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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

9.3.2017 A8-0251/146 

Módosítás  146 

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

Petr Mach 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0251/2016 

Vicky Ford 

A fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzése 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 11 a pont (új) 

91/477/EGK irányelv 

16 a cikk (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 11a. A szöveg a következő cikkel 

egészül ki: 

 „16a. cikk 

 (1) a tagállamok megerősítik a 6. vagy 7a. 

pontban A kategóriába sorolt, ... [ezen 

módosító irányelv hatálybalépésének 

időpontja] előtt legálisan beszerzett és 

nyilvántartásba vett félautomata 

tűzfegyverek engedélyét, és megújítják az 

engedélyt olyan jogszerű birtokosok 

számára, aki az említett napon ilyen 

engedéllyel rendelkeznek, az ezen 

irányelvben meghatározott egyéb 

feltételektől függően; a tagállamok 

továbbá lehetővé tehetik ilyen 

tűzfegyverek beszerzését az ezen 

irányelvnek megfelelő tagállami 

engedéllyel rendelkező személyek 

számára; 

 (2) A tagállamok engedélyezik a 

sportlövészek számára a 6. vagy 7a. 

pontban „A” kategóriába sorolt 

félautomata tűzfegyverek beszerzését és 

birtoklását, a következő feltételektől 

függően: 

 a) a sportlövész részt vesz egy olyan 

sportlövész szervezet által rendezett 

sportlövő versenyeken, amelyet valamely 



 

AM\1119694HU.docx  PE598.517v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

tagállam vagy egy nemzetközi, hivatalosan 

elismert sportlövész szövetség hivatalosan 

elismer; and 

 b) a sportlövész elismert lövészegyesület 

tagja és rendszeresen gyakorolja a 

céllövészetet, legalább 12 hónapja. 

 A 6. és 7a. pontban „A” kategóriába 

sorolt félautomata tűzfegyverek 

megszerzésére illetve tartására engedéllyel 

rendelkező sportlövészek a 12. cikk (2) 

bekezdésének értelmében jogosultak a 

fenti típusú, európai tűzfegyvertartási 

igazolványban feljegyzett tűzfegyverek 

birtoklására.” 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/147 

Módosítás  147 

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

Petr Mach 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0251/2016 

Vicky Ford 

A fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzése 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont – a pont – ii alpont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

ii. a B kategóriából a 7. pontot el kell 

hagyni. 

törölve 

Or. en 

 


