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9.3.2017 A8-0251/146 

Pozmeňujúci návrh  146 

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 11 a (nový) 

Smernica 91/477/EHS 

Článok 16 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 11a. Vkladá sa tento článok: 

 „Článok 16a 

 1. Členské štáty potvrdia povolenia pre 

poloautomatické zbrane zaradené do 

kategórie A body 6 alebo 7a, ktoré boli 

nadobudnuté a zaregistrované pred ... 

[dátum nadobudnutia účinnosti tejto 

smernice], a obnovia tieto povolenia 

všetkým oprávneným vlastníkom k tomuto 

dátumu, ak spĺňajú ďalšie podmienky 

stanovené v súlade s touto smernicou. 

Členské štáty môžu tiež povoliť 

nadobudnutie strelných zbraní osobám, 

ktoré sú na to oprávnené členskými štátmi 

v súlade s touto smernicou. 

 2. Členské štáty povolia športovým 

strelcom nadobúdať a držať 

poloautomatické strelné zbrane zaradené 

do kategórie A body 6 alebo 7a, ak spĺňajú 

tieto podmienky: 

 a) športový strelec sa zúčastňuje 

streleckých súťaží organizovaných 

oficiálnymi organizáciami v oblasti 

športovej streľby, ktoré boli uznané 

členským štátom, alebo ktoré fungujú na 

medzinárodnej úrovni a sú oficiálne 

uznané federáciou športovej streľby; a 
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 b) športový strelec je členom uznaného 

streleckého klubu, pravidelne a najmenej 

počas posledných 12 mesiacov trénuje 

streľbu na cieľ. 

 Športoví strelci, ktorí nadobudli a držia 

poloautomatické zbrane zaradené do 

kategórie A bod 6 alebo 7a, sú oprávnení 

na to, aby mali tieto zbrane uvedené v 

európskom zbrojnom pase podľa článku 

12 ods. 2.“ 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/147 

Pozmeňujúci návrh  147 

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 ii 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

ii) v kategórii B sa vypúšťa bod 7. vypúšťa sa 

Or. en 

 


