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Изменение  146 

Кристина Винберг, Роберт Ярослав Ивашкевич, Беатрикс фон Щорх, Петер 

Лундгрен, Петър Мах 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0251/2016 

Вики Форд 

Контрол на придобиването и притежаването на оръжие 

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

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 11 a (нова) 

Директива 91/477/ЕИО 

Член 16 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (11 a) Създава се следният член: 

 „Член 16a 

 1. Държавите членки потвърждават 

разрешения за полуавтоматични 

огнестрелни оръжия, класифицирани 

в точка 6 или точка 7а от категория 

А и законно придобити и 

регистрирани преди ... [дата на 

влизане в сила на настоящата 

директива за изменение], и да ги 

възобновят за законния собственик, 

считано от тази дата, съобразно 

другите условия, определени в 

настоящата директива. Държавите 

членки могат също да разрешат 

такива огнестрелни оръжия да бъдат 

придобивани от лица, получили 

разрешения от държавите членки в 

съответствие с настоящата 

директива. 

 2. Държавите членки дават 

разрешение на спортни стрелци да 

придобиват и притежават 

полуавтоматични огнестрелни 

оръжия, класифицирани в точка 6 или 

точка 7а от категория А, съобразно 

следните условия: 
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 а) спортният стрелец участва в 

състезания по стрелба, организирани 

от официална спортна организация 

по стрелба, която е призната от 

държава членки или от 

международно установена и 

официално призната спортна 

федерация по стрелба; както и 

 б) спортният стрелец е член на 

признат клуб по стрелба, редовно 

практикува стрелба в цел и е правил 

това за поне 12 месеца. 

 Спортни стрелци, които са 

упълномощени да придобиват и 

притежават полуавтоматични 

огнестрелни оръжия, класифицирани 

в точка 6 или точка 7а от категория 

А, имат право да притежават 

такива огнестрелни оръжия, 

посочени в европейския паспорт за 

огнестрелно оръжие съобразно член 

12, параграф 2.“ 

Or. en 
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Изменение  147 

Кристина Винберг, Роберт Ярослав Ивашкевич, Беатрикс фон Щорх, Петер 

Лундгрен, Петър Мах 

от името на групата EFDD 

 

Доклад А8-0251/2016 

Вики Форд 

Контрол на придобиването и притежаването на оръжие 

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

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 13 – буква а – подточка ii 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

ii) В категория B точка 7 се 

заличава. 

заличава се 

Or. en 

 


