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Amendamentul 146
Kristina Winberg, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Beatrix von Storch, Peter Lundgren,
Petr Mach
în numele Grupului EFDD
Raport
Vicky Ford
Controlul achiziționării și deținerii de arme
(COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD))

A8-0251/2016

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 11 a (nou)
Directiva 91/477/CEE
Articolul 16 a (nou)
Textul propus de Comisie

Amendamentul
(11a) Se introduce următorul articol:
„Articolul 16a
1. Statele membre confirmă autorizațiile
pentru armele de foc semiautomate
clasificate la punctul 6 sau 7a din
categoria A și achiziționate în mod legal și
înregistrate înainte de ... [data intrării în
vigoare a prezentei directive de
modificare] și le prelungesc pentru
proprietarul legal de la data respectivă,
sub rezerva îndeplinirii celorlalte condiții
prevăzute în prezenta directivă. Statele
membre pot, de asemenea, să permită
achiziționarea acestor arme de foc de
către persoane autorizate de statele
membre în conformitate cu prezenta
directivă.
2. Statele membre autorizează sportivii de
tir să achiziționeze și să dețină arme de
foc semiautomate clasificate la punctul 6
sau 7a din categoria A, sub rezerva
îndeplinirii următoarelor condiții:
(a) sportivul de tir participă la competiții
de tir sportiv organizate de către o
organizație oficială de tir sportiv
recunoscută de un stat membru sau de
către o federație de tir sportiv consacrată
la nivel internațional și recunoscută în
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mod oficial; și
(b) sportivul de tir este membru al unui
club de tir recunoscut și practică tirul
sportiv în mod regulat de cel puțin
douăsprezece luni.
Sportivii de tir autorizați să achiziționeze
și să dețină arme de foc semiautomate
clasificate la punctul 6 sau 7a din
categoria A au dreptul să dețină astfel de
arme de foc enumerate în cadrul unui
pașaport european pentru arme de foc în
conformitate cu articolul 12 alineatul
(2).”
Or. en
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Amendamentul 147
Kristina Winberg, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Beatrix von Storch, Peter Lundgren,
Petr Mach
în numele Grupului EFDD
Raport
Vicky Ford
Controlul achiziționării și deținerii de arme
(COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD))

A8-0251/2016

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 13 – litera a – punctul ii
Textul propus de Comisie
(ii)
7.

Amendamentul

La categoria B, se elimină punctul

eliminat

Or. en
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