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PR_COD_1am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
 večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
 večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
 večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
 absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
 absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 

navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
 večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
 večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
 absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
 večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 
91/477/EGS o nadzoru nabave in posedovanja orožja
(KOM(2006)0093 – C6-0081/2006 – 2006/0031(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM2006)1,

– ob upoštevanju člena 251(2) in člena 95(1) Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija 
Parlamentu podala predlog (C6-0081/2006),

– ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in zaščito potrošnikov  in mnenja Odbora 
za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A6-0000/2006),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
UVODNA IZJAVA 3

(3) Zaradi pristopa Skupnosti k protokolu 
je treba spremeniti nekatere določbe 
Direktive 91/477/EGS. Treba je namreč 
zagotoviti usklajeno, učinkovito in hitro 
izvedbo mednarodnih obveznosti, ki 
vplivajo na Direktivo.

(3) Komisija je podpisala protokol v 
imenu Skupnosti 16. januarja 2002.
Zaradi pristopa Skupnosti k protokolu je 
treba spremeniti nekatere določbe 
Direktive 91/477/EGS. Treba je namreč 
zagotoviti usklajeno, učinkovito in hitro 
izvedbo mednarodnih obveznosti, ki 
vplivajo na Direktivo. Nadalje je treba 
izkoristiti priložnost, ki jo nudi revizija, da 
bi v direktivo vnesli izboljšave in rešili 
težave, nastale pri njenem izvajanju, zlasti 
kar zadeva težave, predstavljene v 
poročilu Komisije Evropskemu 
Parlamentu in Svetu z dne 15. decembra 
2000 o izvajanju direktive 91/447/EGS 

  
1 Še neobjavljeno v UL.
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(KOM(2000)0837).

Obrazložitev

Komisija je v svojem poročilu z dne 15. decembra 2000 o izvajanju direktive 91/477/EGS 
predstavila številne težave, ki so nastale pri izvajanju direktive, ter zato pripravila vrsto 
izboljšav. V skladu z načelom boljše zakonodaje bi bilo treba sedanjo revizijo izkoristiti ne 
samo za prilagoditev direktive protokolu ZN, temveč tudi za vnos potrebnih izboljšav v 
direktivo.

Predlog spremembe 2
UVODNA IZJAVA 4

(4) Zato je treba za namene te direktive 
opredeliti pojma nedovoljene proizvodnje 
strelnega orožja, njegovih sestavnih delov 
in streliva ter nedovoljene trgovine z njimi.

(4) Zato je treba za namene te direktive 
opredeliti pojma nedovoljene proizvodnje 
strelnega orožja, njegovih sestavnih delov 
in streliva ter nedovoljene trgovine z njimi, 
kot tudi pojem spremljanja.

Obrazložitev

Protokol vključuje tudi opredelitev pojma „spremljanje“. Ker je spremljanje strelnega orožja, 
njegovih sestavnih delov in streliva bistvena sestavina boja proti nedovoljeni proizvodnji in 
trgovini, je treba to opredelitev vnesti v direktivo.

Predlog spremembe 3
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. Da bi olajšali spremljanje 
orožja, je treba uporabljati samo 
alfanumerične simbole ter v označevanje 
vključiti leto izdelave orožja.

Obrazložitev

Leto izdelave je pomemben podatek za spremljanje strelnega orožja. Poleg tega je 
označevanje z geometričnimi simboli zapleten sistem, ki se uporablja predvsem na Kitajskem 
in v določenih republikah bivše Sovjetske zveze ter je po možnosti razumljiv samo v državi 
proizvajalki. Ni razloga, da bi ta sistem uporabljali za prenose znotraj Skupnosti. Takšno 
označevanje bi bistveno otežilo upravljanje registrov in s tem spremljanje, zato bi bilo treba 
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uporabljati samo alfanumerične simbole.

Predlog spremembe 4
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, 
še podaljšati, 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 lastnika.

Obrazložitev

Protokol predvideva, da se informacije ohranijo vsaj deset let, kar pa glede na dolgo 
življenjsko dobo strelnega orožja ni ustrezno. Zato bi bilo treba informacije hraniti za 
nedoločeno obdobje, tako kot na primer v Italiji. 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.

Predlog spremembe 5
UVODNA IZJAVA 7

(7) Treba je tudi določiti, da dejavnosti 
posrednikov in posredovanja, kot so
navedene v členu 15 protokola, spadajo v 
opredelitev trgovcev z orožjem, ki jo 
podaja Direktiva.

(7) Treba je tudi določiti, da se dejavnosti 
posrednikov in posredovanja, navedene v 
členu 15 protokola, opredelijo za namen te 
Direktive.

Obrazložitev

Predlog Komisije, ki temelji na protokolu, pravi, da se dejavnosti posrednikov uredijo na 
enak način kot dejavnosti trgovcev, vendar pa predlagane spremembe k direktivi tega ne 
vključujejo. Poročevalec podpira stališče Komisije, vendar meni, da bi bilo treba v ta namen 
ustrezno opredeliti dejavnosti posrednikov.
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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 
trgovcev in posrednikov ter izvor njihovih 
finančnih sredstev.

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 in upravičijo izvor svojih 
finančnih sredstev.

Predlog spremembe 7
UVODNA IZJAVA 9 B (novo)

(9b) Da bi zmanjšali nevarnost nasilnih 
smrti in poškodb, povezanih z orožjem 
manjšega kalibra, je treba sprejeti 
dodatne ukrepe, ker je lahek dostop do 
orožja manjšega kalibra pomemben 
dejavnik za njegovo uporabo. Zlasti se 
prepove nabava strelnega orožja prek 
komunikacije na daljavo, na primer prek 
interneta. Med trenutkom, ko stranka 
naroči strelno orožje, in trenutkom 
dobave strelnega orožja se določi čas za 
premislek. Države članice opredelijo 
podrobne določbe za prepoved nabave 
strelnega orožja s strani oseb, ki so bile 
pravnomočno obsojene za kaznivo 
dejanje.

