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PR_COD_1amCom

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta 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.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom. 
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju člena 10 Protokola ZN o 
strelnem orožju in uvedbi izvoznih dovoljenj za strelno orožje, njegove sestavne dele in 
strelivo ter ukrepih glede njihovega uvoza in tranzita
(COM(2010)0273 – C7-0138/2010 – 2010/0147(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2010)0273),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 207(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C7–0138/2010),

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

– ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino in mnenja Odbora za 
državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A7–0000/2010),

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

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

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

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. „deli in bistvene komponente“ pomenijo 
kateri koli element ali nadomestni element, 
ki je posebej namenjen za strelno orožje in 
je ključnega pomena za njegovo delovanje, 
vključno s cevjo, okvirjem ali ležiščem 
naboja, zaklepom ali bobnom, regulatorjem 
ali zaklepiščem in katero koli napravo, 
namenjeno ali prirejeno za zadušitev 
zvoka, ki nastane pri streljanju s strelnim 
orožjem; 

2. „deli“ pomenijo kateri koli element ali 
nadomestni element, ki je posebej 
namenjen za strelno orožje in je ključnega 
pomena za njegovo delovanje, vključno s 
cevjo, okvirjem ali ležiščem naboja, 
zaklepom ali bobnom, regulatorjem ali 
zaklepiščem in katero koli napravo, 
namenjeno ali prirejeno za zadušitev 
zvoka, ki nastane pri streljanju s strelnim 
orožjem;

„bistvena komponenta“ pomeni 
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mehanizem za zapiranje kanala, ležišče 
naboja in cev strelnega orožja, ki so, 
kadar so samostojni predmeti, vključeni v 
razred strelnega orožja, na katero so 
pritrjeni ali naj bi se pritrdili;

Or. it

Obrazložitev

Opredelitve v tej uredbi je treba uskladiti z obstoječo zakonodajo EU, zlasti direktivo 
št. 2008/51/ES, kjer je opredelitev „sestavnih delov“ in „bistvenih sestavnih delov“ ločena.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

   2a. „bistvena komponenta“ pomeni 
mehanizem za zapiranje kanala, ležišče 
naboja in cev strelnega orožja, ki so, 
kadar so samostojni predmeti, vključeni v 
razred strelnega orožja, na katero so 
pritrjeni ali naj bi se pritrdili;

Or. it

Obrazložitev

Opredelitve v tej uredbi je treba uskladiti z obstoječo zakonodajo EU, zlasti direktivo 
št. 2008/51/ES, kjer je opredelitev „sestavnih delov“ in „bistvenih sestavnih delov“ ločena.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe 
Člen 2 – odstavek 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

12. „izvozno dovoljenje“ pomeni 
dovoljenje, izdano določenemu izvozniku 
za enega končnega uporabnika ali 
prejemnika v tretji državi, ki zajema eno ali 
več vrst strelnega orožja, njegovih 
sestavnih delov in streliva;

12. „izvozno dovoljenje“ pomeni 
dovoljenje, izdano določenemu izvozniku 
za enega končnega uporabnika ali 
prejemnika v tretji državi, ki zajema eno ali 
več vrst strelnega orožja, njegovih 
sestavnih delov in bistvenih komponent ter 
streliva;
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Or. it

Obrazložitev

Sprememba je v skladu s predlagano spremembo člena 2(2).

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

13. „dovoljenje za večkratni izvoz“ pomeni 
dovoljenje, izdano enemu določenemu 
izvozniku večkratne pošiljke za istega 
končnega uporabnika ali prejemnika v tretji 
državi, ki zajema eno ali več vrst strelnega 
orožja, njegovih sestavnih delov in streliva;

13. „dovoljenje za večkratni izvoz“ pomeni 
dovoljenje, izdano enemu določenemu 
izvozniku večkratne pošiljke za istega 
končnega uporabnika ali prejemnika v tretji 
državi, ki zajema eno ali več vrst strelnega 
orožja, njegovih sestavnih delov in 
bistvenih komponent ter streliva;

Or. it

Obrazložitev
Sprememba je v skladu s predlagano spremembo člena 2(2).

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) pošiljke po morju ali prek pristanišč 
tretjih držav, če se te ne pretovarjajo ali ne 
zamenjujejo prevoznih sredstev.

