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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Ta predlog uredbe odgovarja na potrebo Evropske unije, da v zakonodajo Unije prenese člen 
10 Protokola Združenih narodov o nedovoljeni proizvodnji in prometu s strelnim orožjem, 
njegovimi sestavnimi deli in strelivom, ki dopolnjuje Konvencijo ZN proti mednarodnemu 
organiziranemu kriminalu.

Protokol, o katerem se je pogajala Komisija, ki ga je tudi podpisala 16. januarja 2002 v imenu 
Evropske skupnosti, v svojem členu 10 predvideva okrepitev nadzora izvozov in uvozov 
strelnega orožja za civilne namene, njegovih sestavnih delov in streliva ter ukrepov glede 
tranzita orožja v tretje države. Ta člen zahteva zlasti, da „vsaka država pogodbenica vzpostavi 
ali vzdržuje učinkovit sistem podeljevanja izvoznih in uvoznih dovoljenj ali pooblastil kot 
tudi ukrepe glede mednarodnega tranzita za prenos strelnega orožja, njegovih sestavnih delov 
in streliva“.

Trenutno se veljavne nacionalne zakonodaje s področja izvažanja in uvažanja strelnega orožja 
za civilne namene ter njegovega tranzita zunaj Skupnosti od države članice do države članice 
razlikujejo. Omenjeni protokol torej predvideva vrsto ukrepov, povzetih v tem predlogu 
uredbe, ki ima za namen določiti enotna načela za vse države članice. Glavni cilj teh ukrepov 
je okrepiti boj proti nedovoljeni trgovini s strelnim orožjem, ob čemer se mora predvideti 
strožja kontrola zakonitih transferov orožja in okrepiti sodelovanje med nacionalnimi organi.

Pripravljavka mnenja meni, da je izrednega pomena izboljšati notranjo varnost v Evropski 
uniji in istočasno zmanjšati nevarnost preusmerjanja strelnega orožja z zakonitega trga. Ta 
pobuda je torej izvajanje stockholmskega programa, ki uvršča trgovino z orožjem med 
nezakonite dejavnosti, ki ogrožajo notranjo varnost Unije. Vendar pa se to ne sme zgoditi v 
škodo evropskih malih in srednjih podjetij, ki delujejo na tem trgu. Sprejetja usklajenih 
ukrepov na evropski ravni pa ne sme spremljati sprejetje nekoristnih in pretiranih upravnih 
bremen, kar bi škodilo konkurenčnosti evropske industrije. V času, ko je Evropska unija 
soočena z gospodarsko krizo brez primere, je izrednega pomena, da se izogne temu, da se 
mala in srednja podjetja, ki delujejo na področju Skupnosti, podredijo dodatnim upravnim 
bremenom, da se jim tako zagotovi pogoje poštene konkurence s podjetji iz tretjih državah.

Zato pripravljavka mnenja pozdravlja vpeljavo poenostavljenih postopkov v predlog uredbe, 
vendar meni, da bi se morali ti postopki uporabljati za vse domneve začasnih izvozov 
strelnega orožja za preverljive zakonite namene, vključno z ocenjevanjem, razstavami in 
popravilom strelnega orožja. Takšni izvozi so že predmet zakonodaje, ki obstaja na področju 
carinskega nadzora, in morajo biti oproščeni vseh odvečnih upravnih bremen.

Pripravljavka mnenja pozdravlja tudi obstoj najdaljšega obdobja obdelave vlog za izvozno 
dovoljenje. Vendar pa se ji zdi, da je treba to obdobje skrajšati na šestdeset koledarskih dni, 
da se izognemo nepotrebnemu podaljševanju izvoznih postopkov in zmanjšanju 
konkurenčnosti evropskih podjetij v odnosu do podjetij iz tretjih držav, ki imajo pogosto zelo 
kratke roke za dostavo.

