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9.3.2017 A8-0251/146 

Grozījums Nr.  146 

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

Petr Mach 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Ieroču iegādes un glabāšanas kontrole 

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

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 11.a punkts (jauns) 

Direktīva 91/477/EEK 

16.a pants (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (11a) direktīvā iekļauj šādu pantu: 

 "16.a pants 

 1. Dalībvalstis apstiprina atļaujas 

pusautomātiskajiem šaujamieročiem, kas 

uzskaitīti A kategorijas 6. vai 7.a punktā 

un kas likumīgi iegādāti un reģistrēti 

pirms ... [šīs grozījumu direktīvas spēkā 

stāšanās diena], un saskaņā ar pārējiem 

šīs direktīvas nosacījumiem no minētā 

datuma atjauno šīs atļaujas likumīgajam 

īpašniekam. Dalībvalstis var arī atļaut 

šādus šaujamieročus iegādāties 

personām, kurām saskaņā ar šo direktīvu 

dalībvalstis ir piešķīrušas atļauju. 

 2. Dalībvalstis atļauj sporta šāvējiem 

iegādāties un glabāt A kategorijas 6. vai 

7.a punktā minētos pusautomātiskos 

šaujamieročus, ievērojot šādus 

nosacījumus: 

 (a) sporta šāvējs piedalās šaušanas 

sacensībās, ko organizē dalībvalsts vai 

oficiāli atzītas starptautiskas šaušanas 

sporta federācijas atzīta oficiāla šaušanas 

sporta organizācija; un 

 (b) sporta šāvējs ir atzīta šaušanas sporta 

kluba dalībnieks, regulāri nodarbojas ar 

šaušanu mērķī un ir ar to nodarbojies 
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vismaz 12 mēnešus. 

 Sporta šāvējiem, kuriem ir atļauts 

iegādāties un glabāt A kategorijas 6. vai 

7.a punktā minētos pusautomātiskos 

šaujamieročus, saskaņā ar 12. panta 2. 

punktu ir tiesības turēt savā īpašumā 

šādus Eiropas šaujamieroču apliecībā 

minētus šaujamieročus." 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/147 

Grozījums Nr.  147 

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

Petr Mach 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Ieroču iegādes un glabāšanas kontrole 

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

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 13. punkts – a apakšpunkts – ii punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(ii) B kategorijā svītro 7. punktu. svītrots 

Or. en 


