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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

9.3.2017 A8-0251/130 

Módosítás  130 

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 – 3 pont 

91/477/EGK irányelv 

4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok annak érdekében, hogy 

minden egyes összeszerelt tűzfegyver 

azonosítható és nyomonkövethető legyen, 

előírják, hogy minden egyes tűzfegyvert 

azok gyártásakor vagy az Unióba történő 

behozatalakor egyedi jelöléssel kell ellátni, 

amely magában foglalja a gyártó nevét, a 

gyártás országát vagy helyét, a gyártási 

számot, valamint a gyártás évét, 

amennyiben az nem képezi a gyártási szám 

részét. A gyártó védjegye ettől függetlenül 

elhelyezhető. 

A tagállamok annak érdekében, hogy 

minden egyes összeszerelt tűzfegyver 

azonosítható és nyomonkövethető legyen, 

előírják, hogy minden egyes tűzfegyvert 

azok gyártásakor vagy – az olyan 

tűzfegyver esetében, amelyet ezen irányelv 

hatálybelépése után gyártottak – az 

Unióba történő behozatalakor egyedi 

jelöléssel kell ellátni, amely magában 

foglalja a gyártó nevét, a gyártás országát 

vagy helyét, a gyártási számot, valamint a 

gyártás évét, amennyiben az nem képezi a 

gyártási szám részét. A gyártó védjegye 

ettől függetlenül elhelyezhető. A jelölésre 

vonatkozó fenti szabályokat az ezen 

irányelv hatálybalépésének időpontja után 

gyártott tűzfegyverekre kell alkalmazni. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

9.3.2017 A8-0251/131 

Módosítás  131 

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 – 10 pont 

91/477/EGK irányelv 

13 a cikk – 3 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) A felhatalmazáson alapuló jogi aktus 

elfogadása előtt a Bizottság konzultál az 

egyes tagállamok által kijelölt 

szakértőkkel, többek között a civil 

társadalom következő képviselőivel: 

sportlövők képviselőivel; fegyvergyűjtők 

képviselőivel; vadászok képviselőivel; 

valamint fegyvergyártók és 

fegyverkereskedők képviselőivel is a 

jogalkotás minőségének javításáról szóló, 

2016. április 13-i intézményközi 

megállapodásban foglalt elveknek 

megfelelően. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

9.3.2017 A8-0251/133 

Módosítás  133 

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 – 13 pont – a pont – i alpont 

91/477/EGK irányelv 

I melléklet – II rész – a pont – i alpont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

i. az A kategória a következő 

pontokkal egészül ki: 

törölve 

„6. Félautomata tűzfegyverekké 

átalakított automata tűzfegyverek 

 

7. Automata szerkezetű fegyverekre 

hasonlító polgári célú félautomata 

tűzfegyverek 

 

8. Az 1–7. pont alatti tűzfegyverek 

hatástalanítás után.” 

 

Or. en 

 


