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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

9.3.2017 A8-0251/130 

Muudatusettepanek  130 

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

Petr Mach 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Relvade omandamise ja valduse kontroll 

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

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kokkupandud tulirelva kindlakstegemiseks 

ja selle liikumise jälgimiseks nõuavad 

liikmesriigid iga tulirelva valmistamise või 

liitu importimise ajal, et tulirelv 

tähistatakse ainulaadse märgistusega, mis 

sisaldab valmistaja nime, valmistamise 

riiki või kohta, seerianumbrit ja 

valmistamise aastat (kui see ei sisaldu 

seerianumbris). See nõue ei piira relvale 

valmistaja kaubamärgi paigaldamise 

võimalust. 

Kokkupandud tulirelva kindlakstegemiseks 

ja selle liikumise jälgimiseks nõuavad 

liikmesriigid iga tulirelva valmistamise või 

pärast käesoleva direktiivi jõustumist 

valmistatud tulirelva liitu importimise ajal, 

et tulirelv tähistatakse ainulaadse 

märgistusega, mis sisaldab valmistaja 

nime, valmistamise riiki või kohta, 

seerianumbrit ja valmistamise aastat (kui 

see ei sisaldu seerianumbris). See nõue ei 

piira relvale valmistaja kaubamärgi 

paigaldamise võimalust. Märgistusega 

seotud eeskirju kohaldatakse pärast 

käesoleva direktiivi jõustumist valmistatud 

tulirelvade suhtes. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

9.3.2017 A8-0251/131 

Muudatusettepanek  131 

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

Petr Mach 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Relvade omandamise ja valduse kontroll 

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

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 13a – lõige 3 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Enne delegeeritud õigusakti 

vastuvõtmist konsulteerib komisjon iga 

liikmesriigi määratud ekspertidega, kelle 

hulka kuuluvad kodanikuühiskonna 

organisatsioonide esindajad, kes 

esindavad laskesportlasi, 

relvakollektsionääre ja jahimehi, ning 

relvatootjate ja -kaupmeeste esindajad, 

vastavalt põhimõtetele, mis on sätestatud 

13. aprilli 2016. aasta 

institutsioonidevahelises kokkuleppes 

parema õigusloome kohta. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

9.3.2017 A8-0251/133 

Muudatusettepanek  133 

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

Petr Mach 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Relvade omandamise ja valduse kontroll 

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

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 13 – alapunkt a – alapunkt i 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

I lisa – II osa – punkt a – alapunkt i 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

i) A-klassi lisatakse järgmised 

punktid: 

välja jäetud 

„6. Automaattulirelvad, mis on 

kohandatud poolautomaatseteks 

tulirelvadeks. 

 

7. Poolautomaatsed, 

automaattulirelvadega sarnanevad 

tulirelvad tsiviilkasutuseks. 

 

8. Punktides 1–7 nimetatud tulirelvad 

pärast laskekõlbmatuks muutmist.” 

 

Or. en 

 


