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A fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló 91/477/EGK tanácsi irányelv 
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

Irányelv módosítására irányuló javaslat (COM(2006)0093 – C6-0081/2006 –
2006/0031(COD) – módosító jogi aktus)

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás, előterjesztette: Arlene McCarthy

Módosítás: 42
(3 A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(3a) Rendőrségi információk az átalakított 
fegyverek használatával végrehajtott 
bűnözés növekedéséről számolnak be az 
Európai Közösség területén, valamint az 
olyan átalakítható fegyverek nemzetközi 
csempészetének növekedéséről, amelyek 
robbanás során lőnek ki golyót vagy 
lövedéket, így tehát ezen irányelv keretében 
alapvető fontosságú az ilyen átalakítható 
fegyverek lőfegyverré minősítése.

Or. en
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Indokolás

A rendőrség az átalakítható fegyverek növekvő problémájáról számol be, kifejezetten azon 
néhány tagállammal kapcsolatban, amelyek a hagyományos lőfegyverek keményebb 
ellenőrzését vezetik be. Ez a probléma kétség kívül jelen van egész Európában, azon néhány 
tagállamban is, ahol az átalakítható fegyverek csempészete törvényesen megoldható, és más 
tagállamban is az átalakítás céljával.

Módosítás, előterjesztette: Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta Angelilli, 
Michl Ebner

Módosítás: 43
(7) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(7) Azt is le kell szögezni, hogy a 
jegyzőkönyv 15. cikkében foglaltaknak 
megfelelő ügynöki tevékenységek jól
illeszkednek az irányelv által a kereskedőre
adott meghatározásba.

(7) (Fordítói megjegyzés: nem érinti az 
angol változatot)

Or. it

Indokolás

(Fordítói megjegyzés: nem érinti az angol változatot)

Módosítás, előterjesztette: Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Módosítás: 44
(9a) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(9a) A kereskedők tevékenységének sajátos
természetéből eredően e tevékenység 
szigorú ellenőrzése szükséges, különösen a 
szóban forgó személyek szakmai 
képességeinek ellenőrzése.

Or. it

Indokolás

A fegyverágazathoz kapcsolódó tevékenységeket olyan ellenőrzésnek és engedélyezésnek kell 



AM\664124HU.doc 3/44 PE 388.493v01-00

Külső fordítás

HU

alávetni, amelynek tartalmaznia kell az e tevékenységbe bevontak szakmai képességeinek 
vizsgálatát. Az összes vállalkozó pénzügyi tevékenységét az illetékes rendőrség ellenőrzése alá 
kell vonni, és a civil piacra készített fegyverek gyártói esetében nem látszik indokoltnak a 
jelenleg általánosan alkalmazott pénzügyi vizsgálatokon túl más vizsgálatok alkalmazása.

Módosítás, előterjesztette: Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti

Módosítás: 45
(9a) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(9b) Az ezen irányelvben megállapított 
szabályoknak ki kell terjedniük a 
lőfegyverek magánszemélyek által 
távközlési eszközök révén – például 
Interneten keresztül – történő 
megszerzésére. A tagállamoknak részletes 
rendelkezéseket kell megállapítaniuk olyan 
személy lőfegyver szerzésének megtiltására 
vonatkozóan, akit a bíróság ember elleni 
súlyos és erőszakos bűncselekmény miatt 
jogerősen elítélt. 

Or. it

Indokolás

A magánszemélyek által a lőfegyverek távközlési eszközök révén történő megszerzését szigorú 
ellenőrzés alá kell vonni, és bármely ilyen szerzésre ki kell terjednie az ezen irányelvben 
lefektetett szabályoknak. A lőfegyverek megszerzésére és tartására vonatkozó tagállami 
szabályok harmonizációját illetően pedig meg kell tiltani a lőfegyverek megszerzését azon 
személyeknek, akiket ember elleni súlyos bűncselekmény miatt elítéltek.

Módosítás, előterjesztette: Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Módosítás: 46
(9c) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(9c) A lőfegyverek más tagállamba történő 
szállításához szükséges engedélyek egyedüli 
adathordozójának a továbbiakban az 
európai lőfegyvertartási igazolványnak kell 
lennie. 
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Or. it

Indokolás

Ahogy azt a Bizottság 2000. évi jelentése is említi, valamint annak érdekében, hogy a belső 
piac megfelelően működjön, a tagállamok az európai lőfegyvertartási igazolványon kívül nem 
írhatják elő más dokumentum kiállítását vagy bármilyen díj kifizetését abból a célból, hogy a 
vadászok és mesterlövészek az EU-n belül közlekedhessenek. Nem helyénvaló beilleszteni a 
jogalkotásba annak felmérését, hogy a Lőfegyver Útlevél hogyan teljesített, az ilyen 
problémákat akkor kell kezelni, amikor a politikát értékelik.

Módosítás, előterjesztette: Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta Angelilli, 
Michl Ebner

Módosítás: 47
(9D) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(9d) A lőfegyverek nyomon követésének 
elősegítése, és a lőfegyverek, lényeges 
részeik, valamint teljes tölténytáraik 
jogellenes kereskedelme és gyártása elleni 
eredményes küzdelem érdekében fokozni 
szükséges a tagállamok közötti 
információcserét.

Or. it

Indokolás

A lőfegyverek jogellenes gyártása és kereskedelme elleni küzdelemhez lényeges, hogy a 
tagállamok részletekre kiterjedő információcserét folytassanak.

Módosítás, előterjesztette: Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta Angelilli, 
Michl Ebner

Módosítás: 48
(9E) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(9e) Számos tagállam már egyszerűsítette a 
lőfegyverek osztályozásának módját a négy 
kategóriáról a következő kettőre való 
átállással: tiltott lőfegyverek és 
engedélyköteles lőfegyverek. A 
tagállamoknak összhangba kell kerülniük 
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ezzel az egyszerűsített osztályozással, 
ugyanakkor azok az országok, amelyek 
jelenleg ettől eltérő kategóriákra osszák fel 
a lőfegyvereket, a szubszidiaritás elvével 
összhangban fenntarthatják jelenlegi 
osztályozási és engedélyezési rendszerüket.

Or. it

Indokolás

A tagállamok sajátos jellegzetességeit és hagyományait tiszteletben kell tartani a 
szubszidiaritás elvével összhangban, amelyet az EU politikái mindig is támogattak.

Módosítás, előterjesztette: Michl Ebner, Alexander Radwan

Módosítás: 49
(9F) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(9f) Az európai lőfegyvertartási igazolvány
megszerzési feltételeinek, valamint 
érvényessége hosszának minden 
tagállamban azonosnak kell lennie, és a 
kérelmezőt ezért a nemzeti lőfegyvertartási
igazolvány költségén felül nem terhelheti 
további díjfizetési kötelezettség. 

Or. de

Indokolás

Az európai lőfegyvertartási igazolvány célja, hogy az európai belső piac eredményes 
működését és az európai polgárok szabadságjogainak könnyebb gyakorlását segítse elő. Ezért 
ez nem vethető alá olyan, különösen pénzügyi és bürokratikus természetű feltételeknek, 
amelyek jelentősen befolyásolják megszerzését, vagy ezen szabadságjogok gyakorlását, 
valamint ezzel a belső piac működését. A tagállamok közötti ilyen feltételekre vonatkozó 
indokolatlan és széleskörű eltérések összeegyeztethetetlenek továbbá az egyenlő elbánás 
elvével.

Módosítás, előterjesztette: Arlene McCarthy

Módosítás: 50
(9G) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(9a) Az Európai Lőfegyver Okmányt a 
vadászok és a mesterlövészek elsődleges 
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okmányaként kell tekinteni abban az 
esetben, ha a lőfegyver tagállamok között 
szállításra kerül. Egy bizonyos tagállam 
által megállapított bármilyen kiegészítő 
követelményt, amely az abba a tagállamba 
való, lőfegyver vadász vagy mesterlövész 
által történő szállítására vonatkozik, a 
közbiztonság védelmével kapcsolatos 
törvényes közrendet érintő célokkal kell
alátámasztani és összhangba hozni.

Or. en

Indokolás

A vadászok és mesterlövészek utazásai során, a tagállamok csak abban az esetben kérhetnek 
az Európai Lőfegyver Okmányon kívül más dokumentumokat, ha ezt a tagállam közbiztonság 
védelmével kapcsolatos törvényes közrendet érintő céljai pontosan alátámasztják, és ha a 
követelmények ezen célokkal összhangban vannak.

