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8.3.2017 A8-0251/113 

Predlog spremembe  113 

Dita Charanzová 

v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Nadzor nabave in posedovanja orožja 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 –točka 8 

Direktiva 91/477/EGS 

Člen 10 c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 10c (novo) 

 Komisija sprejme delegirane akte v skladu 

s členom 13a, da bi dopolnila to direktivo, 

v katerih določi tehnične specifikacije za 

zagotovitev, da polavtomatskega strelnega 

orožja, ki je bilo predelano iz prvotno 

avtomatskega orožja, ni mogoče ponovno 

predelati v avtomatsko orožje. Komisija 

prvi delegirani akt sprejme do 31. 

decembra 2017. 

Or. en 

Obrazložitev 

S predlogom sprememb se ponovno uvede kompromis, sprejet v poročilu Evropskega 

parlamenta. Ta predlog sprememb ni vključen v besedilo začasnega sporazuma. Ta določba 

sledi logiki harmoniziranih pravil za onesposobitev in predlaga harmonizirana pravila za 

predelavo avtomatskega orožja v polavtomatsko orožje. Samo orožje, predelano na podlagi 

tega standarda, bi lahko prešlo v civilno last. 
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8.3.2017 A8-0251/114 

Predlog spremembe  114 

Dita Charanzová 

v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Nadzor nabave in posedovanja orožja 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 12 – uvodni del 

Direktiva 91/477/EGS 

Člen 17 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

„Člen 17 „Člen 17 

Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu 

vsakih pet let predloži poročilo o izvajanju 

te direktive in hkrati z njim, če je primerno, 

predloge zlasti glede razredov strelnega 

orožja iz Priloge I ter vprašanj, povezanih z 

novimi tehnologijami, kot je 

tridimenzionalno tiskanje. Prvo poročilo 

se predloži dve leti po začetku veljavnosti 

te direktive.“ 

Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu 

vsakih pet let predloži poročilo o izvajanju 

te direktive, vključno s preverjanjem 

ustreznosti določb, in hkrati z njim, če je 

primerno, predloge zlasti glede razredov 

strelnega orožja iz Priloge I ter vprašanj, 

povezanih z izvajanjem sistema 

evropskega dovoljenja za strelno orožje, 

zbirko podatkov, vključno z izvedljivostjo 

tega, da se vsaki državi članici omogoči 

dostop do nje, oznakami in novimi 

tehnologijami, kot je vpliv 

tridimenzionalnega tiskanja, uporaba 

hitroodzivnih kod in radiofrekvenčne 

identifikacije (RFID). Prvo takšno 

poročilo se predloži do [dve leti po datumu 

iz člena 2(1) te direktive o spremembi].“ 

Or. en 

Obrazložitev 

S predlogom sprememb se ponovno uvede kompromis, sprejet v poročilu Evropskega 

parlamenta. Ta predlog sprememb ni vključen v besedilo začasnega sporazuma. Z njim se želi 

uvesti možnost, da bi organi držav članic imeli neposreden dostop do zbirke podatkov, kjer se 

izmenjujejo ključne informacije o orožju in njihovih imetnikih. 
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8.3.2017 A8-0251/115 

Predlog spremembe  115 

Dita Charanzová 

v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Nadzor nabave in posedovanja orožja 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 13 – točka a – točka i 

Direktiva 91/477/EGS 

Priloga I – razdelek II – točka A – razred A – točka 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Avtomatsko strelno orožje, ki je 

bilo predelano v polavtomatsko strelno 

orožje 

6. Avtomatsko strelno orožje, ki je 

bilo predelano v polavtomatsko strelno 

orožje, razen če je Komisija sprejela 

tehnične specifikacije iz člena 10ba; v tem 

primeru to ne bo veljalo za strelno orožje, 

predelano v skladu z navedenimi 

zahtevami; 