Obrazložitev

Nabave strelnega orožja prek komuniciranja na daljavo ni mogoče ustrezno nadzorovati.
Poleg tega bi čas za razmislek, kot se na primer uporablja v nekaterih zveznih državah ZDA, 
kot je Kalifornija, bi prispeval k preprečevanju kaznivih dejanj, ki so bila storjena v stanju 
začasne neprištevnosti. Nabava orožja s strani oseb, ki so bile obsojena za kazniva dejanja, je 
nevarna in jo je treba nadzorovati.

Predlog spremembe 8
UVODNA IZJAVA 9 C (novo)
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(9c) Evropsko dovoljenje za strelno orožje 
v glavnem zadovoljivo opravlja svojo 
funkcijo in velja 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, zahtevati dokumentov ali 
provizij, ki niso evropsko dovoljenje za strelno orožje, kar je tudi v interesu brezhibnega 
delovanja notranjega trga.

Predlog spremembe 9
UVODNA IZJAVA 9 D (novo)

(9d) Da bi olajšali spremljanje strelnega 
orožja in učinkovito preprečili 
nedovoljeno proizvodnjo strelnega orožja, 
njegovih sestavnih delov in streliva ter 
nedovoljeno trgovino z njimi, je treba 
izboljšati izmenjavo informacij med 
državami članicami.

Obrazložitev

Poročilo Komisije iz leta 2000 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 10
UVODNA IZJAVA 9 E (novo)

(9e) Razvrstitev strelnega orožja v štiri 
kategorije ni najbolj ustrezna. Več držav 
članic je nedavno poenostavilo to 
razvrstitev in ohranilo samo dve 
kategoriji: prepovedano strelno orožje in 
strelno orožje, za katerega je potrebno 
pridobiti dovoljenje. Da bi preprečili 
nasilne smrti ali poškodbe zaradi uporabe 
strelnega orožja, ni primerno ohraniti 
kategorije orožja, za katere ni potrebno 
imeti dovoljenje.
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Obrazložitev

Na podlagi od leta 1991 storjenih kaznivih dejanj, povezanih s strelnim orožjem, lahko 
sklepamo, da je razvrstitev strelnega orožja v štiri kategorije zastarela. Najnovejša 
nacionalna zakonodaja, na primer v Belgiji, poenostavlja sistem in ne omogoča nabave 
strelnega orožja brez dovoljenja. Zato bi bilo treba v vseh državah članicah uvesti novo 
razvrstitev, ki jo sestavljata dve kategoriji (A: prepovedano strelno orožje; B: strelno orožje, 
za katerega je potrebno dovoljenje).

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

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

-1) V členu 1 se odstavek 1 nadomesti z 
naslednjim:
"1. 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 prilogi I, oddelek III. Strelno 
orožje je razvrščeno v oddelku II priloge I.

Obrazložitev

Opredelitev strelnega orožja temelji na protokolu. Vendar pa mora biti opredelitev skladna s 
prilogo I, oddelkom III direktive, ki iz opredelitve izključuje neuporabno strelno orožje, 
starinsko orožje in nekatero drugo strelno orožje.

Predlog spremembe 12
ČLEN 1, TOČKA -1 A (novo)

Article 1, odstavek 1 a (novo) (Direktiva 91/477/EGS)

-1a) V členu 1 se doda naslednji odstavek 
1a:
„1a. Za namene te direktive „sestavni 
deli“ pomeni vsak del ali rezervni del, 
posebej oblikovan za strelno orožje in 
pomemben za njegovo delovanje, vključno 
s cevjo, okvirjem ali ležiščem naboja, 
zaklepom ali bobnom, regulatorjem ali 
zaklepiščem in katero koli napravo, 
namenjeno ali prirejeno za dušitev 
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strela.“

Obrazložitev

Opredelitev sestavnih delov je omenjena v protokolu in jo je treba zaradi pravne varnosti 
vključiti v direktivo.

Predlog spremembe 13
ČLEN 1, TOČKA -1 B (novo)

Article 1, odstavek 1 b (novo) (Direktiva 91/477/EGS)

-1b) V členu 1 se doda naslednji odstavek 
1b:
"1b. Za namene te direktive „strelivo“ 
pomeni naboj ali njegove dele, vključno s 
tulci, vžigalnimi kapicami, pogonskim 
prahom, kroglami in izstrelki.“

Obrazložitev

Opredelitev streliva je omenjena v protokolu in jo je treba zaradi pravne varnosti vključiti v 
direktivo.

Predlog spremembe 14
ČLEN 1, TOČKA 1

Člen 1, odstavek 3, uvodni del (Direktiva 91/477/EGS)

1) V členu 1 se za odstavkom 2 dodata
naslednja odstavka:

3. V tej direktivi pomeni „nedovoljena 
proizvodnja“ proizvodnjo ali sestavljanje 
strelnega orožja, njegovih sestavnih delov 
ali streliva:

1) V členu 1 se vstavita naslednja 
odstavka:

1c. V tej direktivi pomeni „nedovoljena 
proizvodnja“ proizvodnjo ali sestavljanje 
strelnega orožja, vključno s sestavnimi 
deli, uvoženimi iz tretjih držav, ki je v 
nasprotju s to direktivo:

Obrazložitev

Vstavitev besedila „ki je v nasprotju s to direktivo“ in „vključno s sestavnimi deli, uvoženimi 
iz tretjih držav“ bo zagotovila pravno varnost z opredelitvijo nedovoljene proizvodnje kot 
katere koli proizvodnje, ki ni v skladu z vsemi določbami te direktive. Poleg tega zagotavlja 
enako obravnavo.

