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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

9.3.2017 A8-0251/123 

Módosítás  123 

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

Petr Mach 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0251/2016 

Vicky Ford 

A fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzése 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A fegyverek kulturális és 

történelmi vonatkozásaival foglalkozó 

szervezetek és az azok székhelye szerinti 

tagállam által ilyennek elismert azon 

szervezetek számára, amelyek ezen 

irányelv hatálybalépésének napja előtt 

megszerzett, A kategóriába sorolt 

tűzfegyvereket tartanak birtokukban, 

indokolt engedélyezni, hogy 

megtarthassák e birtokukban levő 

fegyvereket az érintett tagállam 

engedélyével, feltéve, hogy az adott 

fegyvereket hatástalanították. 

(4) A tagállamok számára lehetőséget 

kell biztosítani, hogy eldönthessék, hogy 

engedélyt adnak elismert múzeumok és 

gyűjtők számára lőfegyverek és lőszerek 

történelmi, kulturális, tudományos, 

műszaki, oktatási, esztétikai vagy 

örökségvédelmi céllal történő 

beszerzéséhez és birtoklásához, feltéve, 

hogy e személyek az engedély megadása 

előtt bizonyítják, hogy megtették a 

szükséges intézkedéseket a közbiztonságot 

vagy a közrendet érintő kockázatok 

kezelésére, beleértve a biztonságos 

tárolást. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

9.3.2017 A8-0251/124 

Módosítás  124 

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

Petr Mach 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0251/2016 

Vicky Ford 

A fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzése 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Mivel a gyűjtőket a tűzfegyverek 

illegális kereskedelme lehetséges 

forrásaként azonosították, ezen irányelv 

hatályának rájuk is ki kell terjednie. 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

9.3.2017 A8-0251/125 

Módosítás  125 

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

Petr Mach 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0251/2016 

Vicky Ford 

A fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzése 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) A hatástalanított tűzfegyverek 

nyomonkövethetőségének biztosítása 
érdekében kötelezővé kell tenni nemzeti 

nyilvántartásokban való regisztrációjukat. 

(8) A lőfegyverek és fődarabjaik 

nyomonkövethetőségének javítása és 

szabad mozgásuk elősegítése érdekében az 

összeszerelt lőfegyvert és az összes 

fődarabot a gyártás során vagy késedelem 

nélkül az Unióba történő behozatalt 

követően eltávolíthatatlanul meg kell 

jelölni. A visszakövethetőségi kritériumot 

nem kell alkalmazni olyan lőfegyverekre, 

amelyeket ezen irányelvvel összhangban 

hatástalanítottak, vagy amelyeket – illetve 

amelyek alkatrészeit – ezen irányelv 

hatálybalépése előtt gyártottak. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

9.3.2017 A8-0251/126 

Módosítás  126 

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

Petr Mach 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0251/2016 

Vicky Ford 

A fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzése 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) Bizonyos félautomata tűzfegyverek 

könnyen automata tűzfegyverré 

alakíthatóak, ami fenyegeti a biztonságot. 

Bizonyos félautomata tűzfegyverek még az 

A kategóriájúvá alakítás híján is nagyon 

veszélyesek lehetnek, ha nagy a 

töltényszámban kifejezett kapacitásuk. 

Ezért az ilyen félautomata fegyverek 

polgári használatát be kell tiltani. 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

9.3.2017 A8-0251/127 

Módosítás  127 

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

Petr Mach 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0251/2016 

Vicky Ford 

A fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzése 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) A jelölések könnyű eltávolításának 

megakadályozása és annak pontosítása 

érdekében, hogy a jelölést mely 

alkotóelemeken kell elhelyezni, közös 

uniós szabályokat kell bevezetni a jelölésre 

vonatkozóan. 

(10) A jelölések könnyű eltávolításának 

megakadályozása és annak pontosítása 

érdekében, hogy a jelölést mely 

alkotóelemeken kell elhelyezni, közös 

uniós szabályokat kell bevezetni a jelölésre 

vonatkozóan. Ezeket a szabályokat 

kizárólag az olyan lőfegyverekre és azok 

külön értékesített fődarabjaira kell 

alkalmazni, amelyeket ezen irányelv 

hatálybalépése előtt gyártottak, és 

amelyeket azon napot követően hoztak 

forgalomba, amelyen a tagállamoknak 

hatályba kell léptetniük az ezen irányelv 

fő rendelkezéseinek való megfeleléshez 

szükséges törvényi, rendeleti és 

közigazgatási rendelkezéseket. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

9.3.2017 A8-0251/128 

Módosítás  128 

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

Petr Mach 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0251/2016 

Vicky Ford 

A fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzése 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) A tagállamok közötti 

információcsere működésének javítása 

érdekében a Bizottságnak meg kell 

állapítania, hogy mely elemek szükségesek 

egy olyan rendszerhez, amely támogatja a 

tagállamok meglévő számítógépes 

nyilvántartási rendszereiben tárolt 

információk cseréjét. A Bizottság által e 

célból végzett értékeléshez adott esetben 

csatolható egy jogalkotási javaslat, amely 

figyelembe veszi az információcsere 

meglévő eszközeit. 

(14) A tagállamok közötti 

információcsere működésének javítása 

érdekében a Bizottságnak meg kell 

könnyítenie és ösztönöznie kell a 

tagállamok meglévő számítógépes 

nyilvántartási rendszereiben tárolt 

információk szükség szerinti cseréjét, 

valamint a bevett gyakorlatok terjesztését. 

A tagállamok biztosítani kell azt a jogot, 

hogy saját lőfegyver-nyilvántartást 

vezessenek; az Unió nem hoz létre uniós 

szintű adatbázist a tagállamokban 

nyilvántartott lőfegyverekről. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

9.3.2017 A8-0251/129 

Módosítás  129 

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

Petr Mach 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0251/2016 

Vicky Ford 

A fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzése 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

91/477/EGK irányelv 

1 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Ez az irányelv nem vonatkozik a 

fegyvereknek és a lőszereknek a fegyveres 

erők, a rendőrség, a hatóságok általi, a 

nemzeti jogszabályok szerint történő 

megszerzésére és tartására. Nem 

alkalmazandó a hadifegyverek és lőszerek 

kereskedelmi szállítására sem.” 

(2) Ez az irányelv nem vonatkozik a 

fegyvereknek és a lőszereknek a fegyveres 

erők, a rendőrség, a hatóságok, az elismert 

múzeumok és a gyűjtők általi, a nemzeti 

jogszabályok szerint történő megszerzésére 

és tartására. Nem alkalmazandó a 

hadifegyverek és lőszerek kereskedelmi 

szállítására sem.” 

Or. en 

 