Módosítás, előterjesztette: Michl Ebner, Paul Rübig, Alexander Radwan

Módosítás: 51
(9H) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(9h) Az európai lőfegyvertartási igazolvány
működik, és úgy kell tekinteni, mint az 
egyetlen szükséges okmányt a vadászok, 
mesterlövészek, valamint kulturális és 
történelmi lőegyletek számára az 
engedélyezett lőfegyverek és lőszereik más 
tagállamba történő szállításához.
Ez a rendelkezés nem érinti a meglévő 
kétoldalú egyezményeket. 

Or. de

Indokolás

A belső piac zökkenőmentes működése érdekében a vadászoknak és a mesterlövészeknek 
lehetővé kell tenni, hogy egyedül az európai lőfegyvertartási igazolvánnyal utazhassanak más 
tagállamba. Ezen felül az európaiság eszméjével összhangban a kulturális és történelmi 
lőegyletek számára lehetővé kell tenni, hogy részt vegyenek a határokon átnyúló kulturális 
életben.
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Módosítás, előterjesztette: Michl Ebner, Paul Rübig, Alexander Radwan

Módosítás: 52
(9I) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(9i) A „történelmi” fegyverekkel foglalkozó, 
illetve ilyeneket használó kulturális és 
történelmi intézetek valamint egyesületek 
tevékenységével kapcsolatban 
erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, 
hogy az ilyen típusú fegyverek és lőszereik 
határokon keresztül történő szállítására 
vonatkozó nemzeti okmányok kölcsönös 
elismerhetősége megvalósuljon, ahogy ezt 
például a Németország és Ausztria közötti,
2002. június 28-i kétoldalú egyezmény1 is 
biztosítja.
1 A 2002. június 28-án Berlinben az Osztrák 
Köztársaság és a Német Szövetségi Köztársaság 
között megkötött, a hagyományőrző lőegyletek 
tagjainak, és a mesterlövészeknek a lőfegyver és 
lőszer viselésére vonatkozó okmányai kölcsönös 
elismeréséről szóló egyezmény  (Bundesgesetzblatt 
für die Republik Österreich (III. rész), 2004. május 
13.).

Or. de

Indokolás

Az Európai Unióban a kulturális sokféleség megőrzése és fenntartása érdekében amennyire 
csak lehetséges, lehetővé kell tenni a kulturális és történelmi intézményeknek és 
egyesületeknek azt, hogy „történelmi” fegyvereket kezeljenek és használjanak ezekre a 
célokra. Ezt a megoldást az Osztrák Köztársaság és a Német Szövetségi Köztársaság már 
sikerrel ültette át a gyakorlatba a lőfegyverek és lőszerek viselésére vonatkozó okmányok 
kölcsönös elismerésével, és a számos félelem ellenére nem eredményezte ez a „történelmi” 
fegyverek ellenőrizetlen vagy akár veszélyes használatát.

Módosítás, előterjesztette: Arlene McCarthy

Módosítás: 53
1. CIKK, (-1) BEKEZDÉS (új)

1. cikk, (1) bekezdés (91/477/EGK irányelv)
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(-1) Az 1. cikk (1) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép:
„Ezen irányelv alkalmazásában „lőfegyver 
minden olyan hordozható csöves fegyver, 
amely robbanóanyag felrobbantásával 
töltényt, golyót vagy lövedéket lő ki, vagy 
erre a célra átalakítható, ennek kilövésére 
tervezték, kivéve, ha a fogalom-
meghatározásnak megfelel, de ez alól mégis 
kizárt az I. Melléklet III. részében felsorolt 
valamely ok miatt. A lőfegyverek 
osztályozása az I. Melléklet II. részében 
történik.”

Or. en

Indokolás

A lőfegyver meghatározása összhangban van a jegyzőkönyvvel, de el kell ismernie az európai 
bűncselekményekben az átalakítható fegyverek növekvő használatát, valamint az átalakítható 
fegyverek nemzetközi csempészetének növekedését, amelyet a jegyzőkönyv aláírása óta 
tartalmaz. A jegyzőkönyvben használt „azonnal átalakítható” meghatározás különböző 
tagállamokban különböző értelmezést tesz lehetővé, ezzel potenciális kiskapukat hagyva a 
bűnözés számára. A bűnözők által a fegyverek átalakításához használt egyre fejlettebb 
technikák olyan fegyvereket képesek átalakítani, amelyeket nem szerepelnek „azonnal 
átalakítható” kategóriában. 

Módosítás, előterjesztette: Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Michl Ebner

Módosítás: 54
1. CIKK, (-1A) BEKEZDÉS (új)

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

(-1a) Az 1. cikk (1) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép:
„Ezen irányelv alkalmazásában „lőfegyver
minden olyan hordozható csöves fegyver, 
amely robbanóanyag felrobbantásával 
töltényt, golyót vagy lövedéket lő ki, ennek 
kilövésére tervezték, kivéve, ha a fogalom-
meghatározásnak megfelel, de ez alól mégis 
kizárt az I. Melléklet III. részében felsorolt 
valamely ok miatt. A lőfegyverek 
osztályozása az I. Melléklet II. részében
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történik.”

Or. it

Indokolás

A lőfegyverek fogalmának meghatározása a jegyzőkönyvön alapul. A fogalom-
meghatározásnak azonban összhangban kell állnia a hatástalanított lőfegyverek, antik 
fegyverek és az irányelv I. mellékletének III. részében említett egyéb lőfegyverek kizárásával.

Módosítás, előterjesztette: Lasse Lehtinen

Módosítás: 55
1. CIKK, (-1 B) BEKEZDÉS - (új)

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

(-1b) Az 1. cikk az alábbi (1a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(1a) Ezen irányelv alkalmazásában
„nyomon követés” a lőfegyverek és ahol 
lehetséges, részeik, alkotóelemeik és 
lőszereik szisztematikus, a gyártótól a 
vásárlóig terjedő nyomon követése, a 
tagállamok illetékes hatóságainak a tiltott 
gyártás és a tiltott kereskedelem 
felderítésében, nyomozásában és 
elemzésében való segítségnyújtás céljából.”

Or. en

Indokolás

A nyomon követés ezen meghatározását a jegyzőkönyv is tartalmazza és a jogbiztonság 
kedvéért az irányelvbe is bele kell foglalni.

Módosítás, előterjesztette: Lasse Lehtinen

Módosítás: 56
1. CIKK, (-1 C) BEKEZDÉS - (új)

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

(-1c) Az 1. cikk az alábbi (1b) bekezdéssel 
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egészül ki:
„(1b) Ezen irányelv alkalmazásában
„lőszer” a teljes tár, vagy annak 
alkotóelemei, beleértve a töltényhüvelyt, a 
gyújtókészüléket, az indítótöltet lőszert, a 
golyót vagy a lövedéket, amelyeket egy 
lőfegyver esetében használnak, azzal a 
feltétellel, hogy ezeket az alkotóelemeket az
adott állam engedélyezte.” 

Or. en

Indokolás

A lőszer ezen meghatározását a jegyzőkönyv is tartalmazza és a jogbiztonság kedvéért az 
irányelvbe is bele kell foglalni.

Módosítás, előterjesztette: Gisela Kallenbach

Módosítás: 57
1. CIKK, (-1D) BEKEZDÉS - (új)

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

(-1d) Az 1. cikk az alábbi (1c) bekezdéssel 
egészül ki:
„(1c) Ezen irányelv alkalmazásában „antik 
fegyver” vagy az 1990. előtt gyártott 
fegyver, vagy pedig olyan újabb fegyver, 
amelyet a tagállam technikai ismérvei 
alapján antik fegyvernek minősít. A 
vonatkozó technikai ismérveknek legalább 
a 14. cikk (3) bekezdésében leírt 
szabványoknak meg kell felelniük.”

Or. en

Indokolás

Az „antik fegyverekre” vonatkozó fogalommeghatározás a jogbiztonság szempontjából 
szükséges, ugyanis ezeket a fegyverek nem tartoznak ezen irányelv hatálya alá. 
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Módosítás, előterjesztette: Michl Ebner, Alexander Radwan

Módosítás: 58
1. CIKK, (-1E) BEKEZDÉS (új)

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

(-1e) Az 1. cikk a következő (1d) 
bekezdéssel egészül ki:
„(1d) Ezen irányelv alkalmazásában
„történelmi fegyver”: minden olyan fegyver 
vagy fegyveralkatrész, amelyet 1899 előtt 
gyártottak, és a nemzeti jog szerint 
„történelmiként” határozzák meg.

Ide tartozik továbbá minden olyan fegyver 
alkotóelemeivel és lőszereivel együtt, 
amelyek a második világháborús 
modelleknél régebbiek, és úgy alakították át 
őket, hogy nem képesek éles lőszer 
kilövésére.”

