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A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás, előterjesztette: Michael Cashman

Módosítás: 9
(3a) preambulumbekezdés (új)

(3a) A rendőrségi értesülések az átalakított 
fegyvereket is érintő bűncselekmények 
számának Közösségen belüli növekedésére, 
valamint az olyan átalakítható fegyverek 
határokon átnyúló csempészetének
növekedésére figyelmeztetnek, amelyek 
robbanóanyag felrobbantásával golyót vagy 
lövedéket lőnek ki, ezért fontos annak 
biztosítása, hogy ezen irányelvben a 
„lőfegyver” meghatározás magában 
foglalja az ilyen átalakítható fegyvereket is.
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Or. en

Indokolás

A rendőrség arról számol be, hogy az átalakítható fegyverek egyre nagyobb problémát 
jelentenek, különösen bizonyos tagállamok vonatkozásában, amelyek szigorúbb ellenőrzéseket 
vezetnek be a hagyományos lőfegyverekkel kapcsolatban. Ez nyilvánvalóan egész Európát 
érintő probléma, amely magában foglalja az egyes tagállamokban törvényesen beszerezhető 
átalakítható fegyvereknek más tagállamokba átalakítás céljából történő csempészetét is.

Módosítás, előterjesztette: Véronique Mathieu

Módosítás: 10
(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.

Or. fr

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, előterjesztette: Marie-Line Reynaud

Módosítás: 11
(6) preambulumbekezdés
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(6) Másfelől a fegyverekre vonatkozó 
információk nyilvántartásának megőrzési 
ideje legalább tíz év a jegyzőkönyvben 
foglaltak szerint.

(6) Másfelől az információk tagállamok 
általi megőrzésére vonatkozó 
intézkedéseknek túl kell lépniük a 
jegyzőkönyvben foglalt rendelkezéseken 
azáltal, hogy rendelkeznek a nemzeti szintű 
központi számítógépes nyilvántartás 
létrehozásáról, valamint hogy az 
információk minimális megőrzési idejét 
húsz évre meghosszabbítják. A rendőri és 
igazságügyi szerveknek a központi 
nyilvántartásban szereplő információkhoz 
való hozzáférését az emberi jogok és 
alapvető szabadságok védelméről szóló 
európai egyezmény 8. cikkének 
betartásához kell kötni.

Or. fr

Indokolás

Fontos annak biztosítása, hogy a központi nyilvántartásban szereplő információkhoz való 
hozzáférés a magán- és családi élet tiszteletben tartását biztosító szabályok betartásához 
legyen kötve.

Módosítás, előterjesztette: Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg és Gisela 
Kallenbach

Módosítás: 12
(6) preambulumbekezdés

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

(6) Másfelől, míg a jegyzőkönyv előírja, 
hogy a fegyverekre vonatkozó információk 
nyilvántartásának megőrzési ideje legalább 
tíz év, ezt az időtartamot legalább 20 évre 
meg kell hosszabbítani a lőfegyverek 
megfelelő nyomon követésének lehetővé 
tétele érdekében. Arra is szükség van, hogy 
a tagállamok egy olyan központi 
számítógépes nyilvántartó rendszert 
tartsanak fenn, amelyben minden 
lőfegyverhez egyedi azonosító számot 
rendelnek, és amelyben szerepel minden 
későbbi tulajdonos neve és címe.

Or. en
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Indokolás

A jegyzőkönyv előírja az információk „legalább tíz évig történő” nyilvántartását, de a 10 éves 
időtartam elégtelen, tekintve a lőfegyverek nagyon hosszú élettartamát. Ezért az 
információkat legalább 20 évig meg kellene őrizni. Ezen túlmenően a jegyzőkönyv előírja azt 
is, hogy az információk megőrzése az állami szervek feladata. A lőfegyverek megfelelő 
nyomon követéséhez szükség van egy, a fegyvereket – és nem a személyeket – nyomon követő, 
központi nyilvántartási rendszerre. A nyilvántartások automatizálása a XXI. században már
kötelező. 

Módosítás, előterjesztette: Marie-Line Reynaud

Módosítás: 13
(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.

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Marie-Line Reynaud

Módosítás: 14
(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.

Or. fr
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Indokolás

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

Módosítás, előterjesztette: Véronique Mathieu

Módosítás: 15
(9a) preambulumbekezdés (új)

(9a) A tagállamokat ösztönözni kell arra, 
hogy a fegyverkategóriák új osztályozását 
irányozzák elő, amennyiben ez előnyösnek 
bizonyul a belső piac működése 
szempontjából.

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Véronique Mathieu 

Módosítás: 16
(9b) preambulumbekezdés (új)

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

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Michael Cashman

Módosítás: 17
(9a) preambulumbekezdés (új)

(9a) Az európai lőfegyvertartási igazolványt
elsődleges okmánynak kell tekinteni, 
amelyre a vadászoknak és céllövőknek a 
lőfegyverek másik tagállamba történő 
szállításához szükségük van. A tagállamok 
által a lőfegyverek vadászok, illetve 
céllövők által más tagállamba történő 
szállítása tekintetében meghatározott 
kiegészítő követelményeket a közbiztonság 
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védelmét szolgáló, a közrenddel kapcsolatos 
jogos célkitűzésekkel kell indokolni, 
valamint a követelményeknek arányban 
kell állniuk az említett célkitűzésekkel.

Or. en

Indokolás

A tagállamok a vadászok és céllövők mozgása vonatkozásában csak akkor követelhetnek az 
európai lőfegyvertartási igazolványtól eltérő okmányokat, ha azt az adott tagállam 
közbiztonságának védelmét szolgáló, a közrenddel kapcsolatos jogos célkitűzések kifejezetten 
indokolják, és amennyiben e követelmények arányban állnak az említett célkitűzésekkel.