Na koncu pa pripravljavka mnenja meni, da začetni rok 120 dni, ki je bil predviden za začetek 
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veljave te uredbe, ni realen, in predlaga rok 36 mesecev.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za 
mednarodno trgovino kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge 
sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba določa pravila, ki urejajo 
izvozna dovoljenja za strelno orožje, 
njegove dele in bistvene komponente ter 
strelivo in ukrepe za njihov uvoz ter tranzit 
za namene izvajanja člena 10 Protokola 
Združenih narodov proti nedovoljeni 
proizvodnji in prometu strelnega orožja, 
njegovih sestavnih delov in streliva, 
priloženem Konvenciji ZN proti 
mednarodnemu organiziranemu kriminalu 
(v nadaljnjem besedilu: Protokol ZN o 
strelnem orožju).

Ta uredba določa pravila, ki urejajo 
izvozna dovoljenja za strelno orožje, 
njegove bistvene dele ter strelivo in ukrepe 
za njihov uvoz ter tranzit za namene 
izvajanja člena 10 Protokola Združenih 
narodov proti nedovoljeni proizvodnji in 
prometu strelnega orožja, njegovih 
sestavnih delov in streliva, priloženem 
Konvenciji ZN proti mednarodnemu 
organiziranemu kriminalu (v nadaljnjem 
besedilu: Protokol ZN o strelnem orožju).

(Sprememba velja za celotno zakonodajno 
besedilo; če bo sprejeta, bodo potrebne 
ustrezne prilagoditve v celotnem besedilu.)

Or. fr

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. „strelno orožje“ pomeni vsako prenosno 
cevno orožje, ki izstreljuje, je namenjeno 
izstreljevanju ali ga je mogoče predelati za 
izstreljevanje šiber, krogel ali izstrelkov z 

1. „strelno orožje“ pomeni vsako prenosno 
cevno orožje, ki izstreljuje, je namenjeno 
izstreljevanju ali ga je mogoče predelati za 
izstreljevanje izstrelkov z delovanjem 
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delovanjem razstreliva. razstreliva.
Za predmet, ki ga je mogoče predelati za 
izstreljevanje šiber, krogel ali izstrelkov z 
delovanjem razstreliva, šteje orožje, ki:

Za predmet, ki ga je mogoče predelati za 
izstreljevanje izstrelkov z delovanjem 
razstreliva, šteje orožje, ki:

– je videti kot strelno orožje in – je videti kot strelno orožje in
– ga je mogoče zaradi njegove konstrukcije 
ali materiala, iz katerega je izdelano, 
predelati v strelno orožje;

– ga je mogoče zaradi njegove konstrukcije 
ali materiala, iz katerega je izdelano, 
predelati v strelno orožje z običajnim 
orodjem;

Or. fr

Obrazložitev

Izraz "izstreljevanje šiber" je zavajajoč in bi se lahko nanašal na strelno orožje s slepimi 
naboji. "Krogla" in "izstrelek" sta sinonima, zato izraz "izstrelek" zadošča. Glede možnosti 
predelave pa je jasno, da bi vsaka dejanska tehnična spretnost omogočala predelavo katerega 
koli kovinskega predmeta v strelno orožje. Kategorija strelnega orožja mora tako od sedaj 
naprej zajemati te predmete, ki se lahko predelajo brez posebne tehnične spretnosti in brez 
uporabe specifične opreme.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 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. „bistveni deli“ pomenijo kateri koli 
element ali nadomestni element, ki je 
posebej namenjen za strelno orožje in je
bistven 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 
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;
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Or. fr