(g) pošiljke po zraku oziroma morju ali 
prek letališč oziroma pristanišč tretjih 
držav, če se te ne pretovarjajo ali ne 
zamenjujejo prevoznih sredstev, in samo v 
primeru tranzita iz člena 5(1)(b).

Or. it

Obrazložitev

Vse pošiljke, ki se ne pretovarjajo ali pri katerih prevozno sredstvo ni zamenjano, bi morale 
biti izvzete na isti podlagi kot pošiljke po morju.
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Predlog spremembe 6

Predlog uredbe 
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Zadevna država članica pred izdajo 
izvoznega dovoljenja ali dovoljenja za 
večkratni izvoz strelnega orožja, njegovih 
sestavnih delov in streliva preveri, da:

1. Zadevna država članica pred izdajo 
izvoznega dovoljenja ali dovoljenja za 
večkratni izvoz strelnega orožja, njegovih 
sestavnih delov in bistvenih komponent ter 
streliva preveri, da:

(a) je tretja država uvoznica izdala ustrezno 
uvozno dovoljenje in

(a) je tretja država uvoznica izdala ustrezno 
uvozno dovoljenje in

(b) so morebitne tretje države tranzita 
najpozneje pred pošiljanjem izdale pisno 
obvestilo, da ne nasprotujejo tranzitu.

(b) so morebitne tretje države tranzita 
najpozneje pred pošiljanjem izdale pisno 
obvestilo, da ne nasprotujejo tranzitu.

Or. it

Obrazložitev

Sprememba je v skladu s predlagano spremembo člena 2(2).

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Država članica obravnava vloge za 
izvozno dovoljenje ali dovoljenje za 
večkratni izvoz v roku, ki je določen z 
nacionalno zakonodajo ali prakso in ki v 
vsakem primeru ne preseže devetdeset
delovnih dni.

4. Država članica obravnava vloge za 
izvozno dovoljenje ali dovoljenje za 
večkratni izvoz v roku, ki je določen z
nacionalno zakonodajo ali prakso in ki v 
vsakem primeru ne preseže šestdeset
delovnih dni.

Or. it

Obrazložitev

Namen skrajšanja roka za obdelavo vlog za izvozno dovoljenje je pospešiti upravne in 
birokratske postopke ter izvoznikom v sektorju omogočiti učinkovitejše načrtovanje 
dejavnosti.
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Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice določijo obdobje 
veljavnosti izvoznega dovoljenja ali 
dovoljenja za večkratni izvoz, ki pa ni 
krajše od dvanajstih mesecev.

5. Države članice določijo obdobje 
veljavnosti izvoznega dovoljenja. To 
obdobje ni krajše od dvanajstih mesecev, v 
primeru več pošiljk pa ni krajše od 
osemnajstih mesecev.

Or. it

Obrazložitev

Podaljšanje obdobja veljavnosti izvoznega dovoljenja bo zmanjšalo upravno breme za države 
članice in izvoznike, ki skozi daljše časovno obdobje redno odpremljajo pošiljke.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Države članice se lahko odločijo za 
uporabo dokumentov v elektronski obliki 
za namene obravnavanja vlog za 
dovoljenja.

6. Države članice lahko spodbujajo 
obsežnejšo uporabo informacijske in 
komunikacijske tehnologije, da bi 
izboljšale konkurenčnost in poskrbele za 
večjo učinkovitost sistema. Še zlasti se 
lahko odločijo za uporabo dokumentov v 
elektronski obliki za namene obravnavanja 
vlog za dovoljenja.

Or. it

Obrazložitev

Obsežnejša uporaba informacijskih in komunikacijskih tehnologij je skladna s strategijo 
Evropa 2020 za „pametno rast“ na podlagi inovacij.
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Predlog spremembe 10

Predlog uredbe 
Člen 6 – odstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) opis in količina strelnega orožja, 
njegovih sestavnih delov in streliva, 
vključno z označevanjem, ki se uporablja 
za strelno orožje.

(h) opis in količina strelnega orožja, 
njegovih sestavnih delov in bistvenih 
komponent ter streliva, vključno z 
označevanjem, ki se uporablja za strelno 
orožje.

Or. it

Obrazložitev

Sprememba je v skladu s predlagano spremembo člena 2(2).