Módosítás, előterjesztette: Kathalijne Maria Buitenweg, Gisela Kallenbach

Módosítás: 18
(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.

Or. en

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, előterjesztette: Kathalijne Maria Buitenweg, Gisela Kallenbach

Módosítás: 19
(9b) preambulumbekezdés (új)

(9b) A kézi lőfegyverek miatti erőszakos 
halálesetek és sérülések kockázatának 
csökkentése érdekében a lőfegyverek 
távközlő eszközökön – például az interneten
– keresztül történő beszerzésének az ezen 
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irányelvben foglalt követelmények hatálya
alá kell tartoznia, továbbá – az érvényes 
engedéllyel rendelkezők kivételével – egy 
megnyugvási időszakot kell előírni a 
lőfegyver vevő általi megrendelése és a 
lőfegyver leszállítása között, valamint a 
tagállamoknak részletes szabályokat kell 
megállapítaniuk a lőfegyverek olyan 
személyek általi beszerzésének tilalmára, 
akiket korábban súlyos bűncselekmény 
miatt jogerős bírósági ítélettel elítéltek.

Or. en

Indokolás

A lőfegyverek távközlő eszközökön keresztül történő beszerzésére megfelelő ellenőrzésnek kell 
vonatkoznia. Továbbá az USA egyes államaiban – például Kaliforniában – alkalmazott 
megnyugvási időszak hozzájárulna az ideiglenesen zavart mentális állapotban elkövetett 
bűncselekmények terjedésének megelőzéséhez. A lőfegyverek súlyos bűncselekmény miatt 
elítélt személyek általi beszerzése veszélyes.

Módosítás, előterjesztette: Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg, Gisela Kallenbach

Módosítás: 20
(9c) preambulumbekezdés (új)

(9c) 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.

Or. en

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, előterjesztette: Michael Cashman

Módosítás: 21
1. CIKK -1. PONT (új)

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

-1. 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.”

Or. en

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 
ezért 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.

Módosítás, előterjesztette: Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg és Gisela 
Kallenbach

Módosítás: 22
1. CIKK -1. PONT (új)

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

Or. en

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, előterjesztette: Edith Mastenbroek

Módosítás: 23
1. CIKK -1. PONT (új)

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

-1. 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 egészében vagy részben 
lőfegyverek gyártásából, kereskedelméből, 
cseréjéből, bérbeadásából, javításából vagy 
átalakításából áll.”

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Marie-Line Reynaud

Módosítás: 24
1. CIKK 1. PONT

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

(4) Ezen irányelv alkalmazásában a „tiltott (2b) Ezen irányelv alkalmazásában a „tiltott 



PE 386.662v01-00 10/35 AM\660564HU.doc

Külső fordítás

HU

kereskedelem”: lőfegyverek, részeik, 
alkotóelemeik és lőszereik megszerzése, 
eladása, szállítása, fuvarozása vagy 
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.”

kereskedelem”: lőfegyverek, részeik, 
alkotóelemeik és lőszereik megszerzése, 
eladása, szállítása, fuvarozása vagy 
átszállítása bármely állam területéről, vagy 
ez utóbbin keresztül egy 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.”

Or. fr

Indokolás

A „tiltott kereskedelem” fogalommeghatározásnak azokra az esetekre is ki kell terjednie, 
amikor az érintett lőfegyverek, részeik, alkotóelemeik és lőszereik harmadik országokból 
származnak.

Módosítás, előterjesztette: Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg és Gisela 
Kallenbach

Módosítás: 25
1. CIKK 1. PONT

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

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

(2b) Ezen irányelv alkalmazásában a „tiltott 
kereskedelem”: lőfegyverek, részeik, 
alkotóelemeik és lőszereik ezen irányelv 
megsértésével történő megszerzése, eladása, 
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 
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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 
alkalmazandó, vonatkozó 
követelményeknek.
_____________
* [Ezen irányelv tagállamok általi 
átültetésének határideje]

Or. en

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, előterjesztette: Marie-Line Reynaud

Módosítás: 26
1. CIKK 1A. PONT (új)

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

1a. Az 1. cikk (4) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép: 
„Az »európai lőfegyvertartási igazolvány«: 
olyan okmány, amit kérelemre a 
tagállamok hatóságai bocsátanak ki a 
lőfegyvert jogszerűen megszerző vagy tartó 
személy számára. Érvényességi ideje 
maximum öt évre szól. Az érvényesség ideje 
meghosszabbítható. Az engedélynek 
tartalmaznia kell a II. mellékletben 
meghatározott információkat. Az »európai 
lőfegyvertartási igazolvány« olyan nem 
átruházható dokumentum, amelybe be kell 
jegyezni az igazolvány tulajdonosa által 
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tartott és használt lőfegyvert vagy 
lőfegyvereket. Az igazolványnak mindig a 
lőfegyvert használó személynél kell lennie. 
A tulajdonosváltozást vagy a lőfegyverek 
jellemzőiben bekövetkezett változásokat, 
valamint a lőfegyver elvesztését vagy 
ellopását az igazolványon fel kell tüntetni.
Önmagában az, ha valaki a vám- vagy 
rendőrségi ellenőrzés során nem tudja 
bemutatni ezt az európai lőfegyvertartási 
igazolványt, nem minősül börtönbüntetéssel 
büntethető cselekménynek.”

Or. fr

Indokolás

Bár az európai lőfegyvertartási igazolvány ellenőrzés során történő bemutatásának 
elmulasztása büntethető, nem vezethet az érintett személy börtönbüntetéséhez.