Or. en 

Obrazložitev 

S predlogom sprememb se ponovno uvede kompromis, sprejet v poročilu Evropskega 

parlamenta. Ta predlog sprememb ni vključen v besedilo začasnega sporazuma. Ta določba 

sledi logiki harmoniziranih pravil za onesposobitev in predlaga harmonizirana pravila za 

predelavo avtomatskega orožja v polavtomatsko orožje. Samo orožje, predelano na podlagi 

teh standardov, bi lahko prešlo v civilno last. 
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8.3.2017 A8-0251/116 

Predlog spremembe  116 

Dita Charanzová 

v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Nadzor nabave in posedovanja orožja 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Predlog direktive 

Člen 1 – točka 13 – točka a – točka i 

Direktiva 91/477/EGS 

Priloga I – razdelek II – točka A – razred A – točka 7 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

7.  Polavtomatsko strelno orožje za 

civilno uporabo, ki je podobno 

avtomatskemu vojaškemu strelnemu 

orožju 

7.  Polavtomatsko strelno orožje s 

centralno udarno iglo, ki omogoča 

izstrelitev več kot 21 nabojev brez 

ponovnega polnjenja, če je del strelnega 

orožja naprava za polnjenje z več kot 20 

naboji ali se vanj vstavi snemljiva tovrstna 

naprava; 

Or. en 

Obrazložitev 

S predlogom sprememb se ponovno uvede kompromis, sprejet v poročilu Evropskega 

parlamenta in ki ni bil vključen v besedilo začasnega sporazuma. Njegov namen je poenotiti 

pravila, s katerimi se omeji število nabojev, ki se lahko izstrelijo iz polavtomatskega orožja 

brez ponovnega polnjenja, na 20/21. 
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8.3.2017 A8-0251/117 

Predlog spremembe  117 

Dita Charanzová 

v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Nadzor nabave in posedovanja orožja 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 13 – točka a – točka iii 

Direktiva 91/477/EGS 

Priloga I – razdelek II – točka A – razred C – točka 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6.  Strelno orožje, ki spada v razred B 

in točke od 1 do 5 razreda C, po 

onesposobitvi. 

črtano 

Or. en 

Obrazložitev 

Če se strelno orožje ustrezno onesposobi v skladu s harmoniziranimi pravili, uvedenimi s 

členom 10 te direktive, gre zgolj za kos kovine, ki ga ni mogoče znova usposobiti in uporabiti. 

Ni potrebe po tem, da bi ga razvrstili kot delujoče orožje, kot je na primer lovsko orožje. S 

tem predlogom sprememb se onesposobljeno orožje prenese iz razreda C v razred D. 
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8.3.2017 A8-0251/118 

Predlog spremembe  118 

Dita Charanzová 

v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Nadzor nabave in posedovanja orožja 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 13 – točka a – točka iv (novo) 

Direktiva 91/477/EGS 

Priloga I – razdelek II – točka A – razred D – točka 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (iv) v razredu D 

 1a. Strelno orožje razredov A, B in C, ki je 

bilo onesposobljeno v skladu z Izvedbeno 

uredbo Komisije (EU) št. 2015/2403 z dne 

15. decembra 20151. 

 _______________ 

 1Izvedbena uredba Komisije (EU) 

2015/2403 z dne 15. decembra 2015 o 

določitvi skupnih smernic o standardih in 

tehnikah za onesposobitev, ki zagotavljajo 

nepreklicno neuporabnost 

onesposobljenega strelnega orožja 

(Besedilo velja za EGP) (UL L 333, 

19.12.2015, str. 62). 

Or. en 

Obrazložitev 

Če se strelno orožje ustrezno onesposobi v skladu s harmoniziranimi pravili, uvedenimi s 

členom 10 te direktive, gre zgolj za kos kovine, ki ga ni mogoče znova usposobiti in uporabiti. 

Ni potrebe po tem, da bi ga razvrstili kot delujoče orožje, kot je na primer lovsko orožje. S 

tem predlogom sprememb se onesposobljeno orožje prenese iz razreda C v razred D. 
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8.3.2017 A8-0251/119 

Predlog spremembe  119 

Dita Charanzová 

v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Nadzor nabave in posedovanja orožja 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Predlog direktive – akt o spremembi 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 

Direktiva 91/477/EGS 

Člen 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice sprejmejo vse primerne 

ukrepe za prepoved nabave in posesti 

strelnega orožja ter streliva, ki spada v 

razred A, in uničijo vse navedeno strelno 

orožje, čigar posest pomeni kršitev te 

določbe, in je bilo zaseženo. 