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Poenostavljeni postopki, določeni v 
odstavkih 2, 3 in 4, se uporabljajo za 
začasen izvoz strelnega orožja za 
preverljivo zakonite namene, ki vključujejo 
lovstvo, športno streljanje, ocenjevanje, 
razstave in popravilo.

1. Poenostavljeni postopki, določeni v 
odstavkih 2, 3 in 4, se uporabljajo za 
začasen izvoz strelnega orožja za 
preverljivo zakonite namene.

Or. it

Obrazložitev

Ta odstavek vsebuje splošno določbo, ki jo je treba natančneje pojasniti v naslednjih 
odstavkih.
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Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ukrepi glede tranzita, kakor jih uvaja ta 
uredba, se ne bodo uporabljali za začasne 
izvoze.

2. Ukrepi glede tranzita, kakor jih uvaja ta 
uredba, se ne bodo uporabljali za začasen 
izvoz za preverljivo zakonite namene, kot 
so lov, športno streljanje, ocenjevanje, 
razstave in popravila.

Or. it

Obrazložitev

Zaradi jasnosti je treba navesti vrste začasnega izvoza, za katere se uporablja poenostavljeni 
postopek.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ko lovci in športni strelci med 
potovanjem v tretjo državo zapuščajo 
carinsko območje Unije prek mejnega 
prehoda na zunanji meji države članice, v 
kateri imajo stalno prebivališče, zaradi 
začasnega izvoza enega kosa strelnega 
orožja ali več, lahko predložijo evropsko 
dovoljenje za strelno orožje v skladu s 
členoma 1 in 12 Direktive 91/477/EGS, 
nacionalno licenco za strelno orožje, 
nacionalno licenco za lov ali drug veljaven 
nacionalni dokument, ki ga izda pristojni 
organ države članice, v kateri imajo stalno 
prebivališče.

3. Ko lovci in športni strelci med 
potovanjem v tretjo državo zapuščajo 
carinsko območje Unije prek mejnega 
prehoda na zunanji meji države članice, v 
kateri imajo stalno prebivališče, zaradi 
začasnega izvoza enega kosa strelnega 
orožja ali več po poenostavljenem 
postopku, morajo predložiti evropsko 
dovoljenje za strelno orožje v skladu s 
členoma 1 in 12 Direktive 91/477/EGS, 
nacionalno licenco za strelno orožje, 
nacionalno licenco za lov ali drug veljaven 
nacionalni dokument, ki ga izda pristojni 
organ države članice, v kateri imajo stalno 
prebivališče.

Or. it

Obrazložitev

Besedilo je bilo spremenjeno, da bo bolj jasno, da lovci in športni strelci lahko uporabijo 
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poenostavljeni postopek začasnega uvoza. Ocenjevanje, razstave in popravila pa vseeno 
omogočajo več priložnosti za zlorabe, vključno s preusmerjanjem v nezakonito trgovino s 
strelnim orožjem, ki naj bi jo protokol ZN o strelnem orožju izkoreninil.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Ko lovci in športni strelci med 
potovanjem v tretjo državo zapuščajo 
carinsko območje Unije prek mejnega 
prehoda na zunanji meji države članice, v 
kateri nimajo stalnega prebivališča, zaradi 
začasnega izvoza enega kosa strelnega 
orožja ali več, lahko predložijo evropsko 
dovoljenje za strelno orožje, ki ga v skladu 
s členoma 1 in 12 Direktive 91/477/EGS 
izda pristojni organ države članice, v kateri 
imajo stalno prebivališče.

4. Ko lovci in športni strelci med 
potovanjem v tretjo državo zapuščajo 
carinsko območje Unije prek mejnega 
prehoda na zunanji meji države članice, v 
kateri nimajo stalnega prebivališča, zaradi 
začasnega izvoza enega kosa strelnega 
orožja ali več po poenostavljenem 
postopku, morajo predložiti evropsko 
dovoljenje za strelno orožje, ki ga v skladu 
s členoma 1 in 12 Direktive 91/477/EGS 
izda pristojni organ države članice, v kateri 
imajo stalno prebivališče.