Or. de

Indokolás

A jelenlegi egyezmények (Schengeni Egyezmény, ENSZ jegyzőkönyv) szerint a „történelmi” 
fegyverek 1899. előttiek. Vannak azonban olyan kulturális és történelmi intézmények 
Európában, amelyek az európai kulturális sokféleség fenntartására irányuló tevékenységük 
végzése során 1899 után bemutatott működésképtelen fegyvereket használnak. Mivel ezeket a 
fegyvereket kizárólag kulturális és történelmi célokra lehet felhasználni ilyen módon, a 
„történelmi fegyverek” fogalom-meghatározásában szereplő dátumot ki kell terjeszteni.

Módosítás, előterjesztette: Michl Ebner, Paul Rübig, Alexander Radwan

Módosítás: 59
1. CIKK, (-1F) BEKEZDÉS (új)

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

(-1f) Az 1. cikk a következő (1e) bekezdéssel 
egészül ki:
„(1e) Ezen irányelv alkalmazásában
„történelmi fegyver” olyan modellek, 
amelyek régebbiek a második világháborús 



PE 388.493v01-00 12/44 AM\664124HU.doc

Külső fordítás

HU

modelleknél, beleértve a következő 
kategóriákba tartozó modelleket:
- 60 centimétert meg nem haladó 

csőhosszúságú, ismétlő hosszú lőfegyverek;
- más ismétlő hosszú lőfegyverek;
- egylövetű csövekkel rendelkező hosszú 

lőfegyverek;
- egylövetű, sima furatú csövű hosszú 

lőfegyverek.”

Or. de

Indokolás

A „történelmi” fegyverek kérdése különösen fontos a történelmi lőegyletek számára 
Németországban, Ausztriában és Észak-Olaszországban. A történelmi lőegyeletek egy 
határokon átnyúló, az európai szellemiséget visszatükröző hagyományt képviselnek. Ezért 
fontos a történelmi fegyverek beillesztése az irányelvbe.

Módosítás, előterjesztette: Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Módosítás: 60
1. CIKK, (-1G) BEKEZDÉS (új)

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

(-1 g) Az 1. cikk a következő (1f) 
bekezdéssel egészül ki:
„(1f) Ezen irányelv alkalmazásában
„lőszer”: a teljes töltény vagy alkotóelemei, 
beleértve a lőfegyverekben használt
töltényhüvelyt, a gyutacsot, a puskaport, a 
golyókat vagy lövedékeket, feltéve, hogy 
ezeket az alkotóelemeket az érintett 
tagállamokban engedélyeztetni kell.”

Or. it

Indokolás

A javasolt fogalommeghatározás teljes mértékben összhangban áll a Jegyzőkönyvben foglalt 
fogalom-meghatározással. A lőszer alkotóelemeit – amelyek többnyire inaktívak – csak abban 
az esetben kell a teljes lőszertárhoz hasonló alapon kezelni, ha ezt a vonatkozó nemzeti 
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szabályozás is így írja elő.

Módosítás, előterjesztette: Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Módosítás: 61
1. CIKK, (-1H) BEKEZDÉS (új)

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

(-1h) Az 1. cikk a következő (1e) 
bekezdéssel egészül ki:
„(1e) Ezen irányelv alkalmazásában
„lőfegyver részei és alkotóelemei”: minden 
olyan lényeges elem, amelyeket 
kimondottan lőfegyverek számára terveztek 
és alkottak, valamint a lőfegyverek 
működéséhez nélkülözhetetlenek, beleértve 
a csövet, tust vagy vázat, szánt vagy 
hengerpalástot, zárat vagy billenőt illetve 
minden olyan eszközt, amelyet a lőfegyver 
lövése által keltett zaj csökkentésére 
terveztek vagy alakítottak át.”

Or. it

Indokolás

Ahhoz, hogy egy elemet a fegyver részeként lehessen tekinteni, nem elegendő az, hogy 
kizárólag lényegesnek kell lennie a fegyver működése szempontjából, hanem egyúttal külön 
erre a célra kell, hogy tervezzék, más szóval ne lehessen más célra felhasználni, vagy ne 
lehessen különböző mechanikai eszközök elemeivel felcserélni: egyedülállónak és 
jellegzetesnek kell lennie.

Módosítás, előterjesztette: Charlotte Cederschiöld

Módosítás: 62
1. CIKK, (-1I) BEKEZDÉS (új)

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

(-1i) Ezen irányelv alkalmazásában
„lőszer”: olyan egység, amely magában 
foglalja a töltényhüvelyt, a gyutacsot, a 
golyót és a hajítótöltetet

Or. sv
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Indokolás

Van értelme annak, ha a fegyver-irányelv tartalmazza a lőszer fogalom-meghatározását. A 
lőszer alkotóelemeinek azonban önmagukban nincs értékük, és nem jelentenek semmiféle 
kockázatot; következésképp a lőszer, mint egész releváns ebben a vonatkozásban. 

Módosítás, előterjesztette: Charlotte Cederschiöld

Módosítás: 63
1. CIKK, (-1J) BEKEZDÉS (új)

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

(-1j) Az 1. cikk a következő (1g) bekezdéssel 
egészül ki:
„Ezen irányelv alkalmazásában „fegyver-
közvetítő”: bármely olyan természetes vagy 
jogi személy, aki, vagy amely gazdasági 
tevékenységén belül megteremti a 
lőfegyverek, lőfegyverek részei és lőszerek 
gyártásáról, kereskedeleméről, cseréjéről, 
bérléséről, javításról vagy átalakításáról 
szóló szerződések megkötéséhez szükséges 
feltételeket.”

Or. sv

Indokolás

Az 1. cikk (2) bekezdésével való összhang megtartása, és annak érdekében, hogy elkerülhető 
legyen ennek alkalmazása azon magánszemélyekre, akik például hobbi célokból cserélnek 
fegyvereket, a fegyver-közvetítőkről szóló bekezdést kell beilleszteni a gazdasági tevékenyégre 
való utalással.

Módosítás, előterjesztette: Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Módosítás: 64
1. CIKK, (-1K) BEKEZDÉS (új)

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

(-1k) Az 1. cikk (2) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép:
„(2) Ezen irányelv alkalmazásában 
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„kereskedő”: olyan természetes vagy jogi 
személy, amelynek kereskedelmi vagy üzleti 
tevékenysége részben vagy egészben 
lőfegyverek, lényeges részeik és teljes 
tölténytárak gyártásából, kereskedéséből, 
cseréjéből, bérléséből, javításából vagy 
átalakításából áll.”

Or. it

Indokolás

(Fordítói megjegyzés: a módosítás és az indokolás első része nem érinti az angol változatot.)

Az irányelvi fogalom-meghatározást kiterjeszti a fegyverek részeire (az „alkotóelemeket” is 
magában foglaló koncepció a Jegyzőkönyvben meghatározottak szerint) és a teljes 
tölténytárakra.

Módosítás, előterjesztette: Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Michl Ebner

Módosítás: 65
1. CIKK, (1) BEKEZDÉS

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

(1) Az 1. cikk a (2) bekezdés után a 
következő két bekezdéssel egészül ki:

(1) Az 1. cikk a (2) bekezdés után a 
következő bekezdéssel egészül ki:

„3. Ezen irányelv alkalmazásában a „tiltott 
gyártás”: lőfegyverek, részeik, 
alkotóelemeik vagy lőszereik gyártása vagy 
összeszerelése:”

„3. Ezen irányelv alkalmazásában a „tiltott 
gyártás”: lőfegyverek, lényeges részeik, 
vagy teljes tölténytáraik ezen irányelvet 
sértő gyártása vagy összeszerelése, azokat a 
részeket és alkotóelemeket is beleértve, 
amelyeket harmadik országokból 
importáltak.”

Or. it

Indokolás

A 91/477/EGK irányelvnek olyan egységes követelményeket kell megállapítania, amelyekkel 
szemben a fegyverek, lényeges alkotóelemei és teljes tölténytáraik gyártásának jogszerű 
módja meghatározható az Unión belül.
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Módosítás, előterjesztette: Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Módosítás: 66
1. CIKK, (1) BEKEZDÉS

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.

4. Ezen irányelv alkalmazásában a „tiltott 
kereskedelem”: lőfegyverek, részeik, és 
teljes tölténytáraik ezen irányelvet sértő
megszerzése, eladása, szállítása, fuvarozása 
vagy átszállítása egy tagállam területéről, 
vagy ez utóbbin keresztül bármelyik állam
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. A lőfegyver megszerzése, 
eladása, mozgása vagy szállítása nem 
tekinthető azonban tiltott kereskedelemnek 
abban az esetben, ha azokat kormányzati 
készletekből végleges polgári használatra 
szállították, biztosítva azt, hogy a 4. cikk (1) 
bekezdésében előírt módon a „kézi 
lőfegyver” igazoló jelölésre hivatkozással 
jelölték meg azokat.