Predlog spremembe 15
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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).“

1d. 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, z območja katere 
koli države ali preko območja slednje 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). 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.
* [rok prenosa]

Obrazložitev

Dejstvo, da orožje ni registrirano, je treba upoštevati kot predpostavko za nedovoljeno 
trgovino. Vstavitev besedila „ki je v nasprotju s to direktivo“ in „katere koli“ 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 izpolnjuje obstoječe standarde označevanja, ne 
sme obravnavati kot nedovoljene, če gre za strelno orožje, proizvedeno ali preneseno pred 
datumom za prenos te direktive.

Predlog spremembe 16
ČLEN 1, TOČKA 1 A (novo)

Člen 1, odstavek 1 e (novo) (Direktiva 91/477/EGS)

1a) V členu 1 se doda naslednji odstavek 
1e:
"1e. Za namene te direktive 
„spremljanje“ pomeni sistematično 
sledenje strelnega orožja, njegovih 
sestavnih delov in streliva od proizvajalca 
do kupca, da bi lahko odkrili, raziskali in 
analizirali nedovoljeno proizvodnjo in 
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trgovino.

Obrazložitev

Opredelitev spremljanja je omenjena v protokolu in jo je treba zaradi pravne varnosti 
vključiti v direktivo.

Predlog spremembe 17
ČLEN 1, TOČKA 1 B (novo)

Člen 1, odstavek 1 f (novo) (Direktiva 91/477/EGS)

1b) V členu 1 se doda naslednji odstavek 
1f:
"1f. Za namene te direktive „starinsko 
orožje“ pomeni vsako orožje, proizvedeno 
pred letom 1870, ali katero koli novejše 
orožje, ki ga je država članica opredelila 
kot starinsko v skladu s tehničnimi merili.  
Zadevna tehnična merila morajo 
izpolnjevati vsaj standarde, opredeljene v 
skladu s členom 13(4).“

Obrazložitev

Opredelitev „starinskega orožja“ je potrebna zaradi pravne varnosti, ker tovrstno orožje ni 
vključeno v to direktivo. Opredelitev je v skladu s poročilom Evropske komisije iz leta 2000:
leto 1870 je omenjeno v členu 82 Schengenskega sporazuma in se mora zato upoštevati kot 
referenca. Po drugi strani pa je treba dovoliti tudi druge opredelitve s strani držav članic, če 
temeljijo na tehničnih merilih.

Predlog spremembe 18
ČLEN 1, TOČKA 1 C (novo)

Člen 1, odstavek 1 g (novo) (Direktiva 91/477/EGS)

1c) V členu 1 se doda naslednji odstavek 
1g:
„1g. Za namene te direktive „posrednik“ 
pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ki 
proti plačilu ali brezplačno zagotavlja 
pogoje, potrebne za sklenitev pogodbe v 
zvezi z izdelovanjem, trgovino, izmenjavo, 
posojanjem, popravljanjem ali 
predelovanjem strelnega orožja, njegovih 
sestavnih delov ali streliva.“



PE 380.818v01-00 14/30 PR\638303SL.doc

SL

Obrazložitev

Predlog Komisije vključuje, da se dejavnosti posrednikov uredijo na enak način kot dejavnosti 
trgovcev. Zato je treba te dejavnosti ustrezno opredeliti. Predlagana opredelitev temelji na 
novi belgijski zakonodaji z dne 8. junija 2006.

Predlog spremembe 19
ČLEN 1, TOČKA 1 D (novo)

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

1d) V členu 1 se odstavek 2 nadomesti z 
naslednjim:
"2. Za namene te direktive „trgovec“ 
pomeni vsako fizično ali pravno osebo, 
katere trgovanje ali poslovanje v celoti ali 
deloma zajema izdelovanje, trgovino, 
izmenjavo, posojanje, popravljanje ali 
predelovanje strelnega orožja, njegovih 
sestavnih delov ali streliva.“

Obrazložitev

Opredelitev trgovca mora vključevati dejavnosti v zvezi s sestavnimi deli in strelivom za 
strelno orožje.

Predlog spremembe 20
ČLEN 1, TOČKA 1 E (novo)

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

1e) V členu 1 se odstavek 4 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. Vključevati 
mora informacije, navedene v prilogi II. 
„Evropsko dovoljenje za strelno orožje“ je
neprenosljiv dokument, na katerem je 
navedeno strelno orožje, ki ga poseduje ali 
uporablja imetnik dovoljenja. Oseba, ki 
uporablja strelno orožje, mora imeti 
dovoljenje vedno pri sebi. Spremembe v 
lastništvu ali značilnostih kot tudi izgubo 
ali krajo strelnega orožja je treba navesti 
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na dovoljenju.

Obrazložitev

Opredelitev evropskega dovoljenja za strelno orožje je nekoliko spremenjena zaradi nove 
predlagane razvrstitve strelnega orožja.

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

Člen 2, odstavek 2 (Direktiva 91/477/EGS)

1f) V členu 2 se odstavek 2 nadomesti z 
naslednjim:
"2. Ta direktiva ne velja za orožje in 
strelivo, ki ga nabavljajo ali posedujejo v 
skladu z nacionalno zakonodajo 
oborožene sile, policija ali javni organi.
Prav tako ne velja za poslovne prenose 
vojaškega orožja in streliva.“

Obrazložitev

Opredelitev je skladna s predlogom, da se v področje uporabe direktive vključi zbiratelje 
orožja in ustanove, ki se ukvarjajo s kulturnimi in zgodovinskimi vidiki orožja.

