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RÖVID INDOKOLÁS

Az irányelv háttere

A 91/477/EGK irányelv módosítására irányuló irányelv az Európai Bizottság által aláírt „a 
nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezményhez csatolt, a lőfegyverek, részeik, 
alkotóelemeik és lőszereik tiltott gyártásáról és kereskedelméről szóló ENSZ-jegyzőkönyv” 
közösségen belüli átültetése.

A 91/477/EGK irányelv célja a fegyverek megjelölésére, a fegyverek gyártására és 
kereskedelmére vonatkozó igazolások (fegyverkönyvek) megőrzésére, a lőfegyverek 
hatástalanítására, valamint a szankcionálandó cselekedetek meghatározására és bevezetésére 
vonatkozó minimumszabványok kialakítása.

A Bizottság konkrét célkitűzése

A javasolt irányelv az alábbi pontokban változtatja meg a meglévő irányelvet:

- A „lőfegyverek tiltott gyártása és kereskedelme” irányelv értelmében vett fogalmának 
meghatározása,

- A lőfegyverek szükséges megjelölésére vonatkozó szabályok,
- A 91/477/EGK irányelv által előírt fegyverkönyvek minimális megőrzési időtartama,
- Az alkalmazandó szankciók egyértelművé tétele
- Az ENSZ-jegyzőkönyv által a fegyverek hatástalanítására meghatározott általános 

elvek átvétele.

A Bizottság jelentése az Európai Parlament és a Tanács számára (COM(2000)837)

A Bizottság COM(2000)837 sz. jelentésében értékeli a 91/477/EGK irányelv alkalmazását és 
alapvetően pozitívan értékeli azt. Véleménye szerint azonban bizonyos esetekben még 
javításra van szükség.

Egyetértés tapasztalható arra vonatkozóan, hogy az irányelv az alábbi alapelvet rögzíti:
Nem megengedett az egyik tagállamból a másikba történő utazás abban az esetben, ha az 
utazó lőfegyvert birtokol. Ezen alapelvtől csak egy olyan, pontosan meghatározott eljárás 
betartása mellett lehet eltérni, amely lehetővé teszi, hogy az adott tagállammal közöljék, hogy 
felségterületére fegyvert visznek be.

A Bizottság adatai szerint jelentős hiányosságok tapasztalhatók az információcsere terén, 
ezért hiányoztak a megfelelő információk és a tagállamok közötti együttműködésben is 
hiányosságok tapasztalhatók. Éppen ezért – még ha az a Bizottság felfogása szerint a 
vadászok és a sportlövészek számára megfelelő eszköz is – az európai lőfegyvertartási 
igazolvány problematikusnak bizonyult a vadászaton való részvétel vagy sporttevékenység 
céljából az egyik tagállamból egy másikba való utazáskor.

A lőfegyverek osztályozása, beszerzése és birtoklása tekintetében megmutatkozott, hogy a 
tagállamok meghatározó többségében nem szükséges a lőfegyvereknek a Bizottság által 
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foganatosított A, B, C vagy D kategória szerinti osztályozása. A tagállamok túlnyomó 
többségében kizárólag a tiltott és az engedélyköteles lőfegyverek között tesznek különbséget.

Az érintett körök a mai napig nem adtak hangot semmilyen, az irányelv hiányosságai miatti 
módosítási igénynek, ezért az a meggyőződés uralkodik, hogy az irányelvet ésszerűen 
hajtották végre, és az céljainak megfelel.

Az előadó álláspontja

Az előadó osztja az érintettek és a Bizottság alapvető véleményét, ezért támogatja a 
91/477/EGK irányelvnek a Bizottság felfogása szerinti módosítását. Az egyes fennmaradó 
tisztázatlan kérdések egyértelművé tétele érdekében azonban az előadó kiegészítette a 
Bizottság módosító javaslatait a Schengeni egyezmény és az ENSZ-jegyzőkönyv egyes 
részleteivel.

