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Betänkande A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Kontroll av förvärv och innehav av vapen 

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

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 11a (nytt) 

Direktiv 91/477/EU 

Artikel 16a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (11a) Följande artikel ska införas: 

 ”Artikel 16a 

 1. Medlemsstaterna ska bekräfta tillstånd 

för halvautomatiska skjutvapen som 

kategoriserats under punkt 6 eller 7a 

i kategori A och som förvärvats lagligen 

och registrerats före den … [date of entry 

into force of this Amending Directive], 

och förnya dem för den laglige ägaren vid 

den tidpunkten, i enlighet med de övriga 

villkor som fastställs i detta direktiv. 

Medlemsstaterna får även tillåta att 

sådana skjutvapen förvärvas av personer 

som beviljats tillstånd av medlemsstaterna 

i enlighet med detta direktiv. 

 2. Medlemsstaterna ska bevilja 

tävlingsskyttar tillstånd att förvärva och 

inneha halvautomatiska skjutvapen som 

kategoriserats under punkt 6 eller 7a 

i kategori A, under förutsättning att 

 a) tävlingsskytten deltar i skyttetävlingar 

anordnade av en officiell 

skytteorganisation som erkänts av en 

medlemsstat eller ett internationellt och 

officiellt erkänt skyttesportförbund, och 

 b) tävlingsskytten är medlem av en erkänd 

skytteförening, tränar målskytte 
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regelbundet och har gjort det i minst 

tolv månader. 

 Tävlingsskyttar med tillstånd att förvärva 

och inneha halvautomatiska skjutvapen 

som kategoriserats under punkt 6 eller 7a 

i kategori A ska ha rätt att få sådana 

skjutvapen införda i Europeiska 

skjutvapenpasset i enlighet med 

artikel 12.2.” 

Or. en 
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Kontroll av förvärv och innehav av vapen 
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Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 13 – led a – led ii 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

ii) I kategori B ska punkt 7 utgå. utgår 

Or. en 

 


