
 

AM\1119694CS.docx  PE598.517v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

9.3.2017 A8-0251/146 

Pozměňovací návrh  146 

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

Petr Mach 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Kontrola nabývání a držení zbraní 

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

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 a (nový) 

Směrnice 91/477/EHS 

Článek 16 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 11a) Vkládá se nový článek, který zní: 

 „Článek 16a 

 1. Členské státy potvrdí povolení 

poloautomatických střelných zbraní 

klasifikovaných v bodu 6 nebo 7a 

kategorie A, které byly zákonně nabyté a 

registrované před... [den vstupu této 

pozměňující směrnice v platnost], a 

zákonnému vlastníkovi obnoví platnost 

těchto povolení k danému datu v závislosti 

na dalších podmínkách stanovených v této 

směrnici. Členské státy mohou rovněž 

povolit, aby tyto střelné zbraně nabyly 

osoby, jimž to členské státy povolí v 

souladu s touto směrnicí. 

 2. Členské státy povolí sportovním 

střelcům nabývat a vlastnit 

poloautomatické střelné zbraně 

klasifikované v bodu 6 nebo 7a kategorie 

A, a to na základě následujících 

podmínek: 

 a) sportovní střelec se účastní střeleckých 

závodů, které organizuje oficiální 

sportovní střelecká organizace uznaná v 

daném členském státě nebo mezinárodně 

renomovaný a oficiálně uznaný svaz 

sportovní střelby, a 
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 b) sportovní střelec je členem uznaného 

klubu sportovní střelby, pravidelně trénuje 

střelbu na cíl a této činnosti se věnuje již 

alespoň 12 měsíců. 

 Sportovní střelci, kterým je povoleno 

nabývat a vlastnit poloautomatické střelné 

zbraně klasifikované v bodu 6 nebo 7a 

kategorie A, mají právo mít tyto střelné 

zbraně uvedeny v evropském zbrojním 

pase podle čl. 12 odst. 2.“ 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/147 

Pozměňovací návrh  147 

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

Petr Mach 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Kontrola nabývání a držení zbraní 

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

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 13 – písm. a – bod ii 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

ii) v kategorii B se zrušuje bod 7. vypouští se 

Or. en 

 

 


