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Poprawka  146 

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

Petr Mach 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Kontrola nabywania i posiadania broni 

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

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 11 a (nowy) 

Dyrektywa 91/477/EWG 

Artykuł 16 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (11a) dodaje się artykuł w brzmieniu: 

 „Artykuł 16a 

 1. Państwa członkowskie potwierdzają 

pozwolenia na broń palną 

półautomatyczną sklasyfikowaną w pkt 6 

lub 7a kategorii A oraz legalnie nabytą i 

zarejestrowaną do dnia ... [data wejścia w 

życie niniejszej dyrektywy zmieniającej] 

oraz przedłużają te pozwolenia 

prawowitemu właścicielowi w tym dniu, z 

zastrzeżeniem innych warunków 

określonych w niniejszej dyrektywie. 

Państwa członkowskie mogą również 

zezwolić na nabywanie takiej broni palnej 

przez osoby uprawnione przez państwa 

członkowskie zgodnie z niniejszą 

dyrektywą. 

 2. Państwa członkowskie zezwalają na 

nabywanie i posiadanie broni palnej 

półautomatycznej sklasyfikowanej w pkt 6 

lub 7a kategorii A przez strzelców 

sportowych, z zastrzeżeniem 

następujących warunków: 

 a) strzelec sportowy uczestniczy w 

zawodach strzeleckich organizowanych 

przez oficjalną organizację strzelectwa 

sportowego uznaną przez państwo 

członkowskie lub przez ustanowioną na 
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arenie międzynarodowej i oficjalnie 

uznawaną federację strzelectwa 

sportowego; oraz 

 b) strzelec sportowy jest członkiem 

uznanego klubu strzeleckiego i regularnie 

– co najmniej od 12 miesięcy – praktykuje 

strzelectwo sportowe. 

 Strzelcy sportowi uprawnieni do 

nabywania i posiadania broni palnej 

półautomatycznej sklasyfikowanej w pkt 6 

lub 7a kategorii A mogą wpisać taką broń 

palną do europejskiej karty broni palnej 

zgodnie z art. 12 ust. 2.” 

Or. en 
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Poprawka  147 

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

Petr Mach 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Kontrola nabywania i posiadania broni 

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

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 13 – litera a – podpunkt ii 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(ii) w kategorii B skreśla się pkt 7; skreśla się 

Or. en 

 