Pristojni organ države članice, v kateri se 
nahaja mejni prehod na zunanji meji Unije, 
obvesti pristojni organ države članice, v 
kateri ima lovec ali športni strelec stalno 
prebivališče, ki je izdal evropsko 
dovoljenje za strelno orožje, o datumu 
začasnega izvoza, količini začasno 
izvoženega strelnega orožja in 
predvidenem datumu vrnitve, kakor jih je 
navedel lovec ali športni strelec ob 
začasnem izvozu.

Pristojni organ države članice, v kateri se 
nahaja mejni prehod na zunanji meji Unije, 
obvesti pristojni organ države članice, v 
kateri ima lovec ali športni strelec stalno 
prebivališče, ki je izdal evropsko 
dovoljenje za strelno orožje, o datumu 
začasnega izvoza, količini začasno 
izvoženega strelnega orožja in 
predvidenem datumu vrnitve, kakor jih je 
navedel lovec ali športni strelec ob 
začasnem izvozu.

Or. it

Obrazložitev

Besedilo je bilo spremenjeno, da bo bolj jasno, da lovci in športni strelci lahko uporabijo 
poenostavljeni postopek začasnega uvoza. Ocenjevanje, razstave in popravila pa vseeno 
omogočajo več priložnosti za zlorabe, vključno z nezakonito preprodajo strelnega orožja, ki 
naj bi jo protokol ZN o strelnem orožju izkoreninil.
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Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) zavrnejo izdajo izvoznega dovoljenja 
ali dovoljenja za večkratni izvoz, če je 
fizična ali pravna oseba, ki zaprosi za 
takšno dovoljenje, kakor koli zabeležena v 
kazenski evidenci zaradi nedovoljene 
trgovine s strelnim orožjem, njegovimi deli 
in bistvenimi komponentami ali strelivom 
ali zaradi drugega resnega kaznivega 
dejanja;

(a) zavrnejo izdajo izvoznega dovoljenja 
ali dovoljenja za večkratni izvoz, če je 
fizična ali pravna oseba, ki zaprosi za 
takšno dovoljenje, kakor koli zabeležena v 
kazenski evidenci zaradi nedovoljene 
trgovine s strelnim orožjem, njegovimi deli 
in bistvenimi komponentami ali strelivom 
ali zaradi kaznivih dejanj iz člena 2(2) 
okvirnega sklepa Sveta 2002/584/PNZ z 
dne 13. junija 2002 o evropskem nalogu 
za prijetje in postopkih predaje med 
državami članicami;
________

UL L 190, 18.7.2002, str. 1.

Or. it

Obrazložitev

La definizione di "reato grave" può dare adito a interpretazioni discordanti tra Stati membri. 
Pertanto si ritiene utile il riferimento alla legislazione UE esistente, in particolare alla 
decisione quadro del Consiglio relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di 
consegna tra Stati membri ((2002/584/GAI, poi modificata con decisione quadro del 
Consiglio 2009/299/JHA. All'art.2 par. 2 della sopracitata decisione quadro si elenca una 
serie di reati per i quali vengono comminate sanzioni che privano dalla libertà per almeno tre 
anni. La natura di questi reati suggerisce la negazione dell'autorizzazione di esportazione di 
armi da fuoco.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba začne veljati stodvajseti dan po 
objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba začne veljati stodvajseti dan po 
objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 10(2) te uredbe se uporablja od 
datuma, s katerim Evropska unija postane 
pogodbenica Protokola ZN o strelnem 

Člen 11(1) te uredbe se uporablja od 
datuma, s katerim Evropska unija postane 
pogodbenica Protokola ZN o strelnem 
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orožju po njegovi sklenitvi v skladu s 
členom 218 Pogodbe.

orožju po njegovi sklenitvi v skladu s 
členom 218 Pogodbe.

Or. it

Obrazložitev

Dokument Komisije vsebuje napako, sklicevati bi se namreč moral na člen 11(1).
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OBRAZLOŽITEV

Predlog uredbe, ki ga je Komisija pripravila maja 2010, se nanaša na izvajanje člena 10 
protokola ZN proti nedovoljeni proizvodnji in prometu strelnega orožja, njegovih sestavnih 
delov in streliva (v nadaljevanju protokol ZN o strelnem orožju).

