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9.3.2017 A8-0251/130 

Tarkistus  130 

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

Petr Mach 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonta 

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

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta 

Direktiivi 91/477/ETY 

4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Jokaisen kokoonpannun ampuma-aseen 

yksilöimistä ja jäljittämistä varten 

jäsenvaltioiden on ampuma-aseen 

valmistushetkellä tai unioniin tuonnin 

hetkellä edellytettävä yksilöllistä 

merkintää, josta ilmenee valmistajan nimi, 

valmistusmaa tai -paikka, sarjanumero ja 

valmistusvuosi, jos se ei ole jo osa 

sarjanumeroa. Tämä ei rajoita mahdollista 

valmistajan tuotemerkin kiinnittämistä. 

Jokaisen kokoonpannun ampuma-aseen 

yksilöimistä ja jäljittämistä varten 

jäsenvaltioiden on ampuma-aseen 

valmistushetkellä tai tämän direktiivin 

voimaantulon jälkeen valmistetun 

ampuma-aseen unioniin tuonnin hetkellä 

edellytettävä yksilöllistä merkintää, josta 

ilmenee valmistajan nimi, valmistusmaa tai 

-paikka, sarjanumero ja valmistusvuosi, jos 

se ei ole jo osa sarjanumeroa. Tämä ei 

rajoita mahdollista valmistajan tuotemerkin 

kiinnittämistä. Näitä merkintöjä koskevia 

sääntöjä sovelletaan ampuma-aseisiin, 

jotka on valmistettu tämän direktiivin 

voimaantulopäivän jälkeen. 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/131 

Tarkistus  131 

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

Petr Mach 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonta 

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

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta 

Direktiivi 91/477/ETY 

13 a artikla – 3 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Ennen kuin komissio hyväksyy 

delegoidun säädöksen, sen on kuultava 

kunkin jäsenvaltion nimeämiä 

asiantuntijoita, joihin on sisällyttävä 

sellaisten kansalaisjärjestöjen edustajia, 

jotka edustavat urheiluampujia, 

asekeräilijöitä ja metsästäjiä, ja myös 

asevalmistajien ja -kauppiaiden edustajia, 

13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä 

toimielinten välisessä sopimuksessa 

vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/133 

Tarkistus  133 

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

Petr Mach 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonta 

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

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta – a alakohta – i alakohta 

Direktiivi 91/477/ETY 

Liite I – II osa – a alakohta – i alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

i) Lisätään A luokkaan kohdat 

seuraavasti: 

Poistetaan. 

”6. sarjatuliaseet (automaattiaseet), jotka 

on muunnettu kertatuliaseiksi 

(puoliautomaattiset aseet); 

 

7. siviilikertatuliaseet, jotka muistuttavat 

automaattimekanismilla varustettua 

asetta; 

 

8. edellä 1–7 kohdan mukaiset ampuma-

aseet, jotka on deaktivoitu.” 

 

Or. en 

 