Módosítás, előterjesztette: Alexander Alvaro

Módosítás: 27
1. CIKK 1A. PONT (új)

2. cikk (2a) bekezdés (új) (91/477/EGK irányelv)

1a. A 2. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„Ez az irányelv a távértékesítésre is 
alkalmazandó.”

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell, hogy például az interneten keresztül történő kereskedelemre is kiterjedjenek 
az ezen irányelv rendelkezései.

Módosítás, előterjesztette: Roberta Angelilli, Guido Podestà és Stefano Zappalà

Módosítás: 28
1. CIKK 2. PONT

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

„(1) Az egyes lőfegyverek azonosítása és „(1) Az egyes összeszerelt lőfegyverek 



AM\660564HU.doc 13/35 PE 386.662v01-00

Külső fordítás

HU

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.”

azonosítása és nyomon követése végett a 
tagállamoknak az egyes lőfegyverek 
gyártásakor vagy egyedi megjelölést kell 
megkövetelniük – amely például a kézi 
lőfegyverek próbabélyegeinek kölcsönös 
elismeréséről szóló 1969. július 1-jei 
egyezményben megállapítottak szerint 
tartalmazza a gyártó nevét vagy jelölését, az
országot és a gyártás helyét, valamint a
sorozatszámot – 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.”

Or. it

Indokolás

Attualmente tutti i Paesi maggiori produttori europei di armi destinate al mercato civile 
hanno sottoscritto la Convenzione CIP, cosicché si può ritenere che la quasi totalità delle 
armi civili presenti sul territorio dell’Unione Europea sia marcata in tale modo. È comunque 
necessario costituire un sistema unico di marcatura che permetta l’identificazione e la 
tracciatura delle armi presenti all’interno dell’Unione, coerentemente con il disposto dell’art. 
8 del Protocollo. Il sistema proposto dà la possibilità agli Stati membri di predisporre un 
sistema di marcatura unico autonomo, che comprenda tuttavia gli elementi previsti dal 
Protocollo e che sia omogeneo rispetto agli standard e ai criteri definiti dalla Convenzione 
CIP. L’articolo 11 paragrafo 2 del testo in vigore richiede per il trasferimento 
infracomunitario delle armi da fuoco che esse siano state punzonate da un banco di prova 
riconosciuto, ai sensi della Convenzione CIP. Da ultimo, è da preferire la più precisa dizione 
“produttore” anziché “fabbricante”, al fine di rendere omogenea la disposizione con il 
diritto comunitario derivato sulla qualità dei prodotti e la difesa del consumatore (Direttive 
85/374/CEE, 92/59 CEE e 2001/95/CE e successive modificazioni e integrazioni). In tal senso 
la dizione “produttore”, relativa al primo immissore sul mercato, è idonea a comprendere 
anche l’importatore in via definitiva.

Módosítás, előterjesztette: Kathalijne Maria Buitenweg és Gisela Kallenbach

Módosítás: 29
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 és közvetítői 
tevékenységnek a területén történő 
folytatását legalább a kereskedő és a 
közvetítő magán- és szakmai 
feddhetetlenségének és képességeinek 
ellenőrzése alapján kiadott engedélytől teszi 
függővé. Jogi személy esetében az 
ellenőrzés a vállalkozást irányító személyre 
terjed ki.

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslata szerint a közvetítési tevékenységeket a kereskedőkéihez hasonlóan 
kellene szabályozni. 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, előterjesztette: Alexander Alvaro

Módosítás: 30
1. CIKK 2. PONT

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

(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.
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Or. en

Indokolás

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

Módosítás, előterjesztette: Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg és Gisela 
Kallenbach

Módosítás: 31
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) Minden tagállam biztosítja, hogy olyan 
központi számítógépes nyilvántartó
rendszert tart fenn, amelyben az irányelv 
hatálya alá tartozó minden lőfegyverhez 
egyedi azonosító számot rendelnek.
A nyilvántartó rendszer legalább 20 évig 
nyilvántartja és megőrzi minden egyes 
lőfegyver típusát, gyártmányát, 
modellszámát, kaliberét, gyártási évét és 
sorozatszámát, a lőfegyver gyártójának, a 
volt és jelenlegi tulajdonosának nevét és 
címét, a lőfegyver bármely eladását vagy 
átadását, cseréjét, bérbeadását, javítását 
vagy átalakítását. A nyilvántartó rendszer 
tartalmazza a részek, alkotóelemek és 
lőszerek nyomon követéséhez szükséges 
információkat is.
Minden kereskedő és közvetítő 
tevékenysége teljes időtartama alatt köteles 
nyilvántartásba venni és megőrizni az első 
albekezdésben említett központi 
nyilvántartó rendszerben nyilvántartandó 
minden olyan esemény dokumentálásához 
szükséges információt, amelyben a 
kereskedő vagy a közvetítő részt vett. A 
tevékenység befejezésekor a kereskedő vagy 
közvetítő a nyilvántartást leadja az első 
albekezdésben előírt nyilvántartásért felelős 
nemzeti hatóságnak.
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Or. en

Indokolás

A jegyzőkönyv előírja, hogy az információk nyilvántartása állami szervek feladata. A 
lőfegyverek megfelelő nyomon követéséhez központi nyilvántartási rendszerre van szükség. A 
gyártás éve fontos információ a lőfegyverek nyomon követése szempontjából. A számítógépes 
nyilvántartás a XXI. században már kötelező. Az ENSZ-jegyzőkönyvben minimumként említett 
10 éves időszak túlságosan rövid, tekintve a lőfegyverek nagyon hosszú élettartamát. Ezért az 
információkat legalább 20 évig meg kell őrizni.