Protokol je bil sprejet maja 2001 kot dopolnilo konvenciji ZN proti čezmejnemu 
organiziranemu kriminalu. Veljati je začel 3. julija 2005, potem ko ga je ratificiralo 40 držav, 
in je prvi zavezujoči instrument v zvezi z malim orožjem, sprejet na svetovni ravni.

Svet je Komisijo pooblastil, naj se v imenu Evropske skupnosti leta 2002 pogaja o tem 
protokolu in ga podpiše. Komisija je v sporočilu z dne 18. julija 2005 izrazila namen 
dokončati ta postopek s prenosom zadevnih določb člena 10 protokola glede „splošnih zahtev 
za sisteme podeljevanja izvoznih, uvoznih in tranzitnih dovoljenj ali pooblastil“.

Protokol je do danes ratificiralo 83 držav (vključno s 13 državami članicami EU: Belgijo, 
Bolgarijo, Ciprom, Estonijo, Italijo, Latvijo, Litvo, Nizozemsko, Poljsko, Slovaško, Slovenijo 
in Španijo), podpisalo pa 52 podpisnic (vključno z Evropsko skupnostjo in devetimi državami 
članicami EU: Avstrijo, Dansko, Finsko, Nemčijo, Grčijo, Luksemburgom, Portugalsko, 
Švedsko in Združenim kraljestvom), medtem ko ga več držav ni ne podpisalo ne ratificiralo 
(med njimi pet držav članic EU: Češka republika, Francija, Madžarska, Irska in Malta).

Predlog uredbe predvideva, da naj bi države članice za izvoz v tretje države uporabile 
„izvozni postopek“. Sprejetje uredbe po običajnem zakonodajnem postopku bi omogočilo 
uporabo člena 10 protokola ZN o strelnem orožju v vseh državah članicah, te pa bi nato 
vzpostavile enoten sistem za trgovino s strelnim orožjem, njegovimi deli in strelivom v okviru 
Evropske unije.

Poleg splošnega cilja usklajevanja in poenostavitve postopkov naj bi uredba s spodbujanjem 
in krepitvijo sodelovanja med državami prispevala tudi k boju proti nezakoniti trgovini s 
strelnim orožjem, kar je eden vse pomembnejših ciljev po začetku veljavnosti Lizbonske 
pogodbe 1. decembra 2009.

Predlagana uredba zajema tudi trgovino z neavtomatskim strelnim orožjem, njegovimi deli in 
strelivom v tretjih državah oziroma njihov prenos vanje za civilno (nevojaško) uporabo, med 
drugim v države, ki niso pogodbenice protokola ZN o strelnem orožju. Izdelki, za katere 
določbe uredbe veljajo, so našteti v prilogi 1.

Predlagana uredba predvideva sisteme podeljevanja izvoznih, uvoznih in tranzitnih dovoljenj 
za zadevne izdelke. Izvozno dovoljenje naj bi se podelilo šele po tem, ko tretja država izda 
uvozno dovoljenje, tranzitna država pa obvestilo o nenasprotovanju tranzitu. Uredba uvaja 
nov postopek na podlagi načela tihe privolitve, ki se uporabi v primeru, da tranzitna država v 
predpisanem obdobju ne izrazi nasprotovanja.

Za nekatere vrste izvoza oziroma kategorije uporabnikov, kot so lovci in športni strelci, se 
uvaja poenostavljeni postopek. Države članice bodo morale pristojnim organom podeliti 
ustrezna pooblastila in določiti pravila o kaznih, ki se uporabljajo za kršitve določb te uredbe. 



PE452.853v01-00 16/17 PR\839692SL.doc

SL

Uredba predpisuje tudi ustanovitev usklajevalne skupine strokovnjakov za strelno orožje.

Pravna podlaga predloga uredbe je člen 207 Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki se 
nanaša na splošno trgovinsko politiko, ki je v skladu s členom 3 te pogodbe v izključni 
pristojnosti EU.

Poročevalec je pri preučitvi predloga upošteval vprašanja v zvezi s preživetjem industrije 
orožja, pa tudi z javno varnostjo. Po eni strani družbene in gospodarske posledice uporabe 
uredbe niso zanemarljive. Evropska vojaška industrija ustvari za 694 milijonov EUR izvoza in 
za 20 milijonov EUR uvoza ter ogromno prispeva k BDP in zaposlovanju. Po drugi strani pa 
stockholmski program navaja, da trgovina z orožjem ogroža notranjo varnost Evropske unije.

