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9.3.2017 A8-0251/130 

Pakeitimas 130 

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

Petr Mach 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolė 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas 

Direktyva 91/477/EEB 

4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Kad būtų galima identifikuoti ir atsekti 

kiekvieną surinktą šaunamąjį ginklą, 

valstybės narės ginklų gamybos ar 

importavimo į Sąjungą metu reikalauja, 

kad kiekvienas ginklas būtų pažymėtas 

unikaliu žymeniu, be kita ko, nurodant 

gamintojo pavadinimą, gamybos šalį arba 

vietą, serijos numerį ir gamybos metus (jei 

jie nėra serijos numerio dalis). Ši nuostata 

nedaro poveikio teisei gaminį žymėti ir 

gamintojo prekės ženklu. 

Kad būtų galima identifikuoti ir atsekti 

kiekvieną surinktą šaunamąjį ginklą, 

valstybės narės ginklų gamybos ar 

šaunamojo ginklo, pagaminto po šios 

direktyvos įsigaliojimo dienos, 

importavimo į Sąjungą metu reikalauja, 

kad kiekvienas ginklas būtų pažymėtas 

unikaliu žymeniu, be kita ko, nurodant 

gamintojo pavadinimą, gamybos šalį arba 

vietą, serijos numerį ir gamybos metus (jei 

jie nėra serijos numerio dalis). Ši nuostata 

nedaro poveikio teisei gaminį žymėti ir 

gamintojo prekės ženklu. Šios taisyklės dėl 

žymėjimo taikomos šaunamiesiems 

ginklams, pagamintiems po šios 

direktyvos įsigaliojimo dienos. 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/131 

Pakeitimas 131 

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

Petr Mach 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolė 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 10 punktas 

Direktyva 91/477/EEB 

13 a straipsnio 3 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3a. Prieš priimdama deleguotąjį aktą 

Komisija konsultuojasi su kiekvienos 

valstybės narės paskirtais ekspertais. Tarp 

šių ekspertų yra atstovų iš pilietinės 

visuomenės organizacijų, atstovaujančių 

šauliams sportininkams, ginklų 

kolekcininkams ir medžiotojams, ir ginklų 

gamintojų bei prekiautojų atstovų, 

vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. 

Tarpinstituciniame susitarime dėl 

geresnės teisėkūros nustatytais principais. 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/133 

Pakeitimas 132 

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

Petr Mach 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolė 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 13 punkto a papunkčio i papunktis 

Direktyva 91/477/EEB 

I priedo II dalies a punkto i papunktis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

i) A kategorija papildoma šiais 

punktais: 

Išbraukta. 

„6. Automatiniai šaunamieji ginklai, 

kurie buvo perdirbti į pusiau automatinius 

šaunamuosius ginklus. 

 

7. Pusiau automatiniai šaunamieji 

ginklai, skirti civiliniam naudojimui, 

kurie yra panašūs į ginklus su 

automatiniais mechanizmais. 

 

8. 1–7 punktuose nurodyti šaunamieji 

ginklai, kurie buvo dezaktyvuoti.“ 

 

Or. en 
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