
 

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

NL In verscheidenheid verenigd NL 

9.3.2017 A8-0251/146 

Amendement  146 

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 – alinea 1 – punt 11 bis (nieuw) 

Richtlijn 91/477/EEG 

Artikel 16 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 11 bis) Het volgende artikel wordt 

ingevoegd: 

 "Artikel 16 bis 

 1. De lidstaten bevestigen vergunningen 

voor in de punten 6 of 7 bis van 

categorie A ingedeelde semi-automatische 

vuurwapens, die voor [de datum van 

inwerkingtreding van deze richtlijn] 

rechtmatig zijn verworven, bevestigen, en 

verlengen deze voor de rechtmatige 

eigenaar vanaf die datum onder de in deze 

richtlijn vastgelegde voorwaarden. Zij 

kunnen eveneens toestaan dat dergelijke 

vuurwapens worden verworven door 

personen aan wie hiervoor door de 

lidstaten overeenkomstig deze richtlijn 

een vergunning is verleend. 

 2. De lidstaten verlenen sportschutters een 

vergunning voor het verwerven en 

voorhanden hebben van in de punten 6 

of 7 bis van categorie A ingedeelde 

semi-automatische vuurwapens, onder de 

volgende voorwaarden: 

 a) de sportschutter neemt deel aan 

schietwedstrijden die worden 

georganiseerd door een officiële, door een 

lidstaat erkende schietsportvereniging of 

door een internationaal gevestigde en 
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officieel erkende schietsportfederatie; en 

 b) de sportschutter is lid van een erkende 

schietvereniging, beoefent geregeld 

sportschietactiviteiten en doet dit reeds 

sinds ten minste 12 maanden. 

 Sportschutters met een vergunning voor 

het verwerven en voorhanden hebben van 

in de punten 6 of 7 bis van categorie A 

ingedeelde semi-automatische 

vuurwapens hebben het recht deze 

vuurwapens op te laten nemen in een 

Europese vuurwapenpas ingevolge 

artikel 12, lid 2." 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/147 

Amendement  147 

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 – alinea 1 – punt 13 – letter a – punt ii 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

ii) in categorie B wordt punt 7 

geschrapt; 

Schrappen 

Or. en 

 