Módosítás, előterjesztette: Marie-Line Reynaud

Módosítás: 32
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.

Or. fr

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, előterjesztette: Adamos Adamou

Módosítás: 33
1. CIKK 2A. PONT (új)

5. cikk (91/477/EGK irányelv)

2a. Az 5. cikk a következőképpen módosul:
„A 3. cikk sérelme nélkül a tagállamok a B 
kategóriába sorolt lőfegyverek megszerzését 
és birtoklását csak olyan személyeknek 
engedélyezik, akiknek megfelelő indokuk 
van erre és akik:
a) legalább 18 évesek, a céllövészet 
kivételével, de semmiképpen nem lehetnek 
16 évesnél fiatalabbak, és engedéllyel 
rendelkező oktatási központban, képzett 
oktató felügyelete és irányítása alá
tartoznak verseny vagy edzés céljából;
b) nem valószínű, hogy veszélyt jelentenek 
önmagukra, a közrendre vagy a 
közbiztonságra nézve.”

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Roberta Angelilli, Guido Podestà és Stefano Zappalà

Módosítás: 34
1. CIKK 2A. PONT (új)

5. cikk (91/477/EGK irányelv)

2a. Az 5. cikk a következőképpen módosul:
„A 3. cikk sérelme nélkül a tagállamok a B 
kategóriába sorolt lőfegyverek megszerzését 
és birtoklását 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 3. cikk sérelme nélkül a tagállamok 
lőfegyverek birtoklását csak olyan 
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személyeknek engedélyezik, akiket 
korábban nem büntettek súlyos 
bűncselekmény (pl. gyilkosság, rablás stb.) 
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.”

Or. it

Indokolás

Súlyos bűncselekmény elkövetése az egyetlen kritérium annak megállapításához, hogy egy 
egyén veszélyt jelentene a társadalomra, ha lőfegyver tartásához engedélyt kapna.

Módosítás, előterjesztette: Kathalijne Maria Buitenweg és Gisela Kallenbach

Módosítás: 35
1. CIKK 2B. PONT (új)

6. cikk (91/477/EGK irányelv)

2b. A 6. cikk a következő két bekezdéssel 
egészül ki:
„A lőfegyvereknek, részeiknek, 
alkotóelemeiknek és lőszereiknek a 
távollevők között kötött szerződések esetén a 
fogyasztók védelméről szóló, 1997. május 
20-i 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv1 2. cikkében meghatározott 
távközlő eszközökön keresztül történő 
megszerzésének teljes mértékben az ezen 
irányelv rendelkezéseinek hatálya alá kell 
tartoznia.
Az érvényes engedéllyel rendelkezők 
kivételével a tagállamok a lőfegyverek 
megszerzését egy legalább 15 munkanapos, 
a lőfegyver megvásárlása és annak 
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leszállítása közötti megnyugvási időszakhoz 
kötik.”
_____________
1 HL L 144., 1997.6.4., 19. o.

Or. en

Indokolás

A lőfegyverek távközlő eszközökön keresztül történő megszerzése nem teszi lehetővé a 
megfelelő ellenőrzést. Továbbá az USA egyes államaiban – például Kaliforniában –
alkalmazott megnyugvási időszak hozzájárulna az ideiglenesen zavart mentális állapotban 
elkövetett bűncselekmények terjedésének megelőzéséhez.

Módosítás, előterjesztette: Alexander Alvaro

Módosítás: 36
1. CIKK 2B. PONT (új)

7. cikk (91/477/EGK irányelv)

2b. A 7. cikk helyébe a következő szöveg 
lép:
„(1) Senki nem szerezhet B kategóriába 
sorolt lőfegyvert egy tagállam területén 
anélkül, hogy arra az adott tagállam 
engedélyt adott volna.
Nem adható ilyen engedély egy másik 
tagállamban honos személynek e tagállam 
előzetes hozzájárulása nélkül.
(2) Minden eladónak, kereskedőnek és 
magánszemélynek a B kategóriába sorolt 
lőfegyverek átruházásáról vagy átadásáról 
tájékoztatnia kell annak a tagállamnak a 
hatóságait, amelyben az átruházás vagy 
átadás történik, megadva a lőfegyver és az 
azt megszerző személy azonosításához 
szükséges adatokat. Amennyiben az ilyen 
lőfegyvert megszerző személy egy másik 
tagállamban honos, az a tagállam, 
amelyben a megszerzés történt, valamint a 
lőfegyvert megszerző személy tájékoztatja az 
érintett másik tagállamot.
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(3) Ha egy tagállam a területén megtiltja 
egy B kategóriába sorolt lőfegyver 
megszerzését és tartását, erről tájékoztatja a 
többi tagállamot, amelyek a 12. cikk (2) 
bekezdése értelmében ilyen lőfegyverre 
vonatkozóan általuk kibocsátott európai 
lőfegyvertartási igazolványban ezt a tényt 
egyértelműen feltüntetik.
(4) Senkinek a birtokában nem lehet B 
kategóriába sorolt lőfegyver egy tagállam 
területén anélkül, hogy az adott tagállam 
arra engedélyt adott volna. Ha ez a személy 
egy másik tagállamban honos személy, a 
másik tagállamot erről tájékoztatni kell.
(5) A B kategóriába sorolt lőfegyver 
megszerzésére szóló, valamint birtoklására 
vonatkozó engedélyezés egyetlen 
közigazgatási határozat formájában is 
történhet.”

Or. en

Indokolás

A bekezdéseknek az irányelv 8. cikkéből a 7. cikkbe történő áthelyezése a 8. módosítás 
következménye.

Módosítás, előterjesztette: Marie-Line Reynaud

Módosítás: 37
1. CIKK 2A. PONT (új)

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

2a. A 7. cikk a (3) bekezdés után a 
következő új bekezdéssel egészül ki:
„(3a) E cikk nem alkalmazható olyan 
személy által megszerzett vagy tartott
lőfegyver esetében, aki vadászat vagy 
céllövészet céljából érvényes engedéllyel 
rendelkezik, feltéve, hogy az adott lőfegyver
alkalmas a tervezett felhasználásra.”
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Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Alexander Alvaro

Módosítás: 38
1. CIKK 2A. PONT (új)

7. cikk (2a) bekezdés (új) (91/477/EGK irányelv)

2a. A 7. cikk az utolsó bekezdés előtt a 
következő bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A lőfegyver megszerzését és 
birtoklását automatikusan engedélyezni 
kell a vadászat vagy sportlövészet céljából 
érvényes engedéllyel rendelkezők számára.”

Or. en

Indokolás

E módosítás célja, hogy a vadászok és sportlövők szempontjából korlátozza a C és D 
kategória törléséből származó következményeket.

Módosítás, előterjesztette: Roberta Angelilli, Guido Podestà és Stefano Zappalà

Módosítás: 39
1. CIKK 2B. PONT (új)

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

2b. A 7. cikk a következőképpen módosul:
a) A (3) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:
„(3) A lőfegyverek megszerzésére és 
birtoklására vonatkozó engedélyezés 
rendszerint egyetlen közigazgatási 
határozat formájában történik.”
b) A 7. cikk a következő bekezdésekkel 
egészül ki:
„(3a) A tagállamok azon személyeknek, 
akikről megállapították, hogy továbbra is 
teljesítik a lőfegyvertartási engedély 
megadására vonatkozó feltételeket,
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többéves engedélyt adhatnak az 
engedélyhez kötött lőfegyverek 
megszerzéséhez és tartásához, az illetékes 
hatóságoknak a szállításokról való 
értesítésére vonatkozó kötelezettség, a 
feltételek folyamatos teljesítése időszakos 
ellenőrzésének, valamint a vonatkozó 
nemzeti jogszabályokban a fegyvertartásra 
vonatkozóan megállapított felső határok 
sérelme nélkül.
(3b) A tagállamok egyszerűsített 
rendelkezéseket hozhatnak létre a 
korlátozott támadó kapacitású fegyverek 
megszerzésére és tartására vonatkozóan.”

Or. it

Indokolás

L’unificazione dei provvedimenti di autorizzazione all’acquisizione e alla detenzione è logica, 
essendo l’acquisizione di norma finalizzata alla detenzione. La previsione di una licenza 
pluriennale valida all’acquisizione e alla detenzione delle armi soggette ad autorizzazione 
serve ad evitare inutili procedimenti a soggetti (tiratori sportivi agonisti, istruttori di tiro, 
collezionisti, operatori della sicurezza pubblici e privati) che hanno la necessità di acquisire 
e detenere nel tempo numerose armi diverse. In tali casi la concessione di autorizzazioni 
specifiche è un’inutile moltiplicazione di procedimenti sovrapponibili. Le legislazioni 
nazionali devono comunque prevedere la rapida comunicazione alle autorità competenti dei 
trasferimenti di arma, anche se, in effetti, tutti i trasferimenti di arma devono essere 
comunque registrati dagli armieri. È inoltre evidente che la permanenza dei requisiti 
necessari deve essere periodicamente controllata, anche in coincidenza col rinnovo. La 
possibilità di un regime semplificato per le armi a modesta capacità offensiva deriva 
dall’impossibilità di equiparare alle armi comuni oggetti di effettiva scarsa pericolosità, 
come, ad esempio, armi da fuoco da difesa non letali, in grado di lanciare unicamente 
proiettili in gomma o liquidi urticanti.

Módosítás, előterjesztette: Alexander Alvaro

Módosítás: 40
1. CIKK 2B. PONT (új)

9. cikk (1) bekezdés bevezető rész (91/477/EGK irányelv)

2b. A 9. cikk (1) bekezdésében a bevezető 
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rész helyébe a következő szöveg lép:
„(1) Lőfegyver átadása az 5., 6. és 7. 
cikkben megállapított kötelezettségek 
teljesülésének függvényében megengedett 
egy olyan személy számára, aki nem a 
szóban forgó tagállamban honos:”

Or. en

Indokolás

E cikkből törölni kell a C és D kategóriára való hivatkozást, miután javaslat történt arra 
vonatkozóan, hogy csak két kategória legyen. E cikkből törölni kell a 8. cikkre való 
hivatkozást, miután javaslat történt a 8. cikk törlésére.

Módosítás, előterjesztette: Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg és Gisela 
Kallenbach

Módosítás: 41
1. CIKK 2C. PONT (új)

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

2c. A 12. cikk (2) bekezdése a
következőképpen módosul:
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 követelhetnek meg. A 
tagállamok nem köthetik az európai 
lőfegyvertartási igazolvány elfogadását 
semmiféle nyilvántartásba vétel vagy díj-
illetve illetékfizetés feltételéhez.”
b) A második albekezdés helyébe a 
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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.”