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

Člen 2, odstavek 3 (Direktiva 91/477/EGS)

1g) V členu 2 se za odstavkom 2 doda 
naslednji odstavek:
"3. Direktiva se prav tako uporablja za 
sestavne dele in strelivo, vključno s 
sestavnimi deli in strelivom, uvoženim iz 
tretjih držav.“

Obrazložitev

V skladu s protokolom ZN se spremljajo tudi sestavni deli in strelivo, zato je treba izrecno 
navesti, da ta direktiva vključuje te elemente.

Predlog spremembe 23
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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 in sestavnih 
delov države članice v trenutku 
proizvodnje za vsak kos orožja in sestavni 
del bodisi zahtevajo enotno označevanje z 
imenom proizvajalca, države ali kraja 
proizvodnje, serijsko številko in letom 
proizvodnje (če ni že vključeno v serijsko 
številko) bodisi ohranijo katero koli drugo 
enotno in enostavno označevanje z 
digitalno ali alfanumerično kodo, ki vsem 
državam omogoča enostavno identifikacijo 
države proizvodnje. Oznaka se mora 
nahajati na osrednjem ali sestavnem delu 
strelnega orožja, katerega uničenje bi 
onemogočilo rabo strelnega orožja.

Obrazložitev

Predlog spremembe je skladen z izrecno vključitvijo sestavnih delov v direktivo. Poleg tega je 
leto izdelave pomemben podatek za spremljanje strelnega orožja. Pomembno je, da se oznaka 
nahaja na osrednjem ali sestavnem delu strelnega orožja, na primer okvirju ali ležišču 
naboja, katerega uničenje bi pomenilo, da je orožje trajno neuporabno in se ga ne da več 
usposobiti. Ta določba bi otežila odstranitev oznake ter izboljšala sledenje.

Predlog spremembe 24
ČLEN 1, TOČKA 2

Člen 4, odstavek 1, pododstavek 1 a (novo) (Direktiva 91/477/EGS)

Države članice za namene sledenja 
streliva predpišejo označevanje vsakega 
najmanjšega paketa streliva z imenom 
proizvajalca, identifikacijsko številko, 
kaliber in tip streliva.

Obrazložitev

Strelivo načeloma registrirajo samo trgovci, ne pa tudi država. Označevanje in registracija 
streliva je bistvena za sledenje streliva. Označevanje streliva je že predpisano v nekaterih 
nacionalnih zakonodajah, kot na primer v Nemčiji.

Predlog spremembe 25
ČLEN 1, TOČKA 2

Article 4, odstavek 2 (Direktiva 91/477/EGS)
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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 in posrednika
na svojem ozemlju zahteva dovoljenje 
najmanj na podlagi preverjene zasebne in 
poklicne neoporečnosti trgovca z orožjem 
in posrednika, njegove/njene poklicne 
usposobljenosti in izvor njegovih/njenih 
finančnih sredstev. Če gre za pravno 
osebo, se preveri oseba, ki vodi podjetje.

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 in 
upravičijo izvor svojih finančnih sredstev.

Predlog spremembe 26
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 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.

3. Vsaka država članica vzpostavi 
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, popravljanje ali predelovanje 
strelnega orožja ter vse informacije, ki so 
potrebne za spremljanje 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 
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trgovec in posrednik. Ob prenehanju 
opravljanja dejavnosti trgovec ali 
posrednik register preda nacionalnemu 
organu, ki je pristojen za registracijo iz 
pododstavka 1.

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 27
ČLEN 1, TOČKA 2

Člen 4, odstavek 3, pododstavek 1 a (novo) (Direktiva 91/477/EGS)

Države članice zagotovijo, da bodo strelno 
orožje in njegovi sestavni deli, ki se 
nahajajo na ozemlju države članice, 
označeni in registrirani v skladu s to 
direktivo, ali onesposobljeni.

Obrazložitev

Treba je jasno opredeliti, da vse strelno orožje, najdeno na ozemlju EU, mora biti ustrezno 
označeno, vključno z uvoženim strelnim orožjem, če ni bilo v kraju izvora označeno v skladu s 
to direktivo. Zahteva, da se uvoženo strelno orožje označi v skladu s to direktivo ima ključno 
vlogo pri preprečevanju nelojalne konkurence proizvajalcev iz tretjih držav.

Predlog spremembe 28
ČLEN 1, TOČKA 2 A (novo)

Člen 5 (Direktiva 91/477/EGS)

2a) Člen 5 se spremeni na naslednji 
način:
(a) Točka (a) odstavka 1 se nadomesti z 
naslednjim besedilom:
"(a) so stare 18 let ali več;"
b) V odstavku 1 se za točko (b) doda 
naslednja točka:
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"(c) niso bile na podlagi pravnomočne 
obsodbe sodišča obsojene za kazniva 
dejanja; države članice določijo natančna 
pravila o izvajanju te zahteve, vključno z 
vrsto kriminalnih dejavnosti, ki bodo 
opredeljene kot pomembne, katerokoli 
najnižjo strogostjo kazni ali najkrajšega 
obdobja, ki mora preteči med datumom 
izdaje sodbe in predložitve zahtevka za 
dovoljenje."
c) Odstavek 2 se črta.
d) Odstavek 3 se nadomesti z naslednjim 
besedilom:
"Države članice lahko prekličejo 
dovoljenje za posedovanje strelnega 
orožja, če katerikoli od pogojev iz točk (b) 
ali (c) prvega odstavka ni več izpolnjen."

