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9.3.2017 A8-0251/130 

Pozmeňujúci návrh  130 

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

Petr Mach 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Kontrola získavania a vlastnenia zbraní 

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

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 

Smernica 91/477/EHS 

Článok 4 – odsek 2 – bod 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Na účely identifikácie a sledovania každej 

zmontovanej strelnej zbrane členské štáty v 

čase výroby každej strelnej zbrane alebo v 

čase dovozu do Únie požadujú jedinečné 

označenie vrátane názvu výrobcu, krajiny 

alebo miesta výroby, výrobného čísla a 

roku výroby (ak už nie je súčasťou 

výrobného čísla). Takéto označovanie 

nemá vplyv na umiestnenie ochrannej 

známky výrobcu. 

Na účely identifikácie a sledovania každej 

zmontovanej strelnej zbrane členské štáty v 

čase výroby každej strelnej zbrane alebo v 

čase dovozu strelnej zbrane, ktorá bola 

vyrobená po nadobudnutí účinnosti tejto 

smernice, do Únie požadujú jedinečné 

označenie vrátane názvu výrobcu, krajiny 

alebo miesta výroby, výrobného čísla a 

roku výroby (ak už nie je súčasťou 

výrobného čísla). Takéto označovanie 

nemá vplyv na umiestnenie ochrannej 

známky výrobcu. Tieto pravidlá týkajúce 

sa označenia sú uplatniteľné na strelné 

zbrane vyrobené po dátume nadobudnutia 

účinnosti tejto smernice. 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/131 

Pozmeňujúci návrh  131 

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

Petr Mach 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Kontrola získavania a vlastnenia zbraní 

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

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 10 

Smernica 91/477/EHS 

Článok 13a – odsek 3 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3a. Pred prijatím delegovaného aktu 

Komisia konzultuje s expertami určenými 

jednotlivými členskými štátmi, medzi 

ktorými sú členovia organizácií 

občianskej spoločnosti: zastupujúcich 

športových strelcov; zberateľov zbraní; 

poľovníkov; vrátane zástupcov výrobcov 

zbraní a podnikateľov v oblasti zbraní v 

súlade so zásadami stanovenými v 

Medzinštitucionálnej dohode o lepšej 

tvorbe práva z 13. apríla 2016. 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/133 

Pozmeňujúci návrh  133 

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

Petr Mach 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Kontrola získavania a vlastnenia zbraní 

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

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 13 – písmeno a – bod i 

Smernica 91/477/EHS 

Príloha I – časť II – písmeno a – bod i 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

i) v kategórii A sa dopĺňajú tieto 

body: 

vypúšťa sa 

„6. automatické strelné zbrane, ktoré boli 

upravené na poloautomatické strelné 

zbrane; 

 

7. poloautomatické strelné zbrane pre 

civilné použitie, ktoré sa podobajú 

zbraniam s automatickými 

mechanizmami.“ 

 

8. strelné zbrane podľa bodov 1 až 7 po 

tom, ako boli deaktivované.“ 

 

Or. en 

 