Éppen ezért az előadó támogatja azt, hogy az irányelv alkalmazási körét kiterjesszék az 
internetes kereskedelemre és a fegyverkereskedelmet támogató internetes oldalakra is.
Az irányelv 1993-as átültetése óta az internet további jelentős fejlődésen ment keresztül és 
elektronikus piaccá vált. Csak az összes, lőfegyverrel való kereskedésben érintett hely 
felölelése révén érhető el az irányelv azon célja, hogy megakadályozza a lőfegyverekkel való 
tiltott kereskedelmet.

Emellett az előadó pontosítja, hogy a lőfegyverek egyik tagállamból egy másikba európai 
lőfegyvertartási igazolvány nélküli szállítása nem büntetendő. Ez a személyek szabad 
mozgása túlzott korlátozásának elkerülése érdekében szükséges.

MÓDOSÍTÁSOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felhívja  a Belső Piaci és 
Fogyasztóvédelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a 
következő módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(3A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(3a) Mivel a hírszerzés bizonyítékai szerint 
az Unión belül növekedett az átalakított 
fegyverek használata, ezért alapvető 
fontosságú, hogy az ilyen átalakított 

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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fegyverek a „lőfegyverek” kategóriájába 
kerüljenek ebben az irányelvben.

Módosítás: 2
(5) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(5) A jegyzőkönyv továbbá kimondja, hogy 
a fegyvereket gyártásuk során és a 
kormányzati készletekből állandó polgári 
felhasználásra való átadásukkor kötelező 
megjelölni, míg a 91/477 irányelv csak 
közvetetten utal a megjelölés 
kötelezettségére.

(5) A jegyzőkönyv továbbá kimondja, hogy 
a fegyvereket gyártásuk során és a 
kormányzati készletekből állandó polgári 
felhasználásra való átadásukkor kötelező 
megjelölni, míg a 91/477 irányelv csak 
közvetetten utal a megjelölés 
kötelezettségére. Tekintettel arra, hogy a 
kézi lőfegyverek próbabélyegeinek 
kölcsönös elismeréséről szóló 1969. július 
1-jei egyezmény a jegyzőkönyvben szereplő 
valamennyi követelményt magában 
foglalja, elő kell irányozni az 
egyezménynek az Európai Unió egészében 
történő alkalmazását.

Indokolás

A kézi lőfegyverek próbabélyegeinek kölcsönös elismeréséről szóló egyezmény több EU-
tagállamban érvényben van, ennélfogva jelölési és ellenőrzési rendszert biztosít, amely 
magában foglalja az ENSZ-jegyzőkönyvben meghatározott valamennyi biztosítékot és 
követelményt.

Módosítás: 3
(6) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(6) Másfelől a fegyverekre vonatkozó 
információk nyilvántartásának megőrzési 
ideje legalább tíz év a jegyzőkönyvben 
foglaltak szerint.

(6) Másfelől, bár a jegyzőkönyv 
rendelkezései szerint a fegyverekre 
vonatkozó információk nyilvántartásának 
megőrzési ideje legalább tíz év, ezt az 
időszakot meg kell hosszabbítani legalább 
20 évre annak érdekében, hogy lehetőség 
nyíljon a lőfegyverek megfelelő nyomon 
követésére. Szükséges továbbá, hogy a 
tagállamok központosított számítógépes 
adattárolási rendszert tartsanak fenn, 
amelyben minden lőfegyverhez külön 
azonosítószám tartozik, és amelyben 
sorrendben szerepel az összes tulajdonos 
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neve és címe. A rendőrség és az 
igazságszolgáltatási hatóságok a központi 
adattárban megtalálható információkhoz 
való hozzáférésének feltétele az emberi 
jogok és alapvető szabadságok védelméről 
szóló európai egyezmény 8. cikkének való 
megfelelés kell, hogy legyen.

