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9.3.2017 A8-0251/130 

Grozījums Nr.  130 

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

Petr Mach 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Ieroču iegādes un glabāšanas kontrole 

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

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts 

Direktīva 91/477/EEK 

4. pants – 2. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Lai identificētu un izsekotu katru saliktu 

šaujamieroci, dalībvalstis katra 

šaujamieroča izgatavošanas laikā vai pēc tā 

importa Savienībā pieprasa īpašu 

marķējumu, kas ietver izgatavotāja 

nosaukumu, izgatavošanas valsti vai vietu, 

sērijas numuru un izgatavošanas gadu, ja 

tas jau nav sērijas numura daļa. Šī prasība 

neskar izgatavotāja preču zīmes 

norādīšanu. 

Lai identificētu un izsekotu katru saliktu 

šaujamieroci, dalībvalstis katra 

šaujamieroča izgatavošanas laikā vai pēc 

tāda šaujamieroča importa Savienībā, kas 

izgatavots pēc šīs direktīvas stāšanās 

spēkā, pieprasa īpašu marķējumu, kas 

ietver izgatavotāja nosaukumu, 

izgatavošanas valsti vai vietu, sērijas 

numuru un izgatavošanas gadu, ja tas jau 

nav sērijas numura daļa. Šī prasība neskar 

izgatavotāja preču zīmes norādīšanu. Šos 

noteikumus attiecībā uz marķējumu 

piemēro šaujamieročiem, kas izgatavoti 

pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas. 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/131 

Grozījums Nr.  131 

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

Petr Mach 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Ieroču iegādes un glabāšanas kontrole 

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

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 10. punkts 

Direktīva 91/477/EEK 

13.a pants – 3.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a Pirms deleģētā akta pieņemšanas 

Komisija apspriežas ar katras dalībvalsts 

ieceltiem ekspertiem, kuru vidū ir 

pilsoniskās sabiedrības pārstāvji, kas: 

pārstāv sporta šāvējus, ieroču 

kolekcionārus un medniekus, un ietver 

ieroču ražotāju un ieroču tirgotāju 

pārstāvjus saskaņā ar principiem, kas 

noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu 

nolīgumā par labāku likumdošanas 

procesu. 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/133 

Grozījums Nr.  133 

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

Petr Mach 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Ieroču iegādes un glabāšanas kontrole 

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

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 13. punkts – a apakšpunkts – i apakšpunkts 

Direktīva 91/477/EEK 

I pielikums – II daļa – a apakšpunkts – i apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(i) A kategorijā pievieno šādus 

punktus: 

svītrots 

"6. Automātiski šaujamieroči, kuri ir 

pārveidoti par pusautomātiskiem 

šaujamieročiem; 

 

7. Pusautomātiski šaujamieroči civilai 

lietošanai, kuri atgādina ieročus ar 

automātisko mehānismu; 

 

8. Šaujamieroči, kas minēti 1. līdz 7. 

punktā, pēc tam, kad tie ir dezaktivēti." 

 

Or. en 

 

 