Obrazložitev
"Deli in komponente" sta sinonima. Opredelitev pojma "bistvene komponente" se črta. Vsi 
deli strelnega orožja so nujno vključeni v zgornjo opredelitev. S tehničnega vidika je 
opredelitev nepravilna, saj se pojma zapiranja mehanizma ne more opredeliti. Ta 
nenatančnost ustvarja nevarnost, da bi ta opredelitev lahko zajela kot bistvene dele tudi 
majhne standardne dele, ki so del mehanizma za zapiranje (žebljički, vijaki...), ki pa ne 
ogrožajo javne varnosti in niso bistveni deli strelnega orožja.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. „strelivo“ pomeni cel naboj ali njegove 
sestavne dele, vključno s tulci, vžigalnimi 
kapicami, pogonskim prahom, kroglami 
ali izstrelki, ki se uporabljajo v strelnem 
orožju, če je za same sestavne dele 
potrebno dovoljenje v zadevni državi 
članici;

3. „strelivo“ pomeni cel naboj, kot se 
uporablja v strelnem orožju, ki ga 
sestavljajo tulci, vžigalne kapice, pogonski 
prah in izstrelki;

Or. fr

Obrazložitev

Na ravni Skupnosti se zahteva dovoljenje samo za pogonski prah (Direktiva 93/15/EGS in 
naknadne).

Nepremični elementi in vžigalne kapice ne predstavljajo nevarnosti tako na področju varnosti 
kot zaščite.

Opredelitev streliva mora zato vsebovati samo cele in dokončane tulce.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 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

13. „dovoljenje za večkratni izvoz“ pomeni 
dovoljenje, izdano enemu določenemu 
izvozniku večkratne pošiljke na njegovo 
zahtevo ali enemu oziroma več končnim 
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tretji državi, ki zajema eno ali več vrst 
strelnega orožja, njegovih sestavnih delov 
in streliva;

uporabnikom ali prejemnikom in/ali v eno 
ali več specifičnih tretjih držav, ki zajema 
eno ali več vrst strelnega orožja, njegovih 
bistvenih delov in streliva;

Or. fr

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

15 a. „tretja država“ pomeni državo izven 
carinskega območja Evropske unije.

Or. fr

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) starinsko strelno orožje in njegove 
kopije, kakor so opredeljeni v skladu z 
nacionalno zakonodajo, če starinsko 
strelno orožje ne vključuje strelnega 
orožja, izdelanega po letu 1899;

(f) strelno orožje, izdelano pred letom 
1900, in njegove kopije ter vse orožje s 
prednjim polnjenjem;

Or. fr

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

njegovih bistvenih delov in streliva na 
ozemlje in prek ozemlja tretjih držav, ki 
niso ratificirale protokola o strelnem 
orožju.

Or. fr

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(a) je tretja država uvoznica izdala ustrezno 
uvozno dovoljenje, če tako predvideva 
veljavna nacionalna zakonodaja in

Or. fr

Obrazložitev

Nekatere tretje države ne predvidevajo uvoznega dovoljenja.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(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. Ta 
določba ne velja za pošiljke po zraku ali 
po morju oziroma prek pristanišč ali 
letališč tretjih držav, razen če se te ne 
pretovarjajo ali ne zamenjujejo prevoznih 
sredstev.

Or. fr
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Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če se v dvajsetih delovnih dneh od 
dneva pisne vloge za nenasprotovanje 
tranzitu, ki jo vloži izvoznik, ne prejmejo 
nasprotovanja tranzitu, se šteje, da 
posvetovana tretja država tranzita ne 
nasprotuje tranzitu in je zanj dala tiho 
privolitev.

2. Če se v dvajsetih koledarskih dneh od 
dneva pisnega obvestila, ki ga predloži 
izvoznik, ne prejmejo nasprotovanja 
tranzitu, se šteje, da posvetovana tretja 
država tranzita ne nasprotuje tranzitu in je 
zanj dala tiho privolitev.

Or. fr

Obrazložitev

Izraz "delovni dnevi" se ne more uporabiti kot časovno merilo, saj se lahko od države do 
države razlikujejo, kar pa bi povzročilo negotovost. Opozoriti je treba, da "dvajset delovnih 
dni" predstavlja najdaljše obdobje v enem mesecu, kar pa je pretirano glede na nujno hitre 
pošiljke, ki jih narekuje danes svetovni trg za trgovino s civilnimi proizvodi.