Indokolás

A jegyzőkönyv az információk „legalább tíz évig" történő megőrzéséről rendelkezik, de a 
tízéves időszak nem megfelelő, tekintettel a lőfegyverek rendkívül hosszú élettartamára. Ezért 
az információt legalább 20 évig meg kell őrizni. Ezenkívül a jegyzőkönyv úgy rendelkezik, 
hogy az információ megőrzése az állami hatóságok feladata. A lőfegyverek nyomon követése 
központosított regisztrációs rendszereket követel meg, amelyek inkább a fegyvert, mint a 
személyt követik nyomon. A XXI. században elengedhetetlen a nyilvántartások 
automatizálása. Fontos annak biztosítása, hogy az ebben a központi nyilvántartásban 
fellelhető információkra a magán- és családi élet tiszteletben tartását garantáló szabályok 
vonatkozzanak.

Módosítás: 4
(6A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(6a) A lőfegyverek nyomon követésének, 
valamint a lőfegyverek, illetve azok 
részeinek, alkotóelemeinek és lőszereinek 
tiltott gyártása és kereskedelme elleni 
hatékony küzdelem elősegítése érdekében a 
tagállamok közötti információcsere javítása 
céljából is lépéseket kell tenni.

Módosítás: 5
(6B) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(6b) Az információk megőrzésére és 
cseréjére a személyes adatok feldolgozása 
vonatkozásában az egyének védelméről és 
az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 
1995. október 24-i 95/46/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv az irányadó.
1 HL L 281., 1995.11.23., 31. o.
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Indokolás

Fontos kihangsúlyozni, hogy be kell tartani a személyes adatok védelméről szóló 
keretirányelvet.

Módosítás: 6
(9A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(9a) A kereskedők és a közvetítők 
tevékenységének sajátos jellege miatt e 
tevékenységeket szigorúan ellenőrizni kell, 
különösen a kereskedők és közvetítők 
szakmai képességeinek és 
feddhetetlenségének ellenőrzése céljából.

Indokolás

Mindezidáig nem szabályozták megfelelően a kereskedők tevékenységét – sok más szakmától 
eltérően –, holott ez egy szigorú ellenőrzést igénylő, nagyon sajátos tevékenység. Ezért 
kívánatos az, hogy a kereskedők és közvetítők szolgáltassanak bizonyítékot szakmai 
hozzáértésükről.

Módosítás: 7
(9B) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(9b) Az európai lőfegyvertartási igazolvány 
általában kielégítő módon működik, és azt 
kell az egyetlen olyan okmánynak tekinteni, 
amire a vadászoknak és céllövőknek a 
lőfegyverek más tagállamba történő 
szállításához szükségük van.

Indokolás

A Bizottság 2000. évi jelentésében említettek szerint és a belső piac megfelelő működésére 
tekintettel a tagállamoknak nem szabad megengedni, hogy az európai lőfegyvertartási 
igazolványtól eltérő okmányokat vagy díjakat kérjenek a vadászok és céllövők mozgása 
vonatkozásában.
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Módosítás: 8
(9C) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(9c) A Bizottságnak minél előbb el kell 
készítenie egy költség-haszon elemzést arra 
vonatkozóan, hogy a fegyverkategóriák 
számának csökkentése milyen hatást 
gyakorolna a belső piac működésére.

Módosítás: 9
1. CIKK -1A. PONT (új)

1. cikk (1) bekezdés (91/477/EGK irányelv)

(-1a) Az 1. cikk (1) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép:
„Ezen irányelv alkalmazásában a 
„lőfegyver”: minden olyan hordozható 
csöves fegyver, amely robbanóanyag 
felrobbantásával töltényt, golyót vagy 
lövedéket lő ki, ennek kilövésére tervezték 
vagy könnyedén átalakítható erre a célra, 
kivéve, ha a fogalommeghatározásnak 
ugyan megfelel, de az alól mégis kizárt az I. 
melléklet III. szakaszában felsorolt 
valamely ok miatt. A lőfegyverek 
besorolását az I. melléklet II. szakasza 
szabályozza.”