Or. it

Indokolás

Ezen irányelv hatálybalépését követően minden olyan lőfegyvert, amelyet a tagállamokban 
gyártottak, vagy helyeztek forgalomba, ezen irányelv rendelkezéseivel összhangban meg kell 
jelölni.

Módosítás, előterjesztette: Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Módosítás: 67
1. CIKK, (1) BEKEZDÉS

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

„(4a) Ezen irányelv alkalmazásában 
„nyomon követés”: a lőfegyverek, és 
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amennyiben lehetséges, lényeges részeik és 
teljes tölténytáraik módszeres nyomon 
követése a gyártótól a vevőig, a tiltott 
gyártás és tiltott kereskedelem felfedése, 
elemzése és lehetőség szerint hatékonyabb 
kivizsgálása céljából.”

Or. it

Indokolás

Lehetővé kell tenni, hogy a lőfegyverek magától értetődő módon nyomon követhetők legyenek. 
A lényeges fegyver alkotórészeknek és a teljes tölténytáraknak is nyomon követhetőnek kell 
lennie; „amennyiben lehetséges” – ahogy azt a Jegyzőkönyv megállapítja. Nem lehetséges a 
nem lényeges fegyver alkotórészek és nem teljes tölténytárak (vagy inkább lőszer alkatrészek) 
nyomon követése azon eset kivételével, ha azok olyan nem-ártalmatlan alkotóelemek 
(hajítótöltetek), amelyek – lévén robbanóanyagok – jelenleg is engedélykötelesek.

Módosítás, előterjesztette: Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti

Módosítás: 68
1. CIKK, (1) BEKEZDÉS

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

„(4b) Ezen irányelv alkalmazásában „antik 
fegyver”: bármely 1899 előtt gyártott 
fegyver, a másolatokat és bármely olyan 
újabb fegyvert is beleértve, amelyet a 
vonatkozó nemzeti szabályozás antik 
fegyverként határoz meg.”

Or. it

Indokolás

A Jegyzőkönyv 3. cikke első bekezdésének (a) pontja lehetővé teszi, hogy az antik fegyvereket 
és másolataikat a nemzeti joggal összhangban határozzák meg, mivel ezek kívül esnek a 
Szerződés hatályán. Az ilyen fegyverek technikai szabályainak tisztázására vonatkozó 
fogalommeghatározás aláásni látszik az államokhoz rendelt szabályozói hatáskört. A 
Jegyzőkönyv – amelyet a javaslat végrehajtani szándékozik – kifejezetten az 1899-es évnél 
szabja meg a határidőt, erre tekintettel a javaslat szerinti 1870-es dátum azt eredményezné, 
hogy számos, tisztán történelmi jelentőségű fegyvert modern lőfegyverként osztályoznának.
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Módosítás, előterjesztette: Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Módosítás: 69
1. CIKK, (1) BEKEZDÉS

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

„(4c) Azt a természetes vagy jogi személyt, 
aki, vagy amely közvetítői tevékenységet 
végez a fegyverek, lényeges részeik, vagy 
teljes tölténytáraik szállításával 
kapcsolatban, a kereskedőkkel azonos 
engedélyezési rendszernek kell alávetni. Az 
engedélyezett kereskedők nevében vagy 
megbízásából szabályszerű szerződés
alapján nyert megbízással eljáró 
közvetítőket és képviselőket ezen irányelv 
alkalmazásában nem lehet „közvetítőnek” 
tekinteni.”

Or. it

Indokolás

A „közvetítő” fogalma idegen a polgári használatra szánt fegyverek piacán, inkább a 
fegyverkereskedelemhez kapcsolódik, amely kívül esik jelen irányelv hatályán. A polgári 
használatra szánt fegyverek gyártói vagy importálói megbízásából szabályszerű szereződés 
alapján eljáró közvetítőket és képviselőket ezért nem kell a közvetítő fogalommeghatározása 
alá tartozónak tekinteni.

Módosítás, előterjesztette: Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Módosítás: 70
1. CIKK, (1) BEKEZDÉS

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

„(2a) Ezt az irányelvet a lőfegyverek 
lényeges részeire és a teljes tölténytárakra 
is alkalmazni kell, beleértve a harmadik 
országokból importált lényeges részeket és 
teljes tölténytárakat is.”

Or. it
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Indokolás

A fegyverekre vonatkozó szabályozási rendszert azok lényeges és jellegzetes részeire és a 
részükre tervezett teljes tölténytárakra is alkalmazni kell. Az „alkotóelemek” kifejezést 
elhagytuk, mivel azt a „részek” kifejezés lefedi.

Módosítás, előterjesztette: Gisela Kallenbach

Módosítás: 71
1. CIKK, (1) BEKEZDÉS

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

„(2b) Ez az irányelv a távolsági 
értékesítésre vonatkozik.”

Or. en

Indokolás

Távolsági értékesítés során, különösképpen az Interneten, beszerzett lőfegyverekre 
ugyanazoknak a szabályoknak kell vonatkozni, mint a közvetlen beszerzésre. 

Módosítás, előterjesztette: Gisela Kallenbach

Módosítás: 72
1. CIKK, (2) BEKEZDÉS

4. cikk, (1) bekezdés, első 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, azok 
alkotóelemeinek és komponenseinek
azonosítása és nyomon követése végett a 
tagállamoknak az egyes lőfegyverek, azok 
alkotóelemeinek és komponenseinek
gyártásakor vagy egyedi megjelölést kell 
megkövetelniük – a gyártó nevének, az 
országnak és a gyártás helyének, valamint a 
sorozatszámnak a megadásával, például
ahogy a kézifegyverek igazoló jelöléseinek 
kölcsönös elfogadásáról szóló, 1969. július 
1-jei egyezményben meg van határozva –
vagy bármilyen más, egyedi és könnyen 
használható, egyszerű, numerikus vagy 
alfanumerikus kódot alkotó geometriai 
jelekből álló megjelölést, amely a gyártás 
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országát minden állam számára könnyen 
azonosíthatóvá teszi. A jelölést a lőfegyver 
olyan lényeges vagy szerkezeti részéhez kell 
erősíteni, amelynek megsemmisítése a 
lőfegyvert működésképtelenné tenné.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás összhangban áll a részek és alkotóelemek az irányelvben való egyértelmű
jelenlétével. A sorozatszám magában foglalja a gyártás évét. Az 1969. évi egyezményben 
megfogalmazott, az igazoló jelöléseiket érintő jelölési rendszer hivatkozásként értelmezhető 
valamennyi tagállam számára. Alapvető fontosságú, hogy a jelzés a lőfegyver lényeges vagy 
szerkezeti részén legyen elhelyezve, amely alkotóelem megsemmisítése esetén a lőfegyver 
véglegesen használhatatlanná válna, és újra működésbe hozása lehetetlen lenne; ilyen 
alkotóelem a keret és/vagy a betöltőcső. Ez a kikötés még jobban megnehezítené a jelölés 
eltávolítását és javítaná a nyomon követést.

Módosítás, előterjesztette: Lasse Lehtinen

Módosítás: 73
1. CIKK, (2) BEKEZDÉS

4. cikk, (1) bekezdés, első 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) Minden egyes összeszerelt lőfegyver
azonosítása és nyomon követése végett a 
tagállamoknak az egyes lőfegyverek 
gyártásakor vagy egyedi megjelölést kell 
megkövetelniük – a gyártó nevének, a 
fegyver sorozatszámának, az országnak és a 
gyártás helyének és a gyártási évnek (abban 
az esetben, ha a sorozat szám nem 
tartalmazza) a megadásával, a 
kézifegyverek igazoló jelöléseinek 
kölcsönös elfogadásáról szóló, 1969. július 
1-jei egyezménnyel (CIP) összhangban, 
vagy bármilyen más, egyedi és könnyen 
használható jelzést egy számmal
kombinálva, amely lehetővé teszi az 
azonnali, gyártó ország alapján való 
azonosítást. A jelölést a lőfegyver olyan 
lényeges vagy szerkezeti részéhez kell 
erősíteni, amelynek megsemmisítése a 
lőfegyvert működésképtelenné tenné.
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Or. en

Indokolás

A fegyver készlet legkisebb egységének megjelölését, a gyártó nevének megadását, az 
azonosító számot, a kaliber és a lőszer típusát, valamint a készletben tartott lőszer 
mennyiségét a CIP szabályok követelik meg (határozat: 15-7, 49. cikk), amelyet valamennyi 
európai lőfegyver gyártó követ.

