in zagotavlja 
varnost za lovce in športne strelce, ki uporabljajo evropsko dovoljenje za strelno orožje.