Obrazložitev

Odstopanje od omejitve starosti za nabavo ali posedovanje strelnega orožja za lov ali 
streljanje v tarčo ni upravičeno. Poleg tega je nevarno, če osebe, ki so bile obsojene za 
kazniva dejanja, lahko kupujejo strelno orožje, zato je treba to vprašanje urediti kot npr. v 
Nemčiji, vendar bi podrobnosti morale opredeliti države članice.

Predlog spremembe 29
ČLEN 1, TOČKA 2 B (novo)

Člen 6 (Direktiva 91/477/EGS)

2b) V členu 6 se dodata naslednja 
odstavka:
"Z izjemo trgovcev z orožjem in 
posrednikov orožja države članice 
prepovedo nabavo strelnega orožja, 
njegovih sestavnih delov in streliva s 
sredstvi 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.
Z izjemo trgovcev z orožjem in 
posrednikov orožja države članice v zvezi z 
nabavo strelnega orožja določijo "čas za 
razmislek", ki traja najmanj 15 delovnih 
dni, med datumom nakupa strelnega 
orožja in datumom njegove dostave".
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1 UL L 144, 4.6.1997, str. 19.

Obrazložitev

Nabave strelnega orožja prek komuniciranja na daljavo ni mogoče ustrezno nadzorovati.
Poleg tega bi čas za razmislek, kot se na primer uporablja v nekaterih zveznih državah ZDA, 
kot je Kalifornija, prispeval k preprečevanju kaznivih dejanj, storjenih v stanju začasne 
neprištevnosti.

Predlog spremembe 30
ČLEN 1, TOČKA 2 C (novo)

Člen 8 (Direktiva 91/477/EGS)

2c) Člen 8 se spremeni na naslednji 
način:
a) Odstavek 1 se črta.
b) Odstavek 2 se črta.
c) Odstavek 3 se nadomesti z naslednjim 
besedilom:
"Če država članica na svojem ozemlju 
izda prepoved nabave in posedovanja 
strelnega orožja, uvrščenega v kategorijo 
B, o tem obvesti ostale države članice, ki v 
evropskem dovoljenju za strelno orožje, 
izdanem za vsako tovrstno strelno orožje v 
skladu s členom 12(2), vključijo jasno 
izjavo o tem."

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 31
ČLEN 1, TOČKA 2 D (novo)

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

2d) V členu 9, odstavek 1, 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:"



PR\638303SL.doc 21/30 PE 380.818v01-00

SL

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 32
ČLEN 1, TOČKA 2 E (novo)

Člen 11, odstavek 3, podostavek 2 (Direktiva 91/477/EGS)

2e) V členu 11, odstavek 3, se pododstavek 
2 nadomesti z naslednjim besedilom:
"Najmanj pet delovnih dni pred datumom 
prenosa trgovec z orožjem sporoči 
organom države članice, iz katere bo 
potekal prenos, vse podatke iz prvega 
pododstavka odstavka 2. Javni organi 
zadevnih držav članic izvajajo naključne 
preglede na kraju samem zaradi 
preverjanja skladnosti med 
informacijami, ki jih predloži trgovec z 
orožjem, in dejanskimi značilnostmi 
prenosa".

Obrazložitev

Kot navaja protokol, morajo oblasti, vsaj po naključnem vzorcu, opravljati fizične preglede 
prenosov, in sicer v času odprave ali dostave pošiljk zaradi zagotavljanja, da informacije 
ustrezajo dejanskim pošiljkam. Zaradi možnosti opravljanja tovrstnih pregledov bi bilo 
potrebno oblasti obvestiti vsaj 5 delovnih dni pred prenosom.

Predlog spremembe 33
ČLEN 1, TOČKA 2 F (novo)

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

2f) Člen 12, odstavek 2 se spremeni na 
naslednji način:
a) Prvi pododstavek se nadomesti z 
naslednjim besedilom:
"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 
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takšno strelno orožje ali strelna orožja 
navedena, in če lahko utemeljijo razloge 
za svoje potovanje. 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."

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 34
ČLEN 1, TOČKA 2 G (novo)

Člen 13 (Direktiva 91/477/EGS)

2g) 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 
prenose strelnega orožja, ter iz člena 7(2) 
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:
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"3. Države članice 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 in 
metodah in tehnikah za onesposobitev.  
Države članice 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 osebah, ki so bile s 
pravnomočno obsodbo sodišča obsojene 
za kazniva dejanja, kot jih opredeljuje ta 
direktiva. Komisija najpozneje do [...]* 
ustanovi kontaktno skupino za izmenjavo 
informacij za namene 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 za izpolnjevanje obveznosti 
iz člena 11(4).  Komisija v skladu z 
odstavkom 4, sprejme ustrezne ukrepe za 
namene izvajanja tega odstavka."
c) Za odstavkom 3 se doda naslednji 
odstavek:
"4. Komisija v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 5a(1) do 
(4) in člena 7, ter ob upoštevanju določb 
člena 8 Sklepa 1999/468/ES, kakor je bil 
spremenjen s Sklepom 2006/512/ES, 
sprejme ustrezne ukrepe v skladu s
- členom 1, odstavek 7, in
- Prilogo I, točka III(a), odstavek 2.
Komisija v skladu s postopkom iz člena 3 
in 7, ter ob upoštevanju določb člena 8 
Sklepa 1999/468/ES, kakor je bil 
spremenjen s Sklepom 2006/512/ES, 
sprejme ustrezne ukrepe v skladu z 
odstavkom 3 tega člena."



PE 380.818v01-00 24/30 PR\638303SL.doc

SL

* Eno leto po začetku veljavnosti te 
direktive.

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. Poleg tega bi sodelovanje 
med državami članicami morali uskladiti s postopki komitologije, v nekaterih primerih pa se 
novi regulativni postopek s pregledom zdi ustrezna rešitev.