Indokolás

A lőfegyverek fogalmának meghatározása összhangban van a jegyzőkönyvvel. A 
fogalommeghatározásnak azonban figyelembe kell vennie azt, hogy az átalakított fegyvereket 
Európa-szerte egyre nagyobb mértékben használják fel bűncselekményekben, valamint nő az 
átalakítható fegyverek határokon átnyúló csempészete, többek között a jegyzőkönyv 2001-es 
aláírása óta. A jegyzőkönyvben használt, „könnyedén átalakítható” meghatározás nem elég 
határozott és azzal a veszéllyel jár, hogy a tagállamokban eltérő értelmezések alakulnak ki, és 
ezzel potenciális kibúvókra ad lehetőséget a bűncselekmények során használt fegyverek 
ellenőrzése terén. A rendőrség azt is megemlíti, hogy a bűnözők egyre fejlettebb módszereket 
alkalmaznak a fegyverek átalakításához, és ezért olyan fegyverek is használhatók az 
átalakításhoz, amelyeket nem tartanak „könnyedén átalakíthatónak”. A
fogalommeghatározásnak továbbá összhangban kell állnia a hatástalanított lőfegyverek, antik 
fegyverek és az irányelv I. mellékletének III. szakaszában említett egyéb lőfegyverek 
kizárásával.
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Módosítás: 10
1. CIKK -1B. PONT (új)

1. cikk (2) bekezdés (91/477/EGK irányelv)

(-1b) Az 1. cikk (2) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép:
„(2) Ezen irányelv alkalmazásában a 
„kereskedő”: minden olyan természetes 
személy, akinek a kereskedelmi vagy az 
üzleti tevékenysége egészben vagy részben 
lőfegyverek gyártásából, kereskedelméből, 
cseréjéből, bérbeadásából, javításából vagy 
átalakításából áll.”

Módosítás: 11
1. CIKK -1C. PONT (új)

1. cikk (1a) bekezdés (új) (91/477/EGK irányelv)

(-1c) Az 1. cikk a következő (1a) 
bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ezen irányelv alkalmazásában az 
„antik fegyver”: az 1900 előtt gyártott, vagy 
minden olyan később gyártott fegyver, 
amelyet valamely tagállam műszaki 
szempontok szerint antik fegyverként 
határoz meg.”

Indokolás

Az „antik fegyver” fogalommeghatározására jogbiztonsági okokból van szükség, mivel ezek a 
fegyverek nem tartoznak az irányelv hatálya alá. Másrészről meg kell engedni az egyéb 
tagállami fogalommeghatározásokat is, amennyiben azok műszaki szempontokon alapulnak.

Módosítás: 12
1. CIKK 1. PONT

1. cikk (2b) bekezdés (91/477/EGK irányelv)

(4) Ezen irányelv alkalmazásában a „tiltott 
kereskedelem”: lőfegyverek, részeik, 
alkotóelemeik és lőszereik megszerzése, 
eladása, szállítása, fuvarozása vagy 

(2b) Ezen irányelv alkalmazásában a „tiltott 
kereskedelem”: lőfegyverek, részeik, 
alkotóelemeik és lőszereik ezen irányelv 
megsértésével történő megszerzése, eladása, 
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átszállítása egy tagállam területéről, vagy ez 
utóbbin keresztül egy másik tagállam 
területére, ha azt az érintett tagállamok 
valamelyike az ezen irányelvben foglalt 
rendelkezésekkel összhangban nem 
engedélyezi, vagy ha a lőfegyvereket nem 
jelölték meg a 4. cikk (1) bekezdésének 
megfelelően.

szállítása, fuvarozása vagy átszállítása 
valamely tagállam területére, ha azt az 
érintett tagállamok valamelyike az ezen 
irányelvben foglalt rendelkezésekkel 
összhangban nem engedélyezi, vagy ha a 
lőfegyvereket, részeiket, alkotóelemeiket 
vagy lőszereiket nem vették nyilvántartásba 
az irányelv 4. cikke (3) bekezdésének 
megfelelően vagy nem jelölték meg a 4. cikk 
(1) bekezdésének megfelelően. A 
lőfegyverek megszerzése, eladása, 
szállítása, fuvarozása vagy átszállítása 
azonban nem minősül tiltott 
kereskedelemnek pusztán amiatt, hogy 
azokat nem jelölték meg a 4. cikk (1) 
bekezdésének megfelelően, ha azokat ...*
előtt gyártották vagy szállították 
kormányzati készletekből tartós polgári 
használatra, feltéve, hogy ez a jelölés 
megfelel az ezen időpont előtt alkalmazott 
vonatkozó követelményeknek.
_____________
* [Ezen irányelv tagállamok általi 
átültetésének határideje]