Or. en

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, előterjesztette: Michael Cashman

Módosítás: 42
1. CIKK 2C. PONT (új)

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

2c. A 12. cikk (2) bekezdése a 
következőképpen módosul:
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, és 
feltéve, hogy megfelelően meg tudják 
indokolni utazásukat. A tagállamok az 
európai lőfegyvertartási igazolványon kívül 
csak akkor követelhetnek más okmányt, ha 
azt a közbiztonság védelmét szolgáló, a
közrenddel kapcsolatos jogos célkitűzések 
indokolják, valamint ha az arányban áll az 
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említett célkitűzésekkel. Ha egy tagállam 
további követelményeket határoz meg, 
értesíti erről a többi tagállamot és ezt az
információt feltüntetik az európai 
lőfegyvertartási igazolványon.”
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.”

Or. en

Indokolás

A tagállamok a vadászok és céllövők mozgása vonatkozásában csak akkor követelhetnek az 
európai lőfegyvertartási igazolványtól eltérő okmányokat, ha az adott tagállam 
közbiztonságának védelmét szolgáló, a közrenddel kapcsolatos jogos célkitűzések kifejezetten 
indokolják, és amennyiben e követelmények arányban állnak az említett célkitűzésekkel.

Módosítás, előterjesztette: Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg, Gisela Kallenbach

Módosítás: 43
1. CIKK 2D. PONT (új)

13. cikk (2) és (3) bekezdés (91/477/EGK irányelv)

2d. Az 13. cikk a következőképpen módosul:
a) A (2) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:
„(2) A tagállamok a lőfegyverek átvitelére 
vonatkozó 11. cikkben és a lőfegyvereknek 
nem honos személyek által történő 
megszerzésére és birtoklására vonatkozó 7. 
cikkben megállapított eljárások során 
szerzett valamennyi információt legkésőbb 
az adott átvitel időpontjában közlik a 
rendeltetési hely szerinti tagállamokkal, és 
adott esetben legkésőbb az átvitel 
időpontjában a tranzittagállamokkal is.”
b) A (3) bekezdés helyébe a következő 
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szöveg lép:
„(3) A tagállamok rendszeresen 
információkat cserélnek a jelölési 
rendszerek és technikák, az engedélyezett 
kereskedők és közvetítők száma, a 
lőfegyverek, részeik, alkotóelemeik és 
lőszereik szállítása, a nemzeti jogszabályok 
és gyakorlatok, a területükön meglévő 
készletek, az elkobzott lőfegyverek, valamint 
a hatástalanítási módszerek és technikák 
vonatkozásában. A tagállamok a kölcsönös 
bűnügyi jogsegélyről szóló, 1959. évi 
európai egyezménnyel és az egyezményt 
később egészében vagy részben módosító, 
felváltó vagy kiegészítő bármely későbbi 
jogi aktussal összhangban információkat 
cserélnek az ezen irányelvben 
meghatározott tiltott kereskedelemben vagy 
tiltott gyártásban bűnösnek talált 
személyekről. A Bizottság legkésőbb [...]*-ig 
létrehoz egy kapcsolattartó csoportot e cikk 
alkalmazását célzó információcsere, 
valamint a tiltott lőfegyverek, részeik, 
alkotóelemeik és lőszereik nyomon 
követésével kapcsolatos együttműködés 
céljából. Az információ gyűjtésért és 
továbbításáért, valamint a 11. cikk (4) 
bekezdésében említett kötelezettségek 
teljesítéséért felelős nemzeti hatóságokról 
minden tagállam tájékoztatja a többi 
tagállamot és a Bizottságot. A Bizottság – a 
(4) bekezdésnek megfelelően eljárva –
megteszi a megfelelő intézkedéseket e 
bekezdés alkalmazása céljából.”

Or. en

Indokolás

E módosítás első része összhangban áll a lőfegyverek javasolt új osztályozásával. A második 
és a harmadik rész összhangban áll a Bizottság 2000. évi jelentésében szereplő javaslatokkal, 
amely hangsúlyozta a tagállamok közötti fokozott együttműködés szükségességét. A 
91/477/EGK irányelv az információcsere formátumának meghatározása nélkül megemlíti az 
információs rendszerek létrehozását. A 2000. évi jelentés előirányozza egy kapcsolattartó 
csoport e célból történő létrehozását.
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Módosítás, előterjesztette: Marie-Line Reynaud

Módosítás: 44
1. CIKK 2B. PONT (új)

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

2b. A 13. cikk (3) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép:
„(3) A tagállamok a rendelkezésükre álló 
információk rendszeres cseréje érdekében
hálózatokat hoznak létre.
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.”

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Roberta Angelilli, Guido Podestà és Stefano Zappalà

Módosítás: 45
1. CIKK 3. PONT

16. cikk (1) bekezdés második albekezdés bevezető mondat (91/477/EGK irányelv)

A tagállamok ügyelnek arra, hogy ezzel az 
irányelvvel összefüggésben 
bűncselekménynek minősüljön minden 
olyan szándékos cselekmény, amely:

(Nem érinti az angol változatot.)

Or. it

Indokolás

(Nem érinti az angol változatot.)
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Módosítás, előterjesztette: Roberta Angelilli, Guido Podestà és Stefano Zappalà

Módosítás: 46
1. CIKK 3. PONT

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

(1a) Az európai lőfegyvertartási 
igazolványra vonatkozó rendelkezéseket 
sértő, Közösségen belüli lőfegyverszállítás 
nem tekintendő bűncselekménynek.

Or. it

Indokolás

A módosítás annak biztosítására szolgál, hogy a lőfegyvereket törvényesen birtoklókat ne 
kezeljék bűnözőként, ha egy másik tagállamba történő belépéskor nem tudnak európai 
lőfegyvertartási igazolványt bemutatni, ugyanakkor minden egyéb szükséges okmánnyal 
rendelkeznek.

Módosítás, előterjesztette: Véronique Mathieu

Módosítás: 47
1. CIKK 3. PONT

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

A tagállamok ügyelnek arra, hogy ezzel az 
irányelvvel összefüggésben 
bűncselekménynek minősüljön minden 
olyan szándékos cselekmény, amely:

A tagállamok ügyelnek arra, hogy ezzel az 
irányelvvel összefüggésben
bűncselekménynek minősüljön minden 
olyan szándékos, szervezett bűnözéssel 
foglalkozó nemzetközi szervezettel 
együttműködésben elkövetett cselekmény, 
amely:

– lőfegyverek, részeik, alkotóelemeik és 
lőszereik tiltott gyártását;

– lőfegyverek, részeik, alkotóelemeik és 
lőszereik tiltott gyártását;

– lőfegyverek, részeik, alkotóelemeik és 
lőszereik tiltott kereskedelmét;

– lőfegyverek, részeik, alkotóelemeik és 
lőszereik tiltott kereskedelmét;

– a 4. cikk (1) bekezdésében előírt 
megjelölés meghamisítását vagy letörlését, 
illegális módon történő eltávolítását vagy 
módosítását célozza.

– a 4. cikk (1) bekezdésében előírt 
megjelölés meghamisítását vagy letörlését, 
illegális módon történő eltávolítását vagy 
módosítását célozza.

Az ilyen cselekménynek a Közösségen 
túlmutató következményekkel kell járnia 
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ahhoz, hogy ezen irányelv alkalmazásában 
bűncselekménynek minősüljön.

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Ewa Klamt

Módosítás: 48
1. CIKK 3. PONT HARMADIK ALBEKEZDÉS

16. cikk (1) bekezdés harmadik 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,
megkönnyítését, vagy az arra való felbujtást
– szándékos elkövetés, valamint szervezett 
bűnözői csoport részvétele esetén –
bűncselekménynek kell minősíteni.

Or. en

Indokolás

Ez a megfogalmazás az irányelv alapjául szolgáló ENSZ-jegyzőkönyvből származik, és a 
tisztázást szolgálja. Az ENSZ-jegyzőkönyv, amely kiegészíti a nemzetközi szervezett bűnözés
elleni ENSZ-egyezményt, és amelyet „az egyezménnyel együtt kell értelmezni” (a jegyzőkönyv 
1. cikke), előírja, hogy a lőfegyverek tiltott gyártását és kereskedelmét bűncselekménynek kell 
tekinteni, de csak akkor, ha „a bűncselekmények nemzetközi jellegűek és azokban szervezett 
bűnözői csoport érintett” (a jegyzőkönyv 4.1. cikke).

Módosítás, előterjesztette: Alexander Alvaro

Módosítás: 49
1. CIKK 3. PONT 3A. ALBEKEZDÉS (új)

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.

Or. en

Indokolás

Ez a kiegészítés annak megakadályozására szolgál, hogy a fegyvereket jogszerűen tartó 
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tulajdonosokat börtönbüntetés fenyegesse abban az esetben, ha egy másik tagállamba történő 
utazáskor nem tudnak európai lőfegyvertartási igazolványt felmutatni, de minden egyéb 
szükséges okmánnyal rendelkeznek.

Módosítás, előterjesztette: Michael Cashman

Módosítás: 50
1. CIKK 3A. PONT (új)

17. cikk (91/477/EGK irányelv)

3a. A 17. cikk helyébe a következő szöveg 
lép:
„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.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás, előterjesztette: Roberta Angelilli, Guido Podestà és Stefano Zappalà

Módosítás: 51
1. CIKK 4. PONT -A. ALPONT (új)
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I. melléklet II. A. pont (91/477/EGK irányelv)

-a) A II. A. pont helyébe a következő szöveg 
lép:
A. Minden olyan tárgy, amely az alábbi 
kategóriák egyikébe tartozik, kivéve ha 
megfelel ugyan a meghatározásnak, de a 
III. szakaszban felsorolt okok valamelyike 
miatt ki van zárva:
A kategória – Tiltott lőfegyverek
1. Robbanó katonai rakéták és kilövőik
2. Automata lőfegyverek
3. Más tárgynak álcázott lőfegyverek
4. Áthatoló, robbanó- vagy 
gyújtólövedékkel felszerelt lőszerek, 
valamint az ilyen lőszerhez való lövedékek
5. Kiterjedő lövedéket tartalmazó pisztoly-
és revolverlőszer, valamint az ilyen 
lőszerhez való lövedékek, kivéve a vadászati 
vagy céllövészeti célokat szolgáló 
fegyverekhez, és használatukra jogosult 
személyek számára
B kategória – Engedélyhez kötött 
lőfegyverek
1. Félautomata vagy ismétlő rövid 
lőfegyverek
2. Központi gyújtású egylövetű rövid 
lőfegyverek
3. Peremgyújtású egylövetű rövid 
lőfegyverek, melyek teljes hossza 28 cm-nél 
rövidebb
4. Félautomata hosszú lőfegyverek, 
amelyek tölténytára és töltényűrje 
együttesen háromnál több töltény 
befogadására alkalmas
5. Félautomata hosszú lőfegyverek, 
amelyek tölténytára és töltényűrje 
együttesen háromnál több töltény 
befogadására nem alkalmas, ha a tölténytár 
eltávolítható, vagy ha nem biztos, hogy 
szokásos szerszámokkal a fegyvert nem 
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lehet olyan fegyverré átalakítani, amelynek 
tölténytára és töltényűrje együttesen 
háromnál több töltény befogadására 
alkalmas
6. Ismétlő és félautomata hosszú 
lőfegyverek huzagolatlan, 60 cm-t meg nem 
haladó hosszúságú csővel
7. Automata szerkezetű fegyverekre 
hasonlító polgári célú félautomata 
lőfegyverek
8. A B kategória 6. pontjában felsoroltakon 
kívüli egyéb ismétlő hosszú lőfegyverek
9. Hosszú lőfegyverek egylövetű huzagolt 
csővel
10. A B kategória 4–7. pontjában 
felsoroltakon kívüli félautomata hosszú 
lőfegyverek
11. Peremgyújtású egylövetű rövid 
lőfegyverek, amelyek teljes hossza 28 cm-
nél nem rövidebb
12. Egylövetű hosszú lőfegyverek 
huzagolatlan csővel
Azon tagállamok, amelyek jelenleg más 
csoportosítást alkalmaznak, megtarthatják 
azt az osztályozást. 

Or. it

Indokolás

A szubszidiaritás elve alapján, valamint figyelembe véve a különböző országok eltérő 
szokásait és hagyományait, a tagállamokat arra kérik, hogy a két kategóriába sorolják a 
legális lőfegyvereket, amennyiben pedig jelenleg más kategóriákat alkalmaznak, 
megtarthatják azokat.

Módosítás, előterjesztette: Michael Cashman

Módosítás: 52
1. CIKK 4. PONT B. ALPONT (új)

I. melléklet III. b) pont (91/477/EGK irányelv)
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b) Az I. melléklet III. b) pontja helyébe a 
következő szöveg lép:
b) riasztásra, jelzésre, életmentésre, állatok 
levágására vagy szigonnyal történő 
halászatra, illetve ipari vagy műszaki 
célokra tervezték, feltéve, hogy csak a 
megjelölt célokra használhatók, és nem 
keltik huzagolt vagy huzagolatlan csövű 
puska, pisztoly, revolver vagy más 
hagyományos lőfegyver látszatát;

Or. en

Indokolás

Miközben a lőfegyverek fogalommeghatározása módosítható annak érdekében, hogy magába 
foglalja az átalakítható fegyvereket is, a 91/477/EGK irányelv I. melléklete III. b) pontjának 
megfogalmazása szerint bizonyos ilyen jellegű lőfegyverek kizárhatók a meghatározás alól. A 
fegyverutánzatok vagy a „hagyományos” lőfegyver látszatát keltő fegyverek nem zárhatók ki 
a lőfegyverek fogalommeghatározása alól, tekintettel arra, hogy azokat átalakított 
fegyverként bűncselekményekben alkalmazhatják.

Módosítás, előterjesztette: Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg és Gisela 
Kallenbach

Módosítás: 53
1. CIKK 4A. PONT (új)

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

4a. A II. melléklet f) pontja a 
következőképpen módosul:
a) Az (1) és (2) bekezdés helyébe a 
következő szöveg lép:
„Az igazolvánnyal az említett lőfegyver 
vagy lőfegyverek birtokában egy másik 
tagállamba történő beutazás akkor 
lehetséges, ha e tagállam hatóságai erre 
vonatkozóan előzetesen engedélyt, illetve 
engedélyeket adtak. Az ilyen engedélyt vagy 
engedélyeket az igazolványban feltüntetik.
A fent említett előzetes engedély alapvetően 
nem szükséges vadászaton lőfegyverrel való 
részvétel céljából vagy céllövészeten 
lőfegyverrel való részvétel céljából végzett 
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utazáshoz azzal a feltétellel, hogy az utazó 
rendelkezik lőfegyvertartási igazolvánnyal 
és meg tudja indokolni az utazás célját.”
b) A (3) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:
„Amennyiben egy tagállam arról 
tájékoztatta a többi tagállamot, hogy 
megtiltja bizonyos B kategóriájú 
lőfegyverek birtoklását, az alábbi 
nyilatkozatok egyikét is csatolni kell:”
c) Az (5) bekezdést el kell hagyni.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás összhangban áll a lőfegyverek javasolt új osztályozásával.

Módosítás, előterjesztette: Michael Cashman

Módosítás: 54
1. CIKK 4A. PONT (új)

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

4a. A II. melléklet f) pontja a 
következőképpen módosul:
a) Az (1) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:
„Az igazolvánnyal az említett lőfegyver 
vagy lőfegyverek birtokában egy másik 
tagállamba történő beutazás akkor 
lehetséges, ha e tagállam hatóságai erre 
vonatkozóan előzetesen engedélyt, illetve 
engedélyeket adtak. Az ilyen engedélyt vagy 
engedélyeket az igazolványban feltüntetik.
b) A (2) bekezdést el kell hagyni.
c) A (3) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:
„Amennyiben egy tagállam arról 
tájékoztatta a többi tagállamot, hogy 
megtiltja bizonyos B kategóriájú 
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lőfegyverek birtoklását, az alábbi
nyilatkozatok egyikét is csatolni kell:”
c) Az (5) bekezdést el kell hagyni.
d) Az f) pont az utolsó bekezdés után a 
következő bekezdéssel egészül ki:
„Amennyiben egy tagállam arról 
tájékoztatta a többi tagállamot, hogy a 
közbiztonságot szolgáló jogos célkitűzések 
érdekében az európai lőfegyvertartási 
igazolvány bemutatásán kívül további 
követelményeket támaszt, a 
követelményeket fel kell tüntetni a 
lőfegyvertartási igazolványon.”

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás összhangban áll a lőfegyverek javasolt új osztályozásával, és biztonságot 
nyújt az európai lőfegyvertartási igazolványt használó vadászok és céllövők számára.