Módosítás, előterjesztette: Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Módosítás: 74
1. CIKK, (2) BEKEZDÉS

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.

A tagállamok ezen kívül ügyelnek arra, 
hogy amennyiben kormányzati 
készleteikből lőfegyvert állandó polgári 
használatra adnak át, azt olyan megfelelő 
egyedi megjelöléssel kell ellátni, amely 
lehetővé teszi, hogy az államok az ilyen 
átadás országát könnyen azonosíthassák.

„1. Az egyes összeszerelt lőfegyverek 
azonosítása és nyomon követése végett a 
tagállamoknak az egyes lőfegyverek 
gyártásakor vagy egyedi megjelölést kell 
megkövetelniük – a gyártó nevének vagy 
védjegyének, az országnak és a gyártás 
helyének, a sorozatszámnak és a gyártás 
évének (ha az nem része a 
sorozatszámnak)a megadásával, ahogy azt
például a kézifegyverek igazoló jelöléseinek 
kölcsönös elfogadásáról szóló, 1969. július 
1-jei egyezmény is meghatározza – 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. A jelölést a lőfegyver 
olyan lényeges vagy szerkezeti részéhez kell 
erősíteni, amelynek megsemmisítése a 
lőfegyvert működésképtelenné tenné.

Or. it

Indokolás

A nagyobb, polgári használatra szánt fegyvereket gyártó európai országok kormányai most 
csatlakoztak a CIP (Állandó Nemzetközi Bizottság lőfegyverek vizsgálatára) Egyezményhez és 
egységes jelölési rendszert alkalmaznak majdnem minden polgári használatra szánt, az EU 
területén jelenlevő fegyverre, amely lehetővé teszi a fegyverek azonosítását és nyomon 
követését. 



PE 388.493v01-00 22/44 AM\664124HU.doc

Külső fordítás

HU

(Fordítói megjegyzés: az indokolás utolsó mondata nem érinti a magyar változatot.)

Módosítás, előterjesztette: Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta Angelilli, 
Michl Ebner

Módosítás: 75
1. CIKK, (2) BEKEZDÉS

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 legalább 20 éven 
keresztül gondoskodik egy számítógépes, 
központi adatbázis fenntartásáról, 
amelyben minden, ezen irányelv alá tartozó 
fegyvert nyilvántartásba vesz egységes 
jelölésükkel együtt. A kereskedőket 
tevékenységük ideje alatt arra kell 
kötelezni, hogy 20 éves időszakra tartsanak 
fenn egy olyan nyilvántartást, amelyben 
rögzítenek minden általuk átvett vagy 
forgalomba hozott, ezen irányelv hatálya 
alá tartozó lőfegyvert minden olyan adattal 
együttesen, amelyek a fegyver 
azonosításához és nyomon követéséhez 
szükségesek, ideértve különösen a típusát, 
gyártását, modelljét, kaliberét és 
sorozatszámát valamint a fegyvert eladó és 
megszerző személyek nevét és címét. 
Felfüggesztésének ideje alatt a kereskedő a 
nyilvántartást átadja az (1) bekezdés első 
albekezdésében említett jelölésért felelős 
nemzeti hatóságnak.

Or. it

Indokolás

A cél az, hogy a tagállamok jogszerű, átlátható és teljes nyilvántartásokat tartsanak fenn, és 
az ágazatban tevékenykedők pontos és időszerű nyilvántartásokat vezessenek annak 
érdekében, hogy minden legyártott fegyvert nyomon lehessen követni. 

Módosítás, előterjesztette: Lasse Lehtinen

Módosítás: 76
1. CIKK, (2) BEKEZDÉS
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4. cikk, (1) bekezdés, első a. albekezdés (új) (91/477/EGK irányelv)

(1a) A lőszerek nyomon követésének 
érdekében, a kézifegyverek igazoló 
jelöléseinek kölcsönös elfogadásáról szóló, 
1969. július 1-jei egyezménnyel (CIP) 
összhangban, a tagállamoknak meg kell 
követelniük a teljes lőfegyver minden egyes 
elemi részének megjelölését, a gyártó 
nevének megadását, az azonosító (sor-) 
számot, a kalibert és a lőszer típusát.

Or. en

Indokolás

A fegyver készlet legkisebb egységének megjelölését, a gyártó nevének megadását, az 
azonosító számot, a kaliber és a lőszer típusát, valamint a készletben tartott lőszer 
mennyiségét a CIP szabályok követelik meg (határozat: 15-7, 49. cikk), amelyet valamennyi 
európai lőfegyver gyártó követ.

Módosítás, előterjesztette: Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Módosítás: 77
1. CIKK, (2) BEKEZDÉS

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

(1b) A lőszerek nyomon követése céljából a 
tagállamok megkövetelik a lőszer csomag 
legkisebb egységének jelölését is, a gyártó 
nevének, a tétel azonosító számnak, a 
kalibernek és a lőszer fajtájának 
feltüntetésével, ahogy azt például a 
kézifegyverek igazoló jelöléseinek 
kölcsönös elfogadásáról szóló, 1969. július 
1-jei egyezmény is meghatározza.

Or. it

Indokolás

A CIP szabályok (XV-7 határozat, 4. cikk) – amelyeket az összes európai lőszergyártó követ –
megkövetelik, hogy a lőszer csomag legkisebb egységén is jelöljék meg a gyártó nevét és 
védjegyét, a lőszer típusát, a lőszer osztályát, a kalibert, a tétel azonosító számát és a 
csomagolásban található töltényhüvelyek számát.
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Módosítás, előterjesztette: Othmar Karas

Módosítás: 78
1. CIKK, (2) BEKEZDÉS

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

2a) A tagállamok legalább három 
munkanapos átmeneti időt vezetnek be a 
kereskedők és közvetítők kivételével a C 
vagy D kategóriás lőfegyverek 
megvásárlása és kiszállítása között. Nem 
kötelező az átmeneti idő akkor, ha a vásárló 
B kategóriás lőfegyver tartására vonatkozó,
vagy vadászati engedéllyel rendelkezik, 
illetve igazolt az, hogy a lőfegyvert 
haladéktalanul exportálják.

Or. de

Indokolás

Az átmeneti időre vonatkozó javaslat a „pillanat hevében” születő, a lőfegyver 
bűncselekmény során való felhasználására vonatkozó döntések ellen irányul. Erre a célra a 
három munkanapos átmeneti idő elegendőnek tűnik. Emellett az átmeneti idő csak a C és D 
kategóriás lőfegyverek esetén tűnik szükségesnek, mivel azon az emberek épelméjűségét 
jelenleg is vizsgálják a hatóságok, akik A vagy B kategóriás lőfegyvert kívánnak szerezni. 
Azokra az esetekre, ahol nincs szükség az átmeneti időre, abból az elvből kell kiindulni, hogy 
a szóban forgó ember épelméjűségét már megvizsgálták.

Módosítás, előterjesztette: Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti, Lasse Lehtinen, Michl Ebner

Módosítás: 79
1. CIKK, (2) BEKEZDÉS

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

A tagállamok biztosítják, hogy a 
területükön talált valamennyi lőfegyvert 
ezzel az irányelvvel összhangban 
megjelölnek és nyilvántartásba vesznek, 
vagy hatástalanítanak. Bármely harmadik 
országból importált lőfegyvert ezzel az 
irányelvvel összhangban kell megjelölni.
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Or. it

Indokolás

Minden, az EU területén talált lőfegyvert megfelelően meg kell jelölni, beleértve az importált 
lőfegyvereket is, amennyiben azokat származási helyük szerint nem jelölték meg. A jelölést a 
lőfegyver olyan lényeges vagy szerkezeti részéhez kell elhelyezni, amelynek megsemmisítése a 
lőfegyvert működésképtelenné tenné.

