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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 oblikovanje 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.

Konkretni 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 sankcij, ki se uporabljajo, in
- prevzem splošnih načel onesposobitve strelnega orožja, določenih v protokolu 

Združenih narodov.

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

Komisija je v poročilu KOM(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 določen 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 podrobnih 
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 
direktive, tako da prevladuje prepričanje, da je direktiva smiselna in služi namenu.
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Stališče poročevalca

Poročevalec se strinja z oceno zadevnih strani in Komisije, zaradi česar podpira spremembo 
Direktive 91/477/EGS, kot jo je predlagala Komisija. Da bi pojasnil edino preostalo nejasnost, 
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 zagotavljanje internetnih 
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 ne bi preveč omejili prostega gibanja 
ljudi, se poročevalec zavzema za združitev razredov strelnega orožja B, C in D v razred B.

Iz tega izhaja, da ostane le strelno orožje, ki je prepovedano ali za katerega je potrebno 
dovoljenje. Kot je ugotovila Komisija, je to v večini držav članic že običajna praksa. Za druge 
države pa velja, da mora vsak lastnik strelnega orožja imeti tudi dovoljenje zanj. Izmenjava 
informacij med državami članicami mora zagotavljati hitro preverjanje dovoljenj, da bi 
preprečili nepotrebno omejevanje prostega pretoka ljudi. Zaradi splošne obveznosti pridobitve 
dovoljenja in možnosti preverjanja z izmenjavo informacij med državami članicami je zgoraj 
omenjeno ravnanje v zvezi z evropskim dovoljenjem za strelno orožje sprejemljivo.

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
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“ fizična 
oseba, ki se v celoti ali deloma ukvarja z 
izdelovanjem, trgovino ali spletno trgovino 
oziroma zagotavlja računalniško okolje 

  
1 Še neobjavljeno v UL.
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zanjo, izmenjavo, posojanjem, 
popravljanjem ali predelovanjem strelnega 
orožja“.

Obrazložitev

Od začetka veljavnosti Direktive 91/477/EGS do danes se je internet razvil. Elektronski trgi in 
spletna prodajalne so postale del vsakdana. Zato je smiselno, da se področje uporabe razširi 
tudi na spletno trgovino in njene udeležence.

Predlog spremembe 2
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 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).“ 

V zgoraj omenjenih primerih dejstvo, da 
imetnik nima pri sebi evropskega 
dovoljenja za strelno orožje, samo po sebi 
ni kaznivo.

∗ Mišljen je odstavek 4 predloga Komisije in ne 
odstavek 4 Direktive 91/477/EGS.

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 3
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 listina, ki jo organi države članice na 
zahtevo izdajo osebi, ki zakonito nabavlja 



PE 380.586v01-00 6/10 PA\634608SL.doc

SL

in uporablja strelno orožje. Velja največ pet 
let. Rok veljavnosti se lahko podaljša. 
Vsebuje podatke, določene v Prilogi II. 
Evropsko dovoljenje za strelno orožje je 
neprenosljiva listina, v kateri je navedeno 
strelno orožje, ki ga ima in uporablja 
imetnik dovoljenja. Uporabnik strelnega 
orožja mora imeti dovoljenje za strelno 
orožje vedno pri sebi. Spremembe v posesti 
ali značilnostih strelnega orožja se vnesejo 
v dovoljenje, kot tudi izguba ali tatvina 
strelnega orožja.“

Obrazložitev

Črtanje v skladu s predlogom spremembe 8.

Predlog spremembe 4
ČLEN 1, TOČKA 2 A (novo)

Člen 5 (Direktiva 91/477/EGS)

2a. Člen 5 se nadomesti z naslednjim:
„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 
streljanje v tarčo;
(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.“
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Obrazložitev

Črtanje razredov C in D je v skladu s predlogom spremembe 8. Dodana je pojasnitev v smislu 
člena 83c schengenskega sporazuma.

Predlog spremembe 5
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 ta država članica to dovolila. 
Nobeno takšno dovoljenje se ne sme 
izdati osebi, ki ima prebivališče v 
drugi državi članici, brez njenega 
predhodnega soglasja. 
Države članice poskrbijo za obvezne prijave 
vsega strelnega orožja, razvrščenega v 
razred B, ki je trenutno na njihovem 
ozemlju, vendar še ni bilo prijavljeno, v 
enem letu po začetku veljave državnih 
predpisov, ki prenašajo to direktivo. 
(2) Vsak prodajalec, trgovec in zasebnik 
obvesti o vsakem prenosu ali izročitvi 
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, to drugo državo 
članico 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). 
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(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 to 
državo članico o tem ustrezno obvesti.
(5) Dovoljenje za nabavo in dovoljenje za 
posedovanje strelnega orožja, razvrščenega 
v razred B, imata lahko obliko enotne 
upravne odločbe.“

Obrazložitev

Prenos segmentov iz člena 8 v člen 7 Direktive je posledica predloga spremembe 8.

Predlog spremembe 6
ČLEN 1, TOČKA 2 C (novo)

Člen 8 (Direktiva 91/477/EGS)

2c. Člen 8 se črta.

Obrazložitev

Glej zgoraj.

Predlog spremembe 7
ČLEN 1, TOČKA 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.

Obrazložitev

Dopolnitev je prevzeta iz protokola Združenih narodov in je namenjena pojasnitvi.

Predlog spremembe 8
ČLEN 1, TOČKA 4(-A) (novo)

Priloga I, točka II(A) (Direktiva 91/477/EGS)
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-A. Točka II(a) se nadomesti z naslednjim:
„Vsak predmet, ki spada v enega od 
naslednjih razredov, razen če ustreza 
definiciji, vendar je izvzet zaradi enega od 
razlogov iz razdelka IIII:
Razred A – Prepovedano strelno orožje
1. eksplozivni vojaški izstrelki in metalci
2. avtomatsko strelno orožje
3. strelno orožje, prikrito v druge predmete
4. strelivo s prebojnimi, eksplozivnimi 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
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 
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vojaškemu strelnemu orožju
8. repetirno dolgocevno strelno orožje, 
razen naštetega v točki 6
9. enostrelno dolgocevno orožje z eno ali 
več žlebljenimi cevmi
10. polavtomatsko dolgocevno strelno 
orožje, razen naštetega v točkah 4 do 7
11. enostrelno kratkocevno strelno orožje 
za strelivo z robnim vžigom in skupno 
dolžino nad 28 cm
12. enostrelno dolgocevno strelno orožje z 
gladkimi cevmi.“

Obrazložitev

Razreda C in D je treba združiti z razredom B, da bi tako obstajala le dva razreda (razred A: 
prepovedano strelno orožje in razred B: strelno orožje, za katerega je potrebno dovoljenje). 
Evropski ekonomsko-socialni odbor (INT/316 z dne 13.9.2006) opozarja, da je določitev 
uporabe popolnoma poljubna izbira, zato obstaja nevarnost, da se pravilom izogne ali se jih 
zlorabi, kar je nujno treba preprečiti. Enako obravnavanje vsega orožja, ki ni prepovedano, je 
tako upravičeno. Obstoječa ureditev glede športnih strelcev in lovcev ostaja nespremenjena.
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