Predlog spremembe 35
ČLEN 1, TOČKA 2 H (novo)

Člen 17 (Direktiva 91/477/EGS)

2h) Člen 17 se nadomesti z naslednjim 
besedilom:
"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."

Obrazložitev

Komisija bi morala redno zagotavljati poročilo iz člena 17 Direktive 91/477/EGS.

Predlog spremembe 36
ČLEN 1, TOČKA 4, TOČKA (-A) (novo)

Priloga I, del I, prva alinea (Direktiva 91/477/EGS)

-a) V delu I se prva alinea nadomesti z 
naslednjim besedilom:
"- katerokoli strelno orožje, kot je 
opredeljeno v členu 1,"

Obrazložitev

Predlog spremembe je v skladu z vključitvijo opredelitve strelnega orožja v člen 1 te direktive.

Predlog spremembe 37
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ČLEN 1, TOČKA 4, TOČKA (A A) (novo)
Priloga I, del II (Direktiva 91/477/EGS)

aa) Del II se nadomesti z naslednjim 
besedilom:
"Za namene te direktive se strelno orožje 
razvrsti v sledeče razrede.
Razred A - Prepovedano strelno orožje in 
strelivo
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
Vse strelno orožje, ki ne sodi v razred A.
Deli strelnega orožja so vključeni v razred 
strelnega orožja, na katero so pritrjeni ali 
na katero se jih namerava pritrditi."

Obrazložitev

Na podlagi od leta 1991 storjenih kaznivih dejanj, povezanih s strelnim orožjem, lahko 
sklepamo, da je razvrstitev strelnega orožja v štiri kategorije zastarela. Najnovejša 
nacionalna zakonodaja, na primer v Belgiji, poenostavlja sistem in ne omogoča nabave 
strelnega orožja brez dovoljenja. Zato bi bilo treba v vseh državah članicah uvesti novo 
razvrstitev, ki jo sestavljata dve kategoriji (A: prepovedano strelno orožje; B: strelno orožje, 
za katerega je potrebno dovoljenje).

Predlog spremembe 38
ČLEN 1, TOČKA 4, TOČKA (B)

Priloga I, del III, odstavek 1 a (novo) (Direktiva 91/477/EGS)

b) Po prvem odstavku se vstavi naslednji 
odstavek:

b) V delu III se po prvem odstavku vstavi 
naslednji odstavek:

„Države članice storijo vse potrebno, da „Države članice storijo vse potrebno, da 
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pristojni organi lahko preverijo ukrepe za 
onesposobitev iz točke a) in tako 
zagotovijo, da je strelno orožje zaradi 
opravljenih sprememb trajno neuporabno.
Države članice morajo pri navedenem 
preverjanju zagotoviti izdajo potrdila ali 
drugega dokumenta, s katerim se potrjuje 
onesposobitev strelnega orožja, ali ustrezno 
jasno vidno oznako na strelnem orožju, 
uporabljeno v ta namen.“

pristojni organi lahko preverijo ukrepe za 
onesposobitev iz točke a) in tako 
zagotovijo, da je strelno orožje zaradi 
opravljenih sprememb trajno neuporabno.
Države članice morajo pri navedenem 
preverjanju zagotoviti izdajo potrdila ali 
drugega dokumenta, s katerim se potrjuje 
onesposobitev strelnega orožja, ali ustrezno 
jasno vidno oznako na strelnem orožju, 
uporabljeno v ta namen.“ Komisija v 
skladu s postopkom iz člena 13(4) izda 
skupne smernice o merilih in metodah za 
onesposobitev, ki zagotavljajo trajno 
neuporabnost onesposobljenega orožja."

Obrazložitev

Protokol ZN vsebuje določbe o onesposobitvi strelnega orožja. Glede na razmere v EU je 
treba opredeliti smernice v zvezi z merili in metodami, da bi zagotovili trajno neuporabnost 
onesposobljenega orožja.

Predlog spremembe 39
ČLEN 1, TOČKA 4, TOČKA (B A) (novo)

Priloga I, del IV (Direktiva 91/477/EGS)

ba) V delu IV se črtajo točke (a), (b), (d), 
(e) in (f).

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 40
ČLEN 1, TOČKA 4 A (novo)

Priloga II, 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 ali 
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ta dovoljenja se vpišejo v to dovoljenje.
Zgoraj omenjeno predhodno dovoljenje 
načeloma ni potrebno za potovanje s 
strelnim orožjem za lovske namene ali z 
namenom sodelovati pri športnem 
streljanju, pod pogojem, da ima potnik 
dovoljenje za strelno orožje in lahko 
utemelji razlog svojega potovanja."
b) Odstavek 3 se nadomesti z naslednjim 
besedilom:
"Kadar 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

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 41
ČLEN 2, ODSTAVEK 1, PODODSTAVEK 1

1. Države članice najpozneje do […] 
sprejmejo zakone in druge predpise, 
potrebne za uskladitev s to direktivo.  
Komisiji nemudoma predložijo besedilo 
navedenih predpisov in primerjalno 
razpredelnico med navedenimi predpisi in 
to direktivo.

1. Države članice najpozneje do […] 
sprejmejo zakone in druge predpise, 
potrebne za uskladitev s to direktivo.  
Evropskemu parlamentu in Komisiji 
nemudoma predložijo besedilo navedenih 
predpisov in primerjalno razpredelnico 
med navedenimi predpisi in to direktivo.

Obrazložitev

Zato, da bi lahko Parlament skupaj z drugimi institucijami spremljal prenos te direktive, mu 
je treba posredovati iste informacije o ukrepih posameznih držav v zvezi s prenosom na 
nacionalno raven kot Komisiji.