Komisija je v oceni posledic izvajanja uredbe navedla, da bi se stroški za podjetja in javne 
organe pri vsakem naročilu povečali za 1,3 EUR do 1,6 EUR letno, kar pomeni, da bi se 
skupni stroški licenciranja strelnega orožja za civilne namene povečali za 3,8 milijona EUR 
do 4,6 milijona EUR.

Poročevalec zato meni, da bi se bilo treba osredotočiti predvsem na hitrost in učinkovitost 
postopkov, ki se uporabljajo v trgovini s strelnim orožjem.

Prav tako je treba opozoriti, da zamude in neučinkovitost posameznih nacionalnih javnih 
organov ne bi smele ovirati trgovine, temveč bi jih bilo treba postopoma odpraviti s preudarno 
izmenjavo praktičnih zgledov med pristojnimi organi držav članic.

V splošnem pa se zdi predlog Komisije uravnotežen in bi ga bilo mogoče z nekaterimi 
spremembami potrditi. 

Poročevalec se je še posebej osredotočil na preoblikovanje nekaterih definicij v poglavju 1 
(predmet, opredelitve in področje uporabe), da bi bile jasnejše, primerne in tehnično ustrezne. 
Sklenil je tudi podrobneje pojasniti razliko med sestavnim delom in bistveno komponento, 
tako da je besedilo uskladil z obstoječo zakonodajo EU, zlasti Direktivo 2008/51/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o spremembah Direktive Sveta 
91/477/EGS o nadzoru nabave in posedovanja orožja.

Kar zadeva izjeme v členu 3, poročevalec meni, da bi bilo treba mednje na enaki podlagi kot 
ladijske pošiljke vključiti tudi letalske pošiljke prek letališč v tretjih državah, če se ne 
pretovarjajo in če prevozno sredstvo ni zamenjano.

Kar zadeva splošne določbe o postopkih, ki jih predlaga Komisija (izvozna dovoljenja, 
postopki in nadzor, členi 4–14), poročevalec ocenjuje, da bi bilo treba rok za obravnavo vlog 
za izvozna dovoljenja, ki ga predlaga Komisija, skrajšati (z 90 na 60 delovnih dni), veljavnost 
izvoznega dovoljenja za več pošiljk pa podaljšati (z 12 na 18 mesecev), da bodo postopki 
potekali hitreje in manj bremenili izvoznike.

Poročevalec je skušal dodatno pojasniti razdelek uredbe, ki se nanaša na poenostavljeni 
postopek začasnega izvoza. V primeru orožja, izvoženega za lov, športno streljanje, 
ocenjevanje, razstave in popravilo, se ne uporabljajo običajni tranzitni postopki. Lovci in 
športni strelci naj bi imeli za začasni izvoz za namene rekreacije na voljo še preprostejše 



PR\839692SL.doc 17/17 PE452.853v01-00

SL

postopke. Ocenjevanje, razstave in popravila pa vseeno omogočajo več priložnosti za zlorabe, 
vključno z nezakonito trgovino s strelnim orožjem, ki naj bi jo protokol ZN o strelnem orožju 
izkoreninil. 

Za večjo pravno varnost poročevalec predlaga, da se koncept resnega kaznivega dejanja iz 
člena 9 razširi z izrecnim sklicevanjem na seznam kaznivih dejanj iz okvirnega sklepa Sveta 
2002/584/PNZ z dne 13. junija 2002 o evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med 
državami članicami (2002/584/PNZ, kot je bil spremenjen z okvirnim sklepom Sveta
2009/299/PNZ). Narava zadevnih kaznivih dejanj in dolžina zaporne kazni, s katero se 
ponavadi kaznujejo, jasno kažeta, da nihče, ki je takšna kazniva dejanja zagrešil, ni primeren 
za izvoz strelnega orožja in da je zato priporočljivo, da se samodejno izključi iz takšnih 
dejavnosti.

Poročevalec poudarja, kako pomembno je, da se člen 10 protokola ZN o strelnem orožju 
izvaja v vseh državah članicah, da se uskladijo postopki in dokončno vzpostavi enoten sistem 
za regulacijo trgovine s strelnim orožjem.


