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9.3.2017 A8-0251/146 

Alteração  146 

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

Petr Mach 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Controlo da aquisição e da detenção de armas 

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

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 ponto 11-A (novo) 

Diretiva 91/477/UE 

Artigo 16-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (11-A) É aditado o seguinte artigo: 

 «Artigo 16.º-A 

 1. Os Estados-Membros confirmarão as 

autorizações relativas a armas de fogo 

semiautomáticas classificadas nos pontos 

6 e 7-A da categoria A que tenham sido 

legalmente adquiridas e registadas antes 

de ... [data de entrada em vigor da 

presente diretiva de alteração], e 

renovarão essas autorizações aos 

proprietários até à referida data, sem 

prejuízo das restantes condições 

estabelecidas na presente diretiva. Os 

Estados-Membros podem igualmente 

permitir a aquisição deste tipo de armas 

por pessoas autorizadas pelos 

Estados-Membros, em conformidade com 

a presente diretiva. 

 2. Os Estados-Membros autorizarão os 

atiradores desportivos a adquirir e deter 

armas de fogo semiautomáticas 

classificadas nos pontos 6 ou 7-A da 

categoria A, desde que: 

 (a) o atirador desportivo participe em 

competições de tiro organizadas por uma 

associação oficial de tiro desportivo 

reconhecida por um Estado-Membro ou 

por uma federação de tiro desportivo 
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internacionalmente instituída e 

oficialmente reconhecida; e 

 (b) o atirador desportivo seja membro de 

um clube de tiro e tenha praticado 

regularmente o tiro desportivo durante, 

pelo menos, 12 meses. 

 Os atiradores desportivos autorizados a 

adquirir e deter armas de fogo 

semiautomáticas classificadas no ponto 6 

ou 7-A da categoria A devem ter o direito 

de incluir tais armas no cartão europeu de 

armas de fogo, nos termos do artigo 12.º, 

n.º 2.» 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/147 

Alteração  147 

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

Petr Mach 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Controlo da aquisição e da detenção de armas 

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

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea a) – subalínea ii) 

 
Texto da Comissão Alteração 

(ii) na categoria B, o ponto 7 é 

suprimido. 

Suprimido 

Or. en 

 


