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9.3.2017 A8-0251/130 

Pozměňovací návrh  130 

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

Petr Mach 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Kontrola nabývání a držení zbraní 

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

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3  

Směrnice 91/477/EHS 

Čl. 4 – odst. 2 – bod 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pro účely identifikace a sledování všech 

smontovaných střelných zbraní členské 

státy v okamžiku výroby každé střelné 

zbraně nebo v okamžiku vývozu do Unie 

vyžadují jedinečné označení včetně jména 

výrobce, země nebo místa výroby, 

sériového čísla a roku výroby, pokud není 

součástí sériového čísla. Tím není dotčeno 

připojení obchodní značky výrobce. 

Pro účely identifikace a sledování všech 

smontovaných střelných zbraní členské 

státy v okamžiku výroby každé střelné 

zbraně nebo v okamžiku vývozu střelné 

zbraně vyrobené po vstupu této směrnice 

v platnost do Unie vyžadují jedinečné 

označení včetně jména výrobce, země nebo 

místa výroby, sériového čísla a roku 

výroby, pokud není součástí sériového 

čísla. Tím není dotčeno připojení obchodní 

značky výrobce. Tato pravidla týkající se 

označení se použijí na střelné zbraně 

vyrobené po datu, kdy tato směrnice 

vstoupí v platnost. 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/131 

Pozměňovací návrh  131 

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

Petr Mach 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Kontrola nabývání a držení zbraní 

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

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 

Směrnice 91/477/EHS 

Čl. 13 a – odst. 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Před přijetím aktu v přenesené 

pravomoci Komise povede konzultace s 

odborníky jmenovanými každým členským 

státem, které zahrnou zástupce organizací 

občanské společnosti: zastupující 

sportovní střelce; sběratele zbraní a lovce;  

včetně zástupců výrobců zbraní 

a obchodníků se zbraněmi, v souladu se 

zásadami stanovenými v 

interinstitucionální dohodě o zdokonalení 

tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 

2016.  

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/132 

Pozměňovací návrh  132 

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

Petr Mach 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Kontrola nabývání a držení zbraní 

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

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 13 – písm. a – bod i 

Směrnice 91/477/EHS 

Příloha I – část II – písm. a – bod i 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(i) v kategorii A se doplňují nové 

body, které znějí: 

vypouští se 

„6. Automatické střelné zbraně, které byly 

upraveny na poloautomatické střelné 

zbraně. 

 

7. Civilní poloautomatické střelné zbraně, 

které mají vzhled zbraní s automatickým 

mechanismem. 

 

8. Střelné zbraně podle bodů 1 až 7 poté, 

co byly znehodnoceny.“ 

 

Or. en 

 

 