OBRAZLOŽITEV

Ozadje

Zaradi ukinitve notranjih meja v Skupnosti 1. januarja 1993 so bila v direktivi 91/477/EGS o 
nadzoru nabave in posedovanja orožja določena skupna pravila za izvajanje nadzora v 
državah članicah nad nabavo in posedovanjem strelnega orožja in za prenos v druge države 
članice. Direktiva določa štiri razrede strelnega orožja (prepovedano strelno orožje, strelno 
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orožje, za katerega je potrebno dovoljenje, strelno orožje, ki ga je treba prijaviti, drugo strelno 
orožje), predpisuje registracijo prenosov strelnega orožja za obdobje petih let, uvaja evropsko 
dovoljenje za strelno orožje za pretok orožja znotraj Skupnosti ter spodbuja izmenjavo 
informacij med državami članicami.

Decembra 2000 je Komisija objavila poročilo o izvajanju direktive. V poročilu Komisija ni 
prišla do zaključka, da so potrebne bistvene spremembe direktive iz leta 1991, vendar pa je 
ugotovila številne težave in predlagala možne rešitve, zlasti v zvezi z izmenjavo informacij 
med državami članicami (na primer z vzpostavitvijo kontaktne skupine), poenostavitvijo 
kategorij orožja, evropskim dovoljenjem za strelno orožje (poenostavitev odstopanja za lovce, 
vzajemni sporazumi med državami članicami, usklajeni pogoji za pridobitev dovoljenja, 
pravila glede začasnega prenosa orožja), opredelitvijo skupnih tehničnih specifikacij glede 
nevtralizacije in skupno opredelitvijo starinskega orožja.  

Decembra 2001 je Evropska komisija v imenu Evropske skupnosti podpisala protokol ZN o 
nedovoljeni proizvodnji strelnega orožja ter trgovini z njim. 

Marca 2006 je Komisija objavila predlog spremembe direktive iz leta 1991, da bi jo 
prilagodila zahtevam protokola ZN iz leta 2001. Predlog vključuje 6 vidikov: opredelitev 
nedovoljene proizvodnje in trgovine v skladu s protokolom ZN; izrecna obveznost 
označevanja strelnega orožja; podaljšanje trajanja obdobja, v katerem je treba hraniti podatke 
v registrih, na 10 let; dejavnosti posrednikov; obveznost, da se nedovoljena proizvodnja ali 
trgovina obravnava kot namerno kaznivo dejanje; in ukrepi v zvezi z onesposobitvijo 
strelnega orožja. Komisija se je odločila, da bo zajela samo točke, ki izhajajo iz protokola ZN. 
Zato številne točke v poročilu iz leta 2000, omenjene kot možne izboljšave direktive iz leta 
1991, niso bile vključene v predlog.

Ekonomsko-socialni odbor je 13. septembra 2006 objavil mnenje, ki se nanaša na predlog 
Komisije, v katerem je poudaril, da mednarodni kriminal predstavlja največjo grožnjo 
integriteti držav.  Ekonomsko-socialni odbor predlaga sprejem usklajene zakonodaje za 
preprečevanje kaznivih dejanj in kazenske zakonodaje ter celostnih skupnih politik; ponuja 
opredelitev starinskega orožja ter priporoča, da se države članice obvežejo, da bodo od 
lastnikov orožja zahtevale, da prijavijo lastništvo, pridobijo dovoljenje ali opravijo druge 
upravne postopke, ki dovoljujejo uporabo in nošenje orožja.

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov je pozval Center za evropske politične študije, da 
pripravi kratko študijo o stanju prenosa direktive v desetih državah članicah. Študija je 
pokazala, da v večini držav članic: trgovci že morajo voditi register za obdobje desetih ali več 
let;  obstaja enotni sistem označevanja; so uveljavljene dodatne zahteve v zvezi z nabavo 
strelnega orožja; morajo imetniki Evropskega dovoljenja za strelno orožje pri vstopu na 
ozemlje večine držav članic pokazati vabilo; so dejavnosti posrednikov urejeno z nacionalno 
zakonodajo o strelnem orožju; morajo trgovci imeti dovoljenje za trgovanje z orožjem vseh 
kategorij; onesposobitev orožja je v splošnem prenesena na upravno enoto ali določene druge 
organe. Nekatere države članice nimajo kategorij strelnega orožja C in D.

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov je 4. oktobra 2006 organiziral sestanek, da bi 
preučil vprašanje, katere točke direktive iz leta 1991 bi bilo treba spremeniti, in podrobneje 
opredelil ustrezne ravni usklajevanja na ravni EU. Strokovnjaki, ki so bili povabljeni na 
sestanek, so izrazili različna mnenja glede možne vsebine spremenjene direktive. Nekateri od 
njih so poudarili, da v okviru proizvodnega procesa že obstajajo obsežni ukrepi za 
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preizkušanje, namenjeni varstvu potrošnikov, in opozorili na obstoječ nadzorni sistem, ki se 
uporablja v 11 državah EU, članicah stalne mednarodne komisije (CIP)1. Drugi so opozorili 
na grožnjo zaradi spremenjenega in ponovno usposobljenega strelnega orožja, prav tako so 
poudarili, da obstoječa uredba ne obravnava tovrstnega orožja in so zato pozvali k uvedbi 
strožjih pravil, zlasti k: neuničljivemu označevanju orožja; prepovedi geometričnega 
označevanja; strogim zahtevam pri izdaji dovoljenj za trgovce z orožjem; jasni opredelitvi 
posrednikov orožja; shranjevanju podatkov v digitalni obliki za nedoločen čas; oblikovanju 
smernic za onesposobitev orožja; vključevanju ukrepov glede uvoza orožja v EU v direktivo;
omejitvi na dva razreda strelnega orožja (prepovedano orožje oziroma orožje, za katerega je 
potrebno dovoljenje); omejitvi kosov strelnega orožja, ki jih lahko posameznik poseduje;
opravljanju fizičnih pregledov v primeru prenosa orožja.