Módosítás, előterjesztette: Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Módosítás: 80
1. CIKK, (2A) BEKEZDÉS (új)
5. cikk (91/477/EGK irányelv)

(2a) Az 5. cikk a következőképpen módosul:

a) Az (1) bekezdés a b) pont után a 
következő ponttal egészül ki:
„ba) nem állapította meg bűnösségét 
jogerős bírósági ítélet súlyos 
bűncselekmény szándékos elkövetésében; a 
tagállam állapítja meg az e követelmény 
alkalmazására irányadó részletes 
szabályokat, beleértve például a kapcsolódó 
bűncselekmények fajtáját, a büntetés 
minimális súlyát vagy azon legrövidebb 
rehabilitációs időtartamot, amelynek az
ítélet, és a szóban forgó személy által kézi 
lőfegyver megszerzésére vagy tartására
vonatkozó engedély iránti kérelem újbóli 
beadhatósága között el kell telnie.”

b) A (3) bekezdés helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„A tagállamok visszavonhatják a lőfegyver 
birtoklására vonatkozó engedélyt, ha a 
kiadásának alapjául szolgáló feltételek 
bármelyike már nem áll fenn.”
A tagállamok visszavonhatják a lőfegyver 
birtoklására vonatkozó engedélyt, ha az első 
bekezdés b) pontjában foglalt feltételek bármelyike 



PE 388.493v01-00 26/44 AM\664124HU.doc

Külső fordítás

HU

már nem áll fenn.

Or. it

(Az irányelvhez hasonló szövegezés)

Indokolás

Lényeges a vadászati vagy céllövészeti tevékenységek vonatkozásában a lőfegyverek 
megszerzésére és birtoklására vonatkozó korhatártól való eltérés, és ennek fenntartása 
szükséges annak érdekében, hogy a fiatalokat a céllövészetben és a kapcsolódó sportokban 
való részvételre ösztönözze. A személy elleni bűncselekmény elkövetésénél a szándékosság 
lehet kizárólag az egyetlen kritérium annak megállapítására, hogy egy személy hordoz e 
lehetséges veszélyt a társadalomra nézve, és szükséges e a fegyverek tartásától való eltiltása. 

Módosítás, előterjesztette: Véronique Mathieu

Módosítás: 81
1. CIKK, (2B) BEKEZDÉS (új)
5. cikk (91/477/EGK irányelv)

2b) Az 5. cikk helyébe a következő 
rendelkezés 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; C és D kategóriájú 
fegyverek esetében ez a feltétel teljesíthető a 
vásárláskor bemutatott vadászati 
engedéllyel, céllövészeti igazolvánnyal, 
bűnügyi nyilvántartás kivonatával vagy 
más, illetékes hatóság által kiállított 
hivatalos okirattal.

A tagállamok visszavonhatják a lőfegyver 
birtoklására vonatkozó engedélyt, ha az 
első bekezdés b) pontjában foglalt feltételek 
bármelyike már nem áll fenn.
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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. fr

Az irányelvhez hasonló szövegezés)

Indokolás

A nyilvántartásba vett vadászok és mesterlövészek már minden olyan eljáráson és vizsgálaton 
keresztülmentek (vizsgálatok, tesztek, bűnügyi nyilvántartás, stb.), amely biztosítja, hogy 
semmilyen veszélyt nem jelentenek a közrendre vagy a közbiztonságra. Az illetékes hatóságok 
által részükre kiállított, évente megújítandó igazolványt ezért az egyéni engedélyezéssel 
egyenlőnek lehet tekinteni. Az igazolvány vagy engedély megszerzéséhez szükséges idő szintén 
biztosítékul szolgál az indulatból történő, fegyvervásárlásra vonatkozó döntések ellen. 

Módosítás, előterjesztette: André Brie, Marco Rizzo

Módosítás: 82
1. CIKK, (2 C) BEKEZDÉS (új)
5. cikk (91/477/EGK irányelv)

(2c) Az 5. cikk helyébe a következő szöveg 
lép:
„A tagállamok a B kategóriába sorolt 
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 céllövészet 
kivételével, de semmiképpen nem 
fiatalabbak 16 évnél, és csak egy 
engedélyezett edzőközpontban, megfelelően 
képesített edző felügyelete és irányítása
alatt, verseny vagy edzés céljából. 
b) nem valószínű, hogy veszélyt jelentenek 
önmagukra, a közrendre vagy a 
közbiztonságra
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Or. en

(Az irányelvhez hasonló szövegezés)

Módosítás, előterjesztette: Gisela Kallenbach

Módosítás: 83
1. CIKK, (2 E) BEKEZDÉS (új)

5. cikk, (1) bekezdés, a) pont (91/477/EGK irányelv)

(2e) Az 5. cikk (1) bekezdése (a) pontjának 
helyébe a következő szöveg lép:
„a) legalább18, a vadászat és céllövészet 
kivételével, feltéve, hogy a 18 évnél  nem 
fiatalabb személyek megfelelően képesített 
edző felügyelete és irányítása alatt vagy egy 
engedélyezett edzőközpontban vannak.” 

Or. en

(Az irányelvhez hasonló szövegezés)

Indokolás

Biztonsági okokból, a vadászat és a céllövés korhatárának kivételei azon személyekre 
korlátozódnak, akik képzett edző felügyelete alatt állnak.

Módosítás, előterjesztette: Lasse Lehtinen

Módosítás: 84
1. CIKK, (2 F) BEKEZDÉS (új)

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

(2f) A 6. cikk az alábbi (1a) bekezdéssel 
egészül ki:

„(1a) A kereskedők és a közvetítők
kivételével a tagállamoknak a távollévők 
között kötött szerződés által érintett 
fogyasztók védelméről szóló, az Európai 
Parlament és a Tanács által megszavazott 
1997. május 20-i 97/7/EK irányelv 2. 
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cikkében meghatározott távolsági 
kommunikációs eszközökkel, szigorú 
ellenőrzés alatt kell tartaniuk a lőfegyverek, 
azok részei, alkotóelemei és a lőszerek 
megszerzését1.”
___________

1 HL L 144., 1997.6.4., 19. o.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak szigorú ellenőrzésük alatt kell tartaniuk a fegyverek távolsági kommunikáció 
során való megszerzését. 

Módosítás, előterjesztette: Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta Angelilli, 
Michl Ebner

Módosítás: 85
1. CIKK, (2G) BEKEZDÉS (új)

6. cikk, (1 b) bekezdés (új) (91/477/EGK irányelv)

2g) A 6. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„A tagállamok szigorúan ellenőrzik a 
lőfegyverek, lényeges részeik és teljes 
tölténytáraik távközlési eszközökkel történő 
megszerzését. A fegyverpiacon 
tevékenykedő kereskedőknek vagy 
közvetítőknek ugyanazoknak a 
jogszabályoknak kell megfelelniük, 
amelyek szokásos tevékenységüket 
szabályozzák.”

Or. it

Indokolás

A lőfegyverek távközlési eszközökkel történő megszerzését megfelelő ellenőrzésnek kell 
alávetni, így a fegyverek átruházása pontosan nyomon követhető lesz. Mivel a lőfegyverek 
megszerzése szabályozási rendszerhez kötött, az úgynevezett átmeneti idő teljesen 
szükségtelennek tűnik.
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Módosítás, előterjesztette: Gisela Kallenbach

Módosítás: 86
1. CIKK, (2 H) BEKEZDÉS (új)
7. cikk (91/477/EGK irányelv)

(2h) 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 vagy 
magánszemélynek kötelező a tagállamok 
azon hatóságait értesíteni, ahol a B 
kategóriás lőfegyverek átruházására vagy 
átadására sor kerül és azon adatokat 
megadni, amelyekkel a lőfegyvert és az azt, 
megszerző személyt azonosítani lehet. Ha a 
lőfegyvert megszerző személy egy másik 
tagállam lakosa, a személynek, aki a 
lőfegyvert megszerzi, és annak a 
tagállamnak, ahol a lőfegyver 
megszerzésére sor került értesítenie kell a 
másik tagállamot a lőfegyver 
megszerzéséről.

(3) Annak a tagállamnak, amely saját 
területén megtiltja egy B kategóriás 
lőfegyver megszerzését és birtoklását, erről 
értesítést kell adnia a másik tagállamnak, 
amelynek kifejezetten tartalmaznia kell egy 
nyilatkozatot bármely európai lőfegyver 
okmányról, amelyet a 12. cikk (2) 
bekezdésének értelmében kiadnak az ilyen 
lőfegyverekre.
(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 
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másik tagállamot erről tájékoztatni kell.
(5) A B kategóriába sorolt lőfegyver 
megszerzésére szóló, valamint birtoklására 
vonatkozó engedélyezés egyetlen 
közigazgatási határozat formájában is 
történhet.
(6) A tagállamok valamennyi 
engedélyezendő lőfegyver megszerzéséhez 
és birtoklásához adhatnak többéves 
engedélyt az átruházással érintett illetékes 
hatóságok értesítési kötelezettségének, a 
feltételeknek való további megfelelés 
időszakos ellenőrzésének és a birtoklás 
vonatkozó nemzeti jogszabályban 
megállapított leghosszabb idejének sérelme 
nélkül.
(7) Annak érdekében, hogy biztosítsák, 
hogy a nemzeti jog szerint vadásznak, 
mesterlövésznek vagy gyűjtőnek tekintett 
személyeknek, és azoknak, akik a nemzeti 
jog szerint engedéllyel birtokolják az 
egykori C és D kategóriás lőfegyvereket, ne 
kelljen újra jelentkezni azon lőfegyverek
engedélyezésére, amelyek kategóriáit 
megszüntetik, a tagállamoknak el kell 
fogadniuk bizonyos szabályokat. Azokat a 
vadászokat, mesterlövészeket vagy 
gyűjtőket, akik csak nyilatkozat alapján 
egykori C kategóriás lőfegyvereket 
birtokolnak, vagy azokat, akik bármiféle 
engedély vagy nyilatkozat nélkül egykori D 
kategóriás lőfegyvereket birtokolnak, nem 
szabad a kategóriák megszűnése miatt az 
engedélyezés kérésére kötelezni, de az ilyen 
lőfegyverek bármely további átruházása 
során az átvevő köteles az engedélyek 
beszerzésére vagy birtoklására. Ezek a 
korlátozások ennek az irányelvnek a 
hatályba lépésének napjától számított tíz 
évig érvényesek.