Indokolás

A nyilvántartásba vétel hiányát fel kell venni a tiltott kereskedelem követelményei közé. Az 
„ezen irányelv megsértésével történő” kifejezés beillesztése jogbiztonságot teremt az irányelv 
valamennyi rendelkezésének nem megfelelő kereskedelem tiltott kereskedelemként történő 
meghatározása révén, továbbá biztosítja az egyenlő elbánást is az EU területén lévő minden 
fegyver vonatkozásában. A jelenlegi jelölési előírásoknak megfelelő lőfegyverekkel zajló 
ügyleteket nem szabad tiltottnak tekinteni, ha azok az irányelv átültetési határideje előtt 
gyártott vagy szállított fegyvereket érintenek.

Módosítás: 13
1. CIKK 1A. PONT (új)

1. cikk (4) bekezdés (91/477/EGK irányelv)

(1a) Az 1. cikk (4) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
„(4) Az „európai lőfegyvertartási 
igazolvány”: olyan okmány, amelyet 
kérelemre a tagállamok hatóságai 
bocsátanak ki a lőfegyvert jogszerűen 
megszerző vagy tartó személy számára.
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Érvényességi ideje maximum öt évre szól.
Az érvényesség ideje meghosszabbítható.
Ha az engedélyen csak D kategóriába sorolt 
lőfegyverek szerepelnek, az engedély 
leghosszabb érvényességi időtartama tíz év.
Az engedélynek tartalmaznia kell a II. 
mellékletben foglalt adatokat. Az „európai 
lőfegyvertartási igazolvány” nem ruházható 
át, és abba be kell jegyezni az engedély 
tulajdonosa által tartott és használt 
lőfegyvert vagy lőfegyvereket. Az 
engedélynek mindig a lőfegyvert használó 
személy birtokában kell lennie. A 
tulajdonosváltozást vagy a lőfegyverek 
jellemzőiben bekövetkezett változásokat, 
valamint a lőfegyver elvesztését vagy 
ellopását az engedélyen fel kell tüntetni.”

Módosítás: 14
1. CIKK 2. PONT

4. cikk (1) bekezdés (1) albekezdés (91/477/EGK irányelv)

„1. Az egyes lőfegyverek azonosítása és 
nyomon követése végett a tagállamoknak az 
egyes lőfegyverek gyártásakor vagy egyedi 
megjelölést kell megkövetelniük – a gyártó 
nevének, az országnak és a gyártás helyének, 
valamint a sorozatszámnak a megadásával –
vagy bármilyen más, egyedi és könnyen 
használható, egyszerű, numerikus vagy 
alfanumerikus kódot alkotó geometriai 
jelekből álló megjelölést, amely a gyártás 
országát minden állam számára könnyen 
azonosíthatóvá teszi.”

„1. Az egyes lőfegyverek azonosítása és 
nyomon követése végett a tagállamoknak az 
egyes lőfegyverek gyártásakor vagy egyedi 
megjelölést kell megkövetelniük – beleértve 
a gyártó nevének vagy márkajelzésének, az 
országnak és a gyártás helyének, valamint a 
sorozatszámnak a megadását, például a
kézifegyverek igazoló jelöléseinek 
kölcsönös elfogadásáról szóló, 1969. július 
1-jei egyezményben meghatározottak 
szerint – vagy bármilyen más, egyedi és 
könnyen használható, egyszerű, numerikus 
vagy alfanumerikus kódot alkotó geometriai 
jelekből álló megjelölést, amely a gyártás 
országát minden állam számára könnyen 
azonosíthatóvá teszi.”