Predlog spremembe 12

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 dopolni postopke za 
izdajanje dovoljenja za enkratni ali 
večkratni izvoz v roku, ki ne preseže 
šestdeset koledarskih dni.

Or. fr

Obrazložitev

Tudi tukaj se izraz "delovnih dni" ne zdi primeren. Roki, ki presežejo 90 dni, bi v veliki meri 
ogrozili konkurenčnost evropskih podjetij v odnosu do zunanjih konkurentov, ki imajo pogosto 
zelo kratke roke za dostavo, in so tako v boljšem konkurenčnem položaju na mednarodnih 
trgih. Rok za dostavo je danes bistveni dejavnik mednarodne trgovine.
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Predlog spremembe 13

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, ki pa ni 
krajše od dvanajstih mesecev, medtem ko 
obdobje veljavnosti dovoljenja za 
večkratni izvoz ne sme biti krajše od 
štiriindvajsetih mesecev.

Or. fr

Obrazložitev

Jasno je, da je treba obdobje veljavnosti dovoljenja za večkratni izvoz podaljšati. Treba je 
spodbujati postopek za enotno dovoljenje za večkratno pošiljanje, da se tako zmanjša breme 
držav članic kot tudi stroške, ki jih imajo izvozniki, ter tako optimizirati konkurenčnost 
vpeljanega sistema.

Predlog spremembe 14

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 se prizadevajo za 
uporabo modernih komunikacijskih 
tehnologij in za uporabo dokumentov v 
elektronski obliki, da se pospešijo izvozni 
in komunikacijski postopki s tretjimi 
državami.

Or. fr

Obrazložitev

Komunikacije med državami morajo potekati tudi z uporabo kolikor mogoče modernih 
tehničnih metod komunikacije in obravnave, saj omogočajo oblikovanje hitrejšega, 
učinkovitejšega in konkurenčnejšega sistema.
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Predlog spremembe 15

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 bistvenih delov in streliva.

Or. fr

Obrazložitev

Sklicevanje na opis in označevanje strelnega orožja, njegovih delov in streliva bi lahko vodilo 
do prepričanja, da mora izvozno dovoljenje (kot tudi zadevno uvozno dovoljenje) vsebovati 
vse informacije, ki zadevajo označevanje vsakega orožja, bistvenih delov, embalaže ali 
streliva.

Tak ukrep bi praktično onemogočil vsako izvažanje, saj, ko se zaprosi za izvozno dovoljenje 
ponavadi blago še ni bilo proizvedeno, in tako nimamo na voljo informacij o njihovem 
označevanju.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka h a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h a) izjava, najkasneje v trenutku 
natovarjanja, v skladu s katero so bili 
strelno orožje, njegovi bistveni deli in 
strelivo označeni v skladu s členom 4 
Direktive 91/477/EGS.

Or. fr

Obrazložitev

Posledično je glede člena 6(ha) pomembno, da izvoznik izjavi, da so orožje, njegovi zadevni 
sestavni deli in strelivo označeni v skladu s pravili, ki veljajo v Evropski uniji.
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Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če uvozno dovoljenje vsebuje 
informacije iz odstavka 1, jih izvoznik 
vnaprej zagotovi tretji državi tranzita,
najpozneje pa pred pošiljanjem.

2. Če uvozno dovoljenje vsebuje 
informacije iz odstavka 1, jih izvoznik 
zagotovi tretji državi tranzita pred 
pošiljanjem.

Or. fr

Obrazložitev

Ta odstavek je bil poenostavljen zaradi večje jasnosti.

Predlog spremembe 18

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, njegove 
bistvene dele in strelivo, za preverljivo 
zakonite namene, ki vključujejo lovstvo, 
športno streljanje, ocenjevanje, razstave in 
popravilo.

