
 

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

SL Združena v raznolikosti SL 

A89,3/2017 A8-0251/146 

Predlog spremembe  146 

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

Petr Mach 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Nadzor nabave in posedovanja orožja 

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

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 a (novo) 

Direktiva 91/477/EGS 

Člen 16 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (11a) Vstavi se naslednji člen: 

 „Člen 16a 

 1. Države članice potrdijo dovoljenja za 

polavtomatsko orožje razreda A iz točk 6 

ali 7a, ki je bilo zakonito nabavljeno in 

registrirano pred ... [datum začetka 

veljavnosti te direktive o spremembi], ter 

jih v skladu z drugimi pogoji iz te direktive 

podaljšajo za osebe, ki so bile na navedeni 

datum njegovi zakoniti lastniki. Države 

članice lahko tudi dovolijo, da to strelno 

orožje nabavijo osebe, ki jim je država 

članica to dovolila v skladu s to direktivo. 

 2. Države članice dovolijo športnim 

strelcem nabavo in posedovanje 

polavtomatskega orožja razreda A iz točke 

6 ali 7a, če sta izpolnjena naslednja 

pogoja: 

 (a) športni strelec sodeluje na strelskih 

tekmovanjih uradne, državno priznane 

organizacije za športno streljanje ali 

mednarodne in uradno priznane zveze za 

športno streljanje; in 

 (b) športni strelec je član priznanega 

strelskega kluba in že vsaj 12 mesecev 

redno vadi streljanje v tarčo. 
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 Športni strelci, ki imajo dovoljenje za 

nabavo in posedovanje polavtomatskega 

strelnega orožja razreda A iz točke 6 ali 

7a A, lahko v skladu s členom 12(2) 

poskrbijo za vpis tega orožja v evropsko 

dovoljenje za strelno orožje.“ 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/147 

Predlog spremembe  147 

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

Petr Mach 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Nadzor nabave in posedovanja orožja 

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

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 13 – točka a – točka ii 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(ii) v razredu B se črta točka 7; črtano 

Or. en 

 