Módosítás: 15
1. CIKK 2. PONT

4. cikk (2) bekezdés (91/477/EGK irányelv)
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(2) Legalább az A és B kategóriák 
vonatkozásában valamennyi tagállam a 
kereskedői tevékenységnek a területén 
történő folytatását legalább a kereskedő 
magán- és szakmai feddhetetlenségének 
ellenőrzése alapján kiadott engedélytől teszi 
függővé. Jogi személy esetében az 
ellenőrzés a vállalkozást irányító személyre 
terjed ki. A C és D kategóriák 
vonatkozásában minden olyan tagállam, 
amely nem köti engedélyhez a kereskedői 
tevékenység folytatását, az ilyen 
tevékenységet bejelentéshez köti.

(2) Valamennyi tagállam a kereskedői 
tevékenységnek a területén történő 
folytatását legalább a kereskedő magán- és 
szakmai feddhetetlenségének ellenőrzése 
alapján kiadott engedélytől teszi függővé.
Jogi személy esetében az ellenőrzés a 
vállalkozást irányító személyre terjed ki.

Indokolás

E cikkből törölni kell a C és D kategóriára való hivatkozást, miután javaslat történt arra 
vonatkozóan, hogy csak két kategória legyen.

Módosítás: 16
1. CIKK 2. PONT

4. cikk (3) bekezdés (91/477/EGK irányelv)

(3) A kereskedők kötelesek nyilvántartást 
vezetni, amelyben rögzítik az általuk 
beszerzett vagy eladott minden A, B vagy C 
kategóriába tartozó lőfegyverre vonatkozó 
információt, beleértve azokat az adatokat is, 
amelyek lehetővé teszik a fegyver 
azonosítását, különös tekintettel annak 
típusára, gyártmányára, modelljére, 
kaliberére és gyártási számára, valamint a 
szállító és a vevő nevére és címére. A 
kereskedő öt évig köteles megőrizni a 
nyilvántartást akkor is, ha már megszüntette 
a tevékenységét. Mindegyik tagállam 
biztosítja ezeknek az információknak 
legalább tíz éven keresztül történő 
megőrzését.

(3) A kereskedők kötelesek nyilvántartást 
vezetni, amelyben rögzítik az általuk 
beszerzett vagy eladott minden lőfegyverre 
vonatkozó információt, valamint azokat az 
adatokat is, amelyek lehetővé teszik a 
fegyver azonosítását, különös tekintettel 
annak típusára, gyártmányára, modelljére, 
kaliberére és gyártási számára, valamint a 
szállító és a vevő nevére és címére. A 
kereskedő öt évig köteles megőrizni a 
nyilvántartást akkor is, ha már megszüntette 
a tevékenységét. Mindegyik tagállam 
biztosítja a fent említett információknak egy 
központi számítógépes nyilvántartó 
rendszerben legalább húsz éven keresztül 
történő megőrzését.

Indokolás

Ha minden egyes tagállam rendelkezne központi számítógépes nyilvántartó rendszerrel, az 
megkönnyítené az információk nyomon követését és cseréjét. Tekintettel továbbá a lőfegyverek 
élettartamára, az információk megőrzési idejét, amely az irányelvre irányuló javaslatban tíz 
év, húsz évre meg kell hosszabbítani.
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Módosítás: 17
1. CIKK 2A. PONT (új)

4. cikk (3a) bekezdés (új) (91/477/EGK irányelv)

(3a) A tagállamok biztosítják, hogy minden, 
az A, B, C és D kategóriába sorolt lőfegyver 
jelenlegi tulajdonosához legyen kapcsolva.

Módosítás: 18
1. CIKK 2B. PONT (új)

4a. cikk (új) (91/477/EGK irányelv)

(2b) A 4. cikk után a következő cikk kerül 
beillesztésre:

„4a. cikk
A 3. cikk sérelme nélkül a tagállamok  az 
A, B, C vagy D kategóriába sorolt 
lőfegyverek beszerzését és tulajdonlását 
csak olyan személyek számára 
engedélyezik, akik erre vonatkozó 
jogosítvánnyal vagy engedéllyel 
rendelkeznek a nemzeti jogszabályokkal 
összhangban.”