Or. fr

Predlog spremembe 19

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 

3. Ko lovci in športni strelci med 
potovanjem v tretjo državo zapuščajo 
carinsko območje Unije ali se vračajo na 
to ozemlje prek mejnega prehoda na 
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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.

zunanji meji, zaradi začasnega izvoza 
enega kosa strelnega orožja ali več, 
njegovih bistvenih delov in streliva, 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.

Or. fr

Predlog spremembe 20

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.

črtano

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. fr
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Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5 a. Za začasni izvoz strelnega orožja za 
preverljive zakonite namene, njegovih 
bistvenih delov in streliva za sejme, 
razstave, popravilo ali izvedenska mnenja 
se ne sme zahtevati izvoznega dovoljenja, 
če izvoznik dokaže zakonito lastništvo tega 
strelnega orožja in ga izvozi v skladu s 
postopkom pasivnega oplemenitenja 
oziroma s postopkom začasnega 
carinskega izvoza.

Or. fr

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) dejavnike, povezane z nameravano 
končno uporabo, prejemnikom in 
nevarnostjo preusmeritve.

(d) dejavnike, povezane z nameravano 
končno uporabo, prejemnikom in resnično 
nevarnostjo preusmeritve.

Or. fr

Predlog spremembe 23

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 

(a) zavrnejo izdajo izvoznega dovoljenja 
ali dovoljenja za večkratni izvoz, če je 
fizična ali pravna oseba, ki zaprosi za 
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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;

takšno dovoljenje, kakor koli zabeležena v 
kazenski evidenci zaradi nedovoljene 
trgovine s strelnim orožjem, njegovimi 
bistvenimi deli in strelivom ali zaradi 
drugega nasilnega naklepnega kaznivega 
dejanja;

Or. fr

Obrazložitev

Pojem resnosti kaznivega dejanja se težko določi, in samo njegova splošna omemba bi sama 
po sebi povzročila lastne uporabe, ki bi lahko vodile k prenagljeni diskriminaciji. Sklicevanje 
na "nasilno naklepno kaznivo dejanje ", omenjeno v členu 5(1)(b) Direktive 91/477/ES, 
spremenjene z Direktivo 2008/51/EGS, je predvideno za rešitev tega posploševanja.

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Uredba Sveta (ES) št. 515/97 z dne 
13. marca 1997 in zlasti določbe v 
navedeni uredbi o zaupnosti informacij se 
uporabljajo smiselno brez poseganja v 
člen 18 te uredbe.

2. (Ne zadeva slovenske različice.)

Or. fr

Obrazložitev

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija vsakih pet let pregleda 
izvajanje te uredbe in Evropskemu 
parlamentu in Svetu predloži poročilo o 
njeni uporabi, ki lahko vključuje predloge 
za njeno spremembo. Države članice 

3. Komisija vsakih deset let pregleda 
izvajanje te uredbe in Evropskemu 
parlamentu in Svetu predloži poročilo o 
njeni uporabi, ki lahko vključuje predloge 
za njeno spremembo. Države članice 
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zagotovijo Komisiji vse ustrezne 
informacije za pripravo poročila.

zagotovijo Komisiji vse ustrezne 
informacije za pripravo poročila.

Or. fr

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 20 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Ta uredba začne veljati prvi dan 
sedemintridesetega meseca po datumu 
objave v Uradnem listu Evropske unije.

Or. fr

Obrazložitev

Sto dvajset dni je nerealen rok, saj je treba spremeniti številne nacionalne postopke in 
zadevne obrazce, da se lahko sprejmejo nova pravila. Nekatere klavzule so vezane na merila 
iz Direktive 91/477/ES, ki je bila spremenjena leta 2008, in ki se bo v celoti uporabljala šele 
leta 2014. Nekatere države članice (na primer Francija in Španija) teh ukrepov še niso 
prenesle. Zato ni realno načrtovati uporabe te zakonodaje pred dokončno uporabo Direktive 
91/477/ES, kot je bila spremenjena leta 2008.

