
 

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

LT Suvienijusi įvairovę LT 
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Pakeitimas 146 

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 11 a punktas (naujas) 

Direktyva 91/477/ES 

16 a straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 11a) Įterpiamas šis straipsnis: 

 „16a straipsnis 

 1. Valstybės narės patvirtina leidimus 

pusiau automatiniams šaunamiesiems 

ginklams, priskiriamiems A kategorijos 6 

arba 7a punktui ir teisėtai įsigytiems bei 

užregistruotiems iki ... [šios iš dalies 

keičiančios direktyvos įsigaliojimo data], 

ir tą dieną atnaujina juos teisėtam 

savininkui, jei tenkinamos kitos šioje 

direktyvoje nustatytos sąlygos. Valstybės 

narės taip pat gali leisti įgyti tokius 

šaunamuosius ginklus asmenims, kuriems 

valstybės narės suteikė leidimą pagal šią 

direktyvą. 

 2. Valstybės narės suteikia leidimą 

šauliams įsigyti ir laikyti pusiau 

automatinius šaunamuosius ginklus, 

priskiriamus A kategorijos 6 arba 7a 

punktui, jei tenkinamos šios sąlygos: 

 a) šaulys dalyvauja šaudymo varžybose, 

kurias rengia oficiali valstybės narės 

pripažinta šaudymo sporto organizacija 

arba oficialiai pripažinta tarptautinė 

šaudymo sporto federacija; ir 

 b) šaulys yra pripažinto šaudymo klubo 

narys, reguliariai užsiima sportiniu 
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šaudymu ir tai daro mažiausiai 12 

mėnesių. 

 Šaulys, turintis leidimą įsigyti ir laikyti 

pusiau automatinius šaunamuosius 

ginklus, priskiriamus A kategorijos 6 arba 

7a punktui, turi teisę į tai, kad tokie 

šaunamieji ginklai būtų įrašyti į Europos 

šaunamojo ginklo leidimą pagal 12 

straipsnio 2 dalį.“ 

Or. en 
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Pakeitimas 147 

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 ii punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

ii) B kategorijoje išbraukiamas 7 

punktas. 

Išbraukta. 

Or. en 

 

 