Módosítás: 19
1. CIKK 2C. PONT (új)

5. cikk (91/477/EGK irányelv)

(2c) Az 5. cikk helyébe a következő szöveg 
lép:
„A tagállamok a lőfegyverek megszerzését 
és birtoklását a 3. cikkben foglaltak sérelme 
nélkül csak olyan személyeknek 
engedélyezik, akiknek megfelelő indokuk 
van erre és akik:
a) legalább 18 évesek, a vadászat és 
céllövészet kivételével;
b) nem valószínű, hogy veszélyt jelentenek 
önmagukra, a közrendre vagy a 
közbiztonságra nézve.
A tagállamok lőfegyverek birtoklását a 3. 
cikkben foglaltak sérelme nélkül csak olyan 
személyeknek engedélyezik, akiket nem 
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büntettek súlyos jogsértés (pl. gyilkosság, 
rablás vagy gyújtogatás) vagy azokban való 
közreműködés miatt.
A tagállamok visszavonhatják a lőfegyver 
birtoklására vonatkozó engedélyt, ha az 
első bekezdés b) pontjában foglalt feltételek 
bármelyike már nem áll fenn.
A tagállamok nem tilthatják meg a 
területükön honos személyeknek, hogy egy 
másik tagállamban megszerzett fegyvert 
birtokoljanak, kivéve, ha ugyanennek a 
fegyvernek a megszerzését saját területükön 
tiltják.

Indokolás

A beszúrás a Schengeni egyezmény 83c. cikkének értelmében vett tisztázásra vonatkozik.

Módosítás: 20
1. CIKK 2D. PONT (új)

6. cikk (91/477/EGK irányelv)

(2d) A 6. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„Lőfegyverek, alkatrészeik és alkotórészeik, 
valamint lőszer áruküldő szolgáltatás útján, 
az Európai Parlament és a Tanács 1997. 
május 20-i, 97/7/EK, a távollevők között 
kötött szerződések esetén a fogyasztók 
védelméről szóló irányelvében1

meghatározott módon történő beszerzése 
teljes mértékben ezen irányelv 
rendelkezései szerint történik.
1 HL L 144., 1997.6.4., 19. o.”

Módosítás: 21
1. CIKK 2E. PONT (új)

12. cikk (2) bekezdés (91/477/EGK irányelv)

(2e) A 12. cikk (2) bekezdése a 
következőképpen módosul:



AD\670886HU.doc 15/18 PE 380.586v02-00

HU

a) Az első albekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:
„(2) Az (1) bekezdés ellenére vadászok és 
céllövők tevékenységük folytatása céljából, 
előzetes engedély nélkül birtokolhatnak egy 
vagy több lőfegyvert, két vagy több 
tagállamon keresztül történő utazásuk alatt, 
feltéve, hogy rendelkeznek az érintett 
lőfegyvert vagy lőfegyvereket felsoroló 
európai lőfegyvertartási igazolvánnyal. A 
tagállamok ebből a célból az európai 
lőfegyvertartási igazolványon kívül egyéb 
okmányt nem követelnek meg. A 
tagállamok nem köthetik az európai 
lőfegyvertartási igazolvány elfogadását 
semmiféle nyilvántartásba vétel vagy díj-
illetve illetékfizetés feltételéhez.”
b) A második albekezdés helyébe a 
következő szöveg lép:
„Ez az eltérés azonban nem vonatkozik az 
olyan tagállamba történő utazásokra, amely 
megtiltotta a kérdéses lőfegyver 
megszerzését és tartását; ebben az esetben 
egy ilyen irányú egyértelmű nyilatkozatot 
jegyeznek be az európai lőfegyvertartási 
igazolványba.”

Indokolás
A Bizottság 2000. évi jelentésében említettek szerint és a belső piac megfelelő működésére 
tekintettel a tagállamoknak nem szabad megengedni, hogy az európai lőfegyvertartási 
igazolványtól eltérő okmányokat vagy díjakat kérjenek a vadászok és céllövők mozgása 
vonatkozásában.