Predlogi poročevalke

Treba je omeniti, da je po petih letih od podpisa protokola ZN prišel čas za vključitev 
njegovih določb v pravo EU. Nedovoljena proizvodnja in trgovina s strelnim orožjem, 
njegovimi sestavnimi deli in strelivom ima škodljive vplive na varnost vseh prebivalcev EU.
Za preprečevanje, izkoreninjenje in boj proti tem dejavnostim so potrebni dodatni ukrepi.
Vprašanja o nezakonitem posedovanju strelnega orožja ne moremo obravnavati ločeno od 
vprašanja nasilne smrti zaradi orožja malega kalibra, ne glede na to, ali je slednje nezakonito 
ali ne. Orožje malega kalibra je lahko dostopno, prenosno, poceni, enostavno za uporabo in je 
sredstvo za izvajanje nasilnih dejanj v družbi. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije 
se medosebno nasilje in samomor v starostni skupini od 15 do 44 let uvrščata na tretje in 
četrto mesto svetovne lestvice vodilnih vzrokov slabega zdravja in prezgodnje smrti, medtem 
ko so poškodbe zaradi vojne na šestem mestu. Največji vzrok za vse to je uporaba strelnega 
orožja. Eden od razlogov za uporabo orožja malega kalibra je njegova lahka dostopnost. Bila 
je ugotovljena povezava med lahko dostopnostjo strelnega orožja in visoko stopnjo smrtnosti 
zaradi strelnega orožja. Poleg tega bi bilo 15 let po sprejetju direktive iz leta 1991 in 6 let po 
poročilu Evropske komisije o izvajanju te direktive primerno v sedanji pregled vključiti vse 
ustrezne elemente, ki bi lahko povečali učinek te direktive na varnost oseb. Zaradi tega se 
sedanji proces pregleda direktive iz leta 1991 ne bi smel omejiti le na točke, omenjene v 
protokolu ZN. Prav tako bi moral obravnavati, med drugim ob upoštevanju poročila Komisije 
iz leta 2000 in razvoja zakonodaje na nacionalni ravni, ali bi bilo koristno dodatno spremeniti 
direktivo, zaradi zmanjševanja potrebe po dodatnih spremembah v bližnji prihodnosti.
Vsekakor je ob upoštevanju prizadevanj EU za boljšo zakonodajo v interesu državljanov, da 
se odpravi potreba po večkratnih nadaljnjih pregledih posameznega zakonodajnega akta.

Ob upoštevanju teh vidikov je poročevalka pripravila predloge sprememb zlasti kar zadeva:

1. obseg direktive (ki ne bi vključevala le strelnega orožja, ampak tudi njegove sestavne 
dele in strelivo, prav tako bi obravnavala zbiralce orožja in ustanove, ki se ukvarjajo s 
kulturnimi ali zgodovinskimi vidiki);

2. sistem označevanja (uporaba alfanumeričnih simbolov, podatkov o letu izdelave;
označevanje najpomembnejših in strukturnih delov orožja);

  
1 V zvezi s tem je treba omeniti, da v EU še ni usklajenega sistema za sledenje strelnega orožja in streliva. Zato 
bi bilo zaželeno prenesti pravila stalne mednarodne komisije v zakonodajo EU in obenem obravnavati posebno 
vključitev Rusije in Čila, ki nista članici EU. Vendar glede na to, da je zato potreben dolgotrajen pogajalski 
proces, je treba najti učinkovitejšo rešitev.
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3. vodenje evidenc (podaljšanje obdobja, odgovornost javnih oblasti, informatizacija, 
centraliziran sistem hranjenja podatkov na nacionalni ravni za vsako strelno orožje z
unikatno identifikacijsko številko);

4. izmenjavo informacij med državami članicami (podatki o sistemih in tehnikah za 
označevanje, prenosi, obstoječe zaloge in zaseženo orožje, ustanovitev uradne 
kontaktne skupine);

5. poklic trgovca z orožjem (poklicna usposobljenost, finančna sredstva);

6. dejavnosti posrednikov (opredelitev);

7. razvrstitev strelnega orožja (ohranitev le dveh razredov: prepovedano strelno orožje in 
strelno orožje, za katerega je potrebno dovoljenje);

8. nadzor (fizični pregledi blaga v primeru prenosov znotraj Skupnosti);

9. evropsko dovoljenje za strelno orožje (priznavanje dejstva, da je to dovoljenje edini 
ustrezni mehanizem, ki omogoča pravno veljavna potovanja v druge države članice, 
črtanje odstopanja za lovce, mlajše od 18 let, glede nabave in posedovanja strelnega 
orožja, pravila v primeru začasnega prenosa za popravila ali razstave);

10. onesposobitev strelnega orožja (smernice EU glede tehničnih zahtev, ukrepi za 
onemogočanje ponovne uporabe orožja);

11. starinsko orožje (opredelitev); in

12. dodatne varnostne ukrepe (prepoved nabave prek komuniciranja na daljavo, uvedba 
časa za razmislek pri nakupu orožja in prepoved nabave orožja za osebe, obsojene 
kaznivih dejanj).

Poročevalka meni, da je treba vprašanja o kaznih in kriminalnih dejanjih nasloviti na Odbor 
za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve Evropskega parlamenta, zato v 
zvezi s tem nima posebnih predlogov. Prav tako bi z veseljem sprejela predloge tega odbora v 
zvezi s svojimi predlogi glede dodatnih varnostnih ukrepov, omenjenih v zgornji točki 12.
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