Or. en
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(Az irányelvhez hasonló szövegezés)

Indokolás

Azoknak, akik megfelelnek a lőfegyver engedélyezés feltételeinek, a felesleges engedélyezési 
folyamatok elkerülése érdekében, többéves engedélyt kell kiadni. Továbbá, az átmeneti 
időszakban azokat a vadászokat, mesterlövészeket és gyűjtőket, akik az egykori C és D 
kategóriás lőfegyvereket birtokolnak, nem szabad ezen kategóriák tervezett eltörlése miatti 
engedély igénylésére kötelezni.

Módosítás, előterjesztette: Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Módosítás: 87
1. CIKK, (2I) BEKEZDÉS (új)

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

2i) A 7. cikk (3) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép:
„(3) A lőfegyverek megszerzése és tartása 
általában egyetlen hatósági eljárást 
igényel.”

Or. it

Indokolás

Logikus a megszerzésre és tartásra irányuló engedélyezési eljárások egyesítése, ugyanis a 
megszerzés célja általában a tartás.

Módosítás, előterjesztette: Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Módosítás: 88
1. CIKK, (2J) BEKEZDÉS (új)
10. cikk (91/477/EGK irányelv)

2j) A 10. cikk helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„A használatra alkalmas lőszerek teljes 
tölténytárainak megszerzésére és 
birtoklására vonatkozó szabályok 
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megegyeznek a lőfegyverek birtoklására 
vonatkozó előírásokkal, amelyekhez a 
lőszert szánják.”

Or. it

(Az irányelvhez hasonló szövegezés)

Indokolás

A teljes tölténytárakra – kizárólag azokra a típusokra, amelyek felhasználásra alkalmasak –
ugyanannak a szabályozói rendszernek kell vonatkoznia, mint amely azokra a fegyverekre 
vonatkozik, amelyekhez a lőszert szánják. Nem kell a teljes tölténytárakkal azonos módon 
kezelni az inaktív alkotóelemeket, például a hatástalanított lőszert, vagy az aktív alkotóelemek 
nélküli másolatokat. A hajítóanyagokra azonban – mivel robbanószerek – minden uniós 
országban különös szabályozói rendszereknek kell vonatkoznia.

Módosítás, előterjesztette: Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta Angelilli, 
Michl Ebner

Módosítás: 89
1. CIKK, (2K) BEKEZDÉS (új)

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

2k) A 12. cikk (2) bekezdésének első 
albekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„Az (1) bekezdés előírása ellenére, 
vadászok a C és D kategóriára, valamint 
céllövők a B, C és D kategóriára 
vonatkozóan tevékenységük folytatása 
céljából, előzetes engedély nélkül 
birtokolhatnak egy vagy több, e 
kategóriákba sorolt 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, elsősorban meghívó 
bemutatásával. Ebből a célból a tagállamok 
az európai lőfegyvertartási igazolványon túl 
más okmányt nem követelhetnek meg. A 
tagállamok nem köthetik az európai 
lőfegyvertartási igazolvány elfogadását más 
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regisztrációs kötelezettséghez, vagy díj,
illetve illeték megfizetéséhez.”

Or. it

(Az irányelvhez hasonló szövegezés)

Indokolás

Az irányelv célja, hogy a vadászok és mesterlövészek mozgását amennyire csak lehetséges, 
lehetővé tegye az Európai Unióban. Az európai lőfegyvertartási igazolvánnyal kapcsolatban 
bármilyen más adminisztratív kötelezettség vagy díj kivetése ezt az elvet ásná alá a közösség 
területén belül új korlátok felállításával, sértve ezzel a Római Szerződést.

Módosítás, előterjesztette: Arlene McCarthy

Módosítás: 90
1. CIKK, (2L) BEKEZDÉS (új)

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

(2l) A 12. cikk (2) bekezdése a 
következőképpen változik:
a) Az első albekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:

„Az (1) bekezdés ellenére a vadászok és a 
mesterlövészek, előzetes engedély nélkül 
birtokolhatnak egy vagy több lőfegyvert 
kettő vagy több tagállamon keresztül való 
utazásuk során abban az esetben, ha 
tevékenységüket végzik azzal a feltétellel, 
hogy rendelkeznek egy európai lőfegyver 
okmánnyal, amely az ilyen lőfegyvert vagy 
lőfegyvereket tartalmazza és azzal a 
feltétellel, hogy képesek utazásuk okait 
alátámasztani. A tagállamok csak abban az 
esetben követelhetnek a európai lőfegyver 
okmányon kívül további dokumentumokat, 
ha az ilyen követelmények a közbiztonság 
védelmével kapcsolatos törvényes közrendet 
érintő célokkal alá vannak támasztva és 
összhangban vannak velük. Abban az 
esetben, ha a tagállam további 
követelményeket állított fel, értesítenie kell 



AM\664124HU.doc 35/44 PE 388.493v01-00

Külső fordítás

HU

a többi tagállamot és az információt az 
európai lőfegyver okmányon kell 
feltüntetni.”
b) A második albekezdés helyébe a 
következő szöveg lép:
„Ugyanakkor, ez az eltérő rendelkezés nem 
vonatkozik olyan tagállamba történő 
utazásokra, amely megtiltotta a kérdéses 
lőfegyver megszerzését és tartását; ebben az 
esetben egy ilyen irányú egyértelmű 
nyilatkozatot kell az európai 
lőfegyvertartási igazolványba bejegyezni.”

Or. en

(Az irányelvhez hasonló szövegezés)

Indokolás

A vadászok és mesterlövészek utazásai során, a tagállamok csak abban az esetben kérhetnek 
az Európai Lőfegyver Okmányon kívül más dokumentumokat, ha ez a tagállam közbiztonság 
védelmével kapcsolatos törvényes közrendet érintő céljaival pontosan alá van támasztva, és 
ha a követelmények ezen célokkal összhangban vannak.

Módosítás, előterjesztette: Othmar Karas

Módosítás: 91
1. CIKK, (2M) BEKEZDÉS (új)
13. cikk (91/477/EGK irányelv)

2m) A 13. cikk a következők szerint 
módosul:
a) A (3) bekezdés helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(3) A tagállamok rendszeresen 
információkat cserélnek a jelölési 
rendszerek és technikák, az engedélyezett 
kereskedők és közvetítők, a lőfegyverek, 
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részeik, alkotóelemeik és lőszereik 
szállítása, a nemzeti jogszabályok és 
gyakorlatok, valamint a hatástalanítási 
módszerek és technikák vonatkozásában. 
Bizottság legkésőbb [..]*-re létrehoz egy 
kapcsolattartó csoportot e cikk 
alkalmazásának és 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.”
b) A (3) bekezdés után a szöveg a következő 
bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Bizottság az 1. cikk (7) bekezdése 
alapján, az 5a. cikk (1)-(4) bekezdésében és 
a 7. cikkben meghatározott, ellenőrzéssel 
kiegészített szabályozási eljárással 
összhangban eljárva, és tekintettel a 
2006/512/EK határozattal módosított 
1999/468/EK határozat 8. cikkére megteszi 
a megfelelő intézkedéseket.
A Bizottság ezen cikk (3) bekezdése 
alapján, a 3. és 7. cikkben 
meghatározottakkal összhangban eljárva, 
és tekintettel a 2006/512/EK határozattal 
módosított 1999/468/EK határozat 8. 
cikkére megteszi a megfelelő 
intézkedéseket."
* Két évvel ezen irányelv hatálybalépését követően.