Módosítás: 22
1. CIKK 2F. PONT (új)

13. cikk (3) bekezdés (91/477/EGK irányelv)

(2f) A 13. cikk (3) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép:
„(3) A tagállamok a rendelkezésükre álló 
információk rendszeres cseréje érdekében 
hálózatokat hoznak létre.
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A Bizottság legkésőbb egy évvel ezen 
irányelv hatálybalépését követően létrehoz 
egy kapcsolattartó csoportot az e cikk 
alkalmazását célzó információcsere 
megvalósítására.
Az információ továbbításáért és átvételéért, 
valamint a 11. cikk (4) bekezdése szerinti 
formai követelmények alkalmazásáért 
felelős hatóságokról minden tagállam 
tájékoztatja a többi tagállamot és a 
Bizottságot.”

Módosítás: 23
1. CIKK 3. PONT

16. cikk (1) bekezdés (3) albekezdés (91/477/EGK irányelv)

Az ilyen irányú kísérletet, az abban való 
részvételt vagy az arra való ösztönzést –
szándékos elkövetés esetén – szintén
bűncselekménynek kell minősíteni.

Az e cikk által meghatározott 
bűncselekmény elkövetésének 
megszervezését, irányítását, segítését 
elősegítését, az arra való felbujtást vagy az 
arra vonatkozó tanácsadást – szándékos 
elkövetés esetén – bűncselekménynek kell 
minősíteni.

Indokolás

A Bizottság módosításának kiegészítése az alapul szolgáló ENSZ-jegyzőkönyből való átvétel, 
és a tisztázást szolgálja.

Módosítás: 24
1. CIKK 3. PONT

16. cikk (1) bekezdés (3a) albekezdés (új) (91/477/EGK irányelv)

Az, ha valaki nem visz magával európai 
lőfegyvertartási igazolványt, nem vonhat 
maga után börtönbüntetést.

Indokolás
Ez a kiegészítés annak megakadályozására szolgál, hogy a fegyvereket jogszerűen tartó 
tulajdonosokat börtönbüntetés fenyegesse abban az esetben, ha egy másik tagállamba történő 
utazáskor nem tudnak európai lőfegyvertartási igazolványt felmutatni, de minden egyéb 
szükséges okmánnyal rendelkeznek.
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Módosítás: 25
1. CIKK 4A. PONT (új)

I. Melléklet f) pont (91/477/EGK irányelv)

4a) A II. melléklet f) pontjának második 
bekezdése a következőképpen módosul:
„A fent említett előzetes engedély 
alapvetően nem szükséges vadászaton 
lőfegyverrel való részvétel céljából vagy 
céllövészeten lőfegyverrel való részvétel 
céljából végzett utazáshoz azzal a feltétellel, 
hogy az utazó rendelkezik az európai 
lőfegyvertartási igazolvánnyal”. 

Módosítás: 26
2. CIKK 2A. PONT (új)

(2a) Az irányelv nemzeti jogba való 
átültetésének időpontjától számított öt éven 
belül és azt követően ötévenként a Bizottság 
jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak az irányelv alkalmazásának 
eredményeképpen létrejövő helyzetről –
adott esetben – javaslatokkal együtt.
A Bizottság tanulmányt készít a 
fegyverutánzatoknak az Európai 
Közösségen belüli forgalmazásáról és 
legkésőbb [...]*-ig jelentést nyújt be erről az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.
____________
* Egy évvel ezen irányelv 
hatálybalépésének napját követően.

Indokolás

A jobb szabályozással összhangban aktualizálni kell, és rendszeressé kell tenni a 91/477/EGK 
irányelvben foglalt jelentéstételi követelményt. Ezenkívül a Bizottságnak tanulmányt kell 
készítenie a fegyverutánzatok összetett kérdéséről és azok Európai Közösségen belüli 
forgalmazásáról, beleértve az interneten való értékesítésüket is.
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