1. Države članice brez poseganja v 

člen 2(2) sprejmejo vse ustrezne ukrepe, 

da prepovejo nabavo in posedovanje 

strelnega orožja, njegovih pomembnih 

sestavnih delov in streliva iz razreda A. 

Zagotovijo, da se strelno orožje, njegovi 

pomembni sestavni deli in strelivo, katerih 

nezakonita posest je v nasprotju s to 

prepovedjo, zasežeta.  

Organom, ki se ukvarjajo s kulturnimi in 

zgodovinskimi vidiki orožja in jih je kot 

take priznala država članica, na ozemlju 

katere imajo sedež, lahko država članica 

dovoli, da strelno orožje razreda A, ki so 

ga nabavili pred [datum začetka 

veljavnosti te direktive], obdržijo v posesti, 

če je bilo onesposobljeno v skladu z 

določbami, s katerimi se prenaša člen 

10(b). 

2. Za zaščito kritične infrastrukture, 

trgovskega ladijskega prometa, konvojev 

visoke vrednosti in občutljivih področij, v 

namene nacionalne obrambe in v 

izobraževalne, kulturne, raziskovalne in 

zgodovinske namene lahko nacionalni 

pristojni organi brez poseganja v 

odstavek 1 v posameznih primerih, 

izjemoma in z ustrezno utemeljitvijo izdajo 

dovoljenja za strelno orožje, pomembne 

sestavne dele in strelivo iz razreda A, 

kadar to ni v nasprotju z javno varnostjo 

ali javnim redom.  

Nabava strelnega orožja, njegovih delov 

in streliva, ki zadeva razrede A, B in C, z 

uporabo sredstev za komuniciranje na 

daljavo v skladu z opredelitvijo iz člena 2 

Direktive 97/7/ES Evropskega parlamenta 

in Sveta (*) je dovoljena samo za trgovce 

3. Države članice lahko v 

posameznih primerih in z ustrezno 

utemeljitvijo izdajo dovoljenje zbiralcem, 

da nabavijo in posedujejo strelno orožje, 

njegove pomembne sestavne dele in 

strelivo iz razreda A, če izpolnjujejo stroge 
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in posrednike ter zanjo velja strog nadzor 

držav članic. 

varnostne pogoje, vključno s tem, da 

nacionalnim pristojnim organom 

dokažejo, da so vzpostavljeni ukrepi za 

preprečevanje tveganja za javno varnost 

ali javni red in da so strelno orožje, 

pomembni sestavni deli ali strelivo 

shranjeni s stopnjo varnosti, ki je 

sorazmerna s tveganjem, povezanim z 

nepooblaščenim dostopom do njih. 

 Države članice zagotovijo, da je zbiralce, 

ki imajo dovoljenje v skladu s prvim 

pododstavkom tega odstavka, mogoče 

identificirati na podlagi zbirke podatkov iz 

člena 4. Zbiralci, ki imajo dovoljenje, 

morajo vzdrževati register vsega strelnega 

orožja razreda A, ki ga imajo v lasti, 

register pa je dostopen nacionalnim 

pristojnim organom. Države članice za 

zbiralce, ki imajo dovoljenje, vzpostavijo 

ustrezen sistem spremljanja in pri tem 

upoštevajo vse pomembne dejavnike. 

 4. Države članice lahko dovolijo 

trgovcem ali posrednikom, da ob 

izpolnjevanju strogih varnostnih pogojev 

v svojih poklicnih dejavnostih nabavijo, 

izdelajo, onesposobijo, popravijo, 

dobavijo, prenesejo in posedujejo strelno 

orožje, njegove pomembne sestavne dele 

in strelivo iz razreda A. 

 5. Države članice lahko dovolijo 

muzejem, da ob spoštovanju strogih 

varnostnih pogojev nabavijo in posedujejo 

strelno orožje, njegove pomembne 

sestavne dele in strelivo iz razreda A.  