Or. de

(Az irányelvhez hasonló szövegezés)

Indokolás

A Bizottság 91/477/EGK irányelv végrehajtásáról szóló 2000. évi jelentése egy kapcsolattartó 
csoport felállítását irányozza elő a Bizottságnak. Ez a csoport megfelelő fóruma lehet a 
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lőfegyverek hatástalanításáról szóló egységes útmutatások megalkotására vonatkozó vitáknak 
is. A komitológiai eljárással összevetve a lőfegyverek hatástalanításával kapcsolatban 
gyorsabb és célzottabb módja szükséges a tagállamok közötti összhang elérésének.

Módosítás, előterjesztette: Arlene McCarthy

Módosítás: 92
1. CIKK, (3A) BEKEZDÉS (új)
17. cikk (91/477/EGK irányelv)

(3a) A 17. cikk helyébe a következő szöveg 
lép:
„ Az irányelvnek a nemzeti jogszabályokba 
történő átültetésének időpontjától számított 
öt éven belül a Bizottság jelentést nyújt be 
az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 
az irányelv alkalmazásának 
eredményeképpen létrejövő helyzetről –
adott esetben – javaslatokkal együtt..
A Bizottság tanulmány készít a 
fegyvermásolatok marketingjéről az 
Európai Unióban, és erről legkésőbb […]*-
ig jelentést készít az Európai Parlament és 
a Tanács számára.
*Egy évvel ezen irányelv hatálybalépését 
követően

Or. en

(Az irányelvhez hasonló szövegezés)

Indokolás

A jobb jogalkotás elvével összhangban a 91/477/EGK irányelvben szereplő jelentéstételi 
kötelezettséget napra késszé és rendszeressé kell tenni. Emellett a Bizottságnak tanulmányt 
kell készíteni a fegyvermásolatok és marketingjük összetett tárgyában, beleértve az Interneten
keresztül történő Európai Közösségen belüli értékesítésüket is.

Módosítás, előterjesztette: Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Módosítás: 93
1. CIKK, (4) BEKEZDÉS, -A) PONT (új)



PE 388.493v01-00 38/44 AM\664124HU.doc

Külső fordítás

HU

I. Melléklet, II. rész, A szakasz, 5. pont (91/477/EGK irányelv)

-a) Az I. melléklet II. része A. szakaszának 
5. pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
„5. Kiterjedő lövedéket tartalmazó pisztoly-
és revolverlőszer, valamint az ilyen 
lőszerhez való lövedékek, kivéve a vadászati 
vagy szórakozási célokat szolgáló fegyverek 
esetében a használatukra jogosult 
személyek számára.”

Or. it

(Az irányelvhez hasonló szövegezés)

Indokolás

A „szórakozási lövészet” kifejezés pontosabb és megfelelőbb a „céllövészetnél”, mivel ez 
minden fegyversportot magában foglal, azokat is, amelyek keretében nem történik célra lövés.

Módosítás, előterjesztette: Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Módosítás: 94
1. CIKK, (4) BEKEZDÉS, B) PONT

I. Melléklet, III. rész, 1a. bekezdés (új) (91/477/EGK irányelv)

b) Az első albekezdés után a következő 
bekezdéssel egészül ki:

b) A III. rész az első bekezdés után a 
következő bekezdéssel egészül ki:

„A tagállamok rendelkezéseket hoznak az a) 
pontban említett hatástalanítás illetékes 
hatóság által történő ellenőriztetéséről, 
annak garantálására, hogy egy lőfegyveren 
elvégzett módosítások azt használatra 
tartósan alkalmatlanná tegyék. A 
tagállamok az említett ellenőrzés keretében 
tanúsítvány, vagy a lőfegyver 
hatástalanítását igazoló okmány kiadását, 
vagy erre a célra a lőfegyveren jól látható 
megjelölés alkalmazását írják elő.”

„A tagállamok rendelkezéseket hoznak az a) 
pontban említett hatástalanítás illetékes 
hatóság által történő ellenőriztetéséről, 
annak garantálására, hogy egy lőfegyveren 
elvégzett módosítások azt használatra 
visszafordíthatatlanul alkalmatlanná tegyék. 
A tagállamok az említett ellenőrzés 
keretében tanúsítvány, vagy a lőfegyver 
hatástalanítását igazoló okmány kiadását, 
vagy erre a célra a lőfegyveren jól látható 
megjelölés alkalmazását írják elő. A 
Bizottság a szabályozói felügyeleti 
eljárással összhangban a hatástalanítási 
szabványokról és technikákról szóló 
útmutatásokat tesz közzé annak biztosítása 
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érdekében, hogy a hatástalanított
lőfegyverek tartósan működésképtelenek 
legyenek.”

Or. it

Indokolás

(Fordítói megjegyzés: a módosítás és az indokolás első része nem érinti az angol változatot.)

A lőfegyverek hatástalanítására vonatkozó visszafordíthatatlanság követelménynek 
összhangban kell állnia az egységes technikai szabványokkal.

Módosítás, előterjesztette: Othmar Karas

Módosítás: 95
1. CIKK, (4) BEKEZDÉS, B) PONT

I. Melléklet, III. rész, 1b bekezdés (új) (91/477/EGK irányelv)

„A tagállamok rendelkezéseket hoznak az a) 
pontban említett hatástalanítás illetékes 
hatóság által történő ellenőriztetéséről, 
annak garantálására, hogy egy lőfegyveren 
elvégzett módosítások azt használatra 
tartósan alkalmatlanná tegyék. A tagállamok 
az említett ellenőrzés keretében tanúsítvány, 
vagy a lőfegyver hatástalanítását igazoló 
okmány kiadását, vagy erre a célra a 
lőfegyveren jól látható megjelölés 
alkalmazását írják elő.”

„A tagállamok rendelkezéseket hoznak az a) 
pontban említett hatástalanítás illetékes 
hatóság által történő ellenőriztetéséről, 
annak garantálására, hogy egy lőfegyveren 
elvégzett módosítások azt használatra 
tartósan alkalmatlanná tegyék. A tagállamok 
az említett ellenőrzés keretében tanúsítvány, 
vagy a lőfegyver hatástalanítását igazoló 
okmány kiadását, vagy erre a célra a 
lőfegyveren jól látható megjelölés 
alkalmazását írják elő. A Bizottság 
hatástalanítási szabványokról és 
technikákról szóló egységes útmutatások 
megalkotására kapcsolattartói csoportot 
hoz létre annak biztosítása érdekében, hogy 
a hatástalanított lőfegyverek tartósan 
működésképtelenek legyenek.”

Or. de

Indokolás

A Bizottság 91/477/EGK irányelv végrehajtásáról szóló, 2000. évi jelentése egy 
kapcsolattartó csoport felállítását irányozza elő a Bizottságnak. Ez a csoport megfelelő 
platform lehet észrevételezésre is a lőfegyverek hatástalanításáról szóló egységes útmutatások 
megalkotásakor az. A komitológiai eljárással összevetve a lőfegyverek hatástalanításával 
kapcsolatban gyorsabb és célzottabb módja szükséges a tagállamok közötti összhang 
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elérésének.

Módosítás, előterjesztette: Arlene McCarthy

Módosítás: 96
1. CIKK, (4) BEKEZDÉS, BA) PONT (új)

I. Melléklet, III. rész, b) pont (91/477/EGK irányelv)

ba) Az I. melléklet III. részének b) pontja 
helyébe a következő rendelkezés 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 
olyan a megjelenésük, mint egy puskáé, 
ágyúé, pisztolyé, revolveré vagy más 
hagyományos lőfegyveré;”

Or. en

(Az irányelvhez hasonló szövegezés)

Indokolás

Noha a lőfegyverek fogalommeghatározása módosulhat annak érdekében, hogy oda 
tartozzanak az átalakítható fegyverek is, néhány ilyen lőfegyvert ki lehet zárni a 97/477/EGK 
irányelv I. melléklete III. részének b) pontja szövegéből. A fegyvermásolatokat, vagy a 
„hagyományos” lőfegyverekkel azonos megjelenésű fegyvereket nem szabad kizárni a 
lőfegyver fogalommeghatározása alól a bűncselekmények elkövetése során átalakított 
fegyverként való felhasználásuk miatt. 

Módosítás, előterjesztette: Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Módosítás: 97
1. CIKK, (4) BEKEZDÉS, BB) PONT (új)

I. Melléklet, IV. rész, b) pont (91/477/EGK irányelv)

bb) Az I. melléklet IV. részének b) pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„b) „hosszú lőfegyver”: az a lőfegyver, 
amelynek a csöve meghaladja a 30 cm 
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hosszúságot, vagy amelynek teljes 
hosszúsága meