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9.3.2017 A8-0251/130 

Amendement  130 

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

Petr Mach 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens 

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

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 

Richtlijn 91/477/EEG 

Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Ten behoeve van de identificatie en 

tracering van elk geassembleerd 

vuurwapen eisen de lidstaten dat bij de 

vervaardiging van elk vuurwapen of op het 

ogenblik van de invoer ervan in de Unie 

een unieke markering met de naam van de 

fabrikant, het land of de plaats van 

vervaardiging, het serienummer en het jaar 

van vervaardiging (indien dit nog geen 

onderdeel uitmaakt van het serienummer) 

wordt aangebracht. Zulks onverminderd de 

aanbrenging van de merknaam van de 

fabrikant. 

Ten behoeve van de identificatie en 

tracering van elk geassembleerd 

vuurwapen eisen de lidstaten dat bij de 

vervaardiging van elk vuurwapen of op het 

ogenblik van de invoer in de Unie van een 

vuurwapen dat is vervaardigd na de 

inwerkingtreding van deze richtlijn een 

unieke markering met de naam van de 

fabrikant, het land of de plaats van 

vervaardiging, het serienummer en het jaar 

van vervaardiging (indien dit nog geen deel 

uitmaakt van het serienummer) wordt 

aangebracht. Zulks onverminderd de 

aanbrenging van de merknaam van de 

fabrikant. Deze regels inzake markeringen 

zijn van toepassing op vuurwapens die 

zijn vervaardigd na de datum van 

inwerkingtreding van deze richtlijn. 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/131 

Amendement  131 

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

Petr Mach 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens 

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

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 

Richtlijn 91/477/EEG 

Artikel 13 bis – lid 3 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. Vóór de vaststelling van een 

gedelegeerde handeling raadpleegt de 

Commissie de door elke lidstaat 

aangewezen deskundigen, die 

maatschappelijke organisaties 

vertegenwoordigen van: sportschutters; 

wapenverzamelaars; en jagers; en die 

daarnaast wapenfabrikanten en 

wapenhandelaren vertegenwoordigen, in 

overeenstemming met de beginselen die 

zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel 

Akkoord van 13 april 2016 over beter 

wetgeven. 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/133 

Amendement  133 

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

Petr Mach 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens 

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

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 13 – letter a – punt i 

Richtlijn 91/477/EEG 

Bijlage I – deel II – categorie A – punt i 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

i) aan categorie A worden de 

volgende punten toegevoegd: 

Schrappen 

"6. Semiautomatische vuurwapens die zijn 

omgebouwd tot automatische 

vuurwapens; 

 

7. Civiele semiautomatische vuurwapens 

die het uiterlijk hebben van automatische 

vuurwapens; 

 

8. De in de punten 1 tot en met 7 bedoelde 

vuurwapens, nadat zij onbruikbaar zijn 

gemaakt." 

 

Or. en 

 