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Priloga – točka A

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

A: Strelno orožje A : Strelno orožje
9302 00 00 Revolverji in pištole, razen 
tistih, ki se uvrščajo v tarifno številko 9303 
ali 9304

9302 00 00 Revolverji in pištole, razen 
tistih, ki se uvrščajo v tarifno številko 9303

9303 Drugo strelno orožje, vključno s 
športnimi puškami, šibrenicami ter 
lovskimi in športnimi karabinkami

9303 Drugo strelno orožje, vključno s 
športnimi puškami, šibrenicami ter 
lovskimi in športnimi karabinkami

9303 20 Druge športne in lovske puške 
šibrenice, vključno kombinacije pušk 
šibrenic in karabink:

9303 20 00 Druge športne in lovske puške 
šibrenice, vključno kombinacije pušk 
šibrenic in karabink:
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9303 20 10 − enocevne šibrenice 9303 20 10 − strelno orožje z gladko cevjo
9303 20 95 - druge
9303 30 00 Druge športne in lovske puške 9303 30 00 Drugo športno in lovsko 

strelno orožje
9303 90 00 Drugo
9304 00 00 Drugo orožje (na primer 
vzmetne, zračne in plinske puške in 
pištole)

Or. fr

Obrazložitev

Vsa sklicevanja na "drugo" bi morala biti črtana in vsak člen bi moral biti jasno opredeljen v 
prilogi, da se izognemo vsem dvomom, ki bi jih imele carinske službe in tolmači. Vsa 
omenjanja orožja ali predmetov, ki so izven področja uporabe Protokola ZN, kot na primer 
vzmetne, zračne in plinske puške, morajo biti črtana. Jasno je, da takšni proizvodi ne sodijo v 
okvir "mednarodnega organiziranega kriminala". Drugi predmeti, ki sami po sebi niso 
nevarni, kot projektili ali šibre, morajo biti izključeni iz področja uporabe zakonodaje.

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Priloga – točka B

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

B: Deli in bistvene komponente B: Bistveni deli, ki so sestavni del
9305 Deli in pribor izdelkov iz tarifnih 
številk 9302 do 9304:

9305 Deli in pribor izdelkov iz tarifnih 
številk 9302 do 9303:

9305 10 00 − Za revolverje ali pištole 9305 10 00 − Za revolverje ali pištole

– Za puške šibrenice, lovske in športne 
karabinke iz tarifne številke 9303:

– Za puške šibrenice, lovske in športne 
karabinke iz tarifne številke 9303:

9305 21 00 − − cevi za puške šibrenice 9305 21 00 − − cevi za puške šibrenice

9305 29 00 – – drugo
9305 99 00 – Drugo

Or. fr
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Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Priloga – točka C

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

C: Strelivo C: Strelivo, kot je opredeljeno v členu 
2(3), vneseno v

9306 Naboji, drugo strelivo in projektili 
ter njihovi deli, vključno s šibrami
– strelivo za puške šibrenice in deli tega 
streliva:
9306 21 00 – – strelivo za puške šibrenice 9306 21 00 – – strelivo za gladkocevne 

puške šibrenice

9306 29 – – drugo 
9306 29 40 – – – tulci 
9306 29 70 – – – drugo 
9306 30 − Drugo strelivo in njegovi deli:
9306 30 10 – – za revolverje in pištole iz 
tarifne številke 9302

9306 30 10 – – za revolverje in pištole iz 
tarifne številke 9302

– – – drugo:
9306 30 91 – – – – naboji s centralnim 
vžigom

9306 30 91 – – – – naboji s centralnim 
vžigom

9306 30 93 – – – – naboji z robnim vžigom 9306 30 93 – – – – naboji z robnim vžigom

9306 30 97 – – – – drugo
9306 90 – Drugo:
9306 90 90 – – drugo

Or. fr