 6. Države članice lahko športnim 

strelcem dovolijo nabavo in posedovanje 

polavtomatskega orožja iz točke 6 ali 7 

razreda A ob upoštevanju naslednjih 

pogojev: 

 (a)  zadovoljiva ocena ustreznih 

informacij, ki izhajajo iz uporabe člena 

5(2); 

 (b) predložitev dokazila, da zadevni 

športni strelec aktivno vadi za tekmovanja 

ali sodeluje na strelskih tekmovanjih, ki 
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jih uradno priznava organizacija za 

športno streljanje zadevne države članice 

ali mednarodno in uradno priznana zveza 

za športno streljanje; ter 

 (c) predložitev potrdila uradno 

priznane organizacije za športno 

streljanje, da: 

 (i) je športni strelec član strelskega 

društva in v njem redno izvaja športno 

strelstvo že vsaj dvanajst mesecev ter 

 (ii) zadevno strelno orožje izpolnjuje 

specifikacije, potrebne za strelsko 

disciplino, ki jo priznava mednarodno in 

uradno priznana zveza za športno 

streljanje. 

 Kar zadeva strelno orožje iz točke 6 

razreda A lahko države članice dovolijo 

prenos vojaškega strelnega orožja na 

posamezne osebe, ki so športni strelci. To 

orožje javni organ predela v 

polavtomatsko strelno orožje ter redno 

preverja, da osebe, ki ga uporabljajo, ne 

predstavljajo tveganja za javno varnost. 

Uporabljajo se določbe iz točk (a), (b) in 

(c) prvega pododstavka. 

___________________________  

(*) Direktiva 97/7/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 20. maja 1997 o 

varstvu potrošnikov glede sklepanja 

pogodb pri prodaji na daljavo (UL L 144, 

4.6.1997, str. 19).“ 

 

Or. en 

Obrazložitev 

S točko d odstavka 3c člena 6 začasnega sporazuma s Svetom se želi uvesti splošno pravilo, ki 

pa je narejeno po meri za Švico, saj lahko pogoje iz tega pravila izpolni le ena država. To 

pomeni, da so pravila manj stroga za državo, ki ni članica EU, kot pa za države članice, kar 

je nesprejemljivo. S tem predlogom sprememb se želi ohraniti splošno pravilo, vendar tako, 

da bi enako veljalo za vse države članice. 
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8.3.2017 A8-0251/120 

Predlog spremembe  120 

Dita Charanzová 

v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Nadzor nabave in posedovanja orožja 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Predlog direktive 

Člen 1 – točka 8 

Direktiva 91/477/EGS 

Člen 10 b – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2.  Komisija sprejme standarde in 

tehnike za onesposobitev, ki zagotavljajo 

nepreklicno neuporabnost 

onesposobljenega strelnega orožja. Ti 

izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 

postopkom pregleda iz člena 13b(2). 

2.  Komisija najkasneje do [datuma 

začetka veljavnosti te direktive] sprejme 

izvedbene akte, v katerih določi standarde 

in tehnike za onesposobitev, ki 

zagotavljajo, da so vsi bistveni sestavni 

deli strelnega orožja trajno neuporabni in 

jih ni mogoče odstraniti, zamenjati ali 

prirediti, da bi strelno orožje na kakršen 

koli način ponovno usposobili. Ti 

izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 

postopkom pregleda iz člena 13b(2). 

Or. en 

Obrazložitev 

Ena prednosti revizije te direktive je harmonizacija pravil o onesposobitvi orožja, ki veljajo 

za vso EU. Ker sedaj veljavna izvedbena uredba o onesposobitvi ni izvedljiva, bi bilo treba 

določiti natančen datum za Komisijo, da bi določili, kdaj bodo nova pravila sprejeta. Ta rok 

je treba določiti pred začetkom veljavnosti sedanje direktive, da bi bila nova ureditev glede 

onesposobitve jasna za države članice, ko začnejo postopek prenosa. 

 

 


