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9.3.2017 A8-0251/123 

Amendement  123 

Kristina Winberg, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Beatrix von Storch, Peter Lundgren, 

Petr Mach 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens 

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

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) Instellingen die zich bezighouden 

met de culturele of historische aspecten 

van wapens, als zodanig zijn erkend door 

de lidstaat op wiens grondgebied zij 

gevestigd zijn en in categorie A ingedeelde 

vuurwapens bezitten die zij voor de datum 

van inwerkingtreding van deze richtlijn 

hebben verworven, moeten deze 

vuurwapens in hun bezit kunnen houden 

wanneer de betrokken lidstaat hun hiertoe 

vergunning heeft verleend en op 

voorwaarde dat deze vuurwapens 

onbruikbaar zijn gemaakt. 

(4) Het moet mogelijk zijn voor 

lidstaten om erkende musea en 

verzamelaars een vergunning te verlenen 

voor het verwerven en voorhanden 

hebben van vuurwapens en munitie 

wanneer dit noodzakelijk is voor 

historische, culturele, wetenschappelijke, 

technische, educatieve, esthetische of 

cultuurhistorische doeleinden, op 

voorwaarde dat zij, voorafgaande aan de 

vergunningverlening, aantonen dat zij de 

nodige maatregelen hebben getroffen om 

elk risico voor de openbare veiligheid of 

openbare orde te vermijden, onder meer 

door middel van veilige opslag. 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/124 

Amendement  124 

Kristina Winberg, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Beatrix von Storch, Peter Lundgren, 

Petr Mach 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens 

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

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 5 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) Aangezien verzamelaars zijn 

aangeduid als een mogelijke bron van 

illegale handel in vuurwapens, moeten zij 

onder deze richtlijn vallen. 

Schrappen 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/125 

Amendement  125 

Kristina Winberg, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Beatrix von Storch, Peter Lundgren, 

Petr Mach 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens 

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

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 8 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) Om de traceerbaarheid van 

onbruikbaar gemaakte vuurwapens te 

waarborgen, moeten zij in nationale 

registers worden bijgehouden. 

(8) Om de traceerbaarheid van 

vuurwapens en essentiële onderdelen te 

verbeteren en het vrije verkeer daarvan te 

vereenvoudigen, moeten een 

geassembleerd vuurwapen en alle 

afzonderlijk verkochte essentiële 

onderdelen bij de vervaardiging of 

onmiddellijk na de invoer in de Unie, van 

een onverwijderbare markering worden 

voorzien. Traceerbaarheid is niet vereist 

voor vuurwapens die conform deze 

richtlijn onbruikbaar zijn gemaakt of 

vuurwapens of onderdelen daarvan die 

vóór de inwerkingtreding van deze 

richtlijn werden vervaardigd. 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/126 

Amendement  126 

Kristina Winberg, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Beatrix von Storch, Peter Lundgren, 

Petr Mach 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens 

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

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 9 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Sommige semiautomatische 

vuurwapens kunnen makkelijk worden 

omgebouwd tot automatische 

vuurwapens, waardoor zij een bedreiging 

voor de veiligheid vormen. Ook zonder 

dergelijke ombouw tot vuurwapens van 

categorie A kunnen bepaalde 

semiautomatische vuurwapens een groot 

gevaar vormen wanneer hun 

patrooncapaciteit hoog is. Dergelijke 

semiautomatische wapens moeten daarom 

van civiel gebruik worden uitgesloten. 

Schrappen 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/127 

Amendement  127 

Kristina Winberg, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Beatrix von Storch, Peter Lundgren, 

Petr Mach 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens 

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

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 10 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Om te vermijden dat markeringen 

makkelijk kunnen worden verwijderd en te 

verduidelijken op welke onderdelen de 

markeringen moeten worden aangebracht, 

moeten gemeenschappelijke 

markeringsregels worden ingevoerd. 

(10) Om te voorkomen dat markeringen 

makkelijk kunnen worden verwijderd en te 

verduidelijken op welke onderdelen de 

markeringen moeten worden aangebracht, 

moeten gemeenschappelijke 

markeringsregels worden ingevoerd. Deze 

voorschriften moeten alleen gelden voor 

vuurwapens en afzonderlijk verkochte 

essentiële onderdelen die na 

inwerkingtreding van deze richtlijn 

werden vervaardigd en in de handel 

worden gebracht met ingang van de 

datum waarop de lidstaten de nodige 

wettelijke en bestuursrechtelijke 

bepalingen in werking moeten doen 

treden om aan de belangrijkste 

bepalingen van deze richtlijn te voldoen. 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/128 

Amendement  128 

Kristina Winberg, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Beatrix von Storch, Peter Lundgren, 

Petr Mach 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens 

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

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 14 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) Om de uitwisseling van informatie 

tussen de lidstaten beter te doen 

functioneren, moet de Commissie 

onderzoek voeren naar de noodzakelijke 

elementen van een systeem om dergelijke 
uitwisseling van informatie uit al bestaande 

geautomatiseerde systemen voor 

gegevensbestanden in de lidstaten te 

ondersteunen. Indien wenselijk, mag het 

resultaat van het onderzoek door de 

Commissie vergezeld gaan van een 

wetgevingsvoorstel, waarbij rekening 

wordt gehouden met de bestaande 

instrumenten voor de uitwisseling van 

informatie. 

(14) Om de uitwisseling van informatie 

tussen de lidstaten beter te doen 

functioneren, moet de Commissie de 

uitwisseling van informatie uit al bestaande 

geautomatiseerde systemen voor 

gegevensbestanden in de lidstaten 

faciliteren en stimuleren en beste 

praktijken aanreiken. De lidstaten 

behouden het recht om hun eigen 

vuurwapenregisters bij te houden; de 

Unie zal geen EU-database voor alle 

geregistreerde vuurwapens in de lidstaten 

inrichten. 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/129 

Amendement  129 

Kristina Winberg, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Beatrix von Storch, Peter Lundgren, 

Petr Mach 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens 

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

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 2 

Richtlijn 91/477/EEG 

Artikel 1 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Deze richtlijn is niet van toepassing 

op de verwerving en het voorhanden 

hebben, overeenkomstig de nationale 

wetgeving, van wapens en munitie door de 

strijdkrachten, politie of overheidsdiensten. 

Zij is evenmin van toepassing op 

commerciële transacties in wapens en 

munitie voor oorlogsdoeleinden. 

2. Deze richtlijn is niet van toepassing 

op verwerving en voorhanden hebben, 

overeenkomstig de nationale wetgeving, 

van wapens en munitie door de 

strijdkrachten, politie, overheidsdiensten, 

erkende musea en verzamelaars. Zij is 

evenmin van toepassing op commerciële 

transacties in wapens en munitie voor 

oorlogsdoeleinden. 

Or. en 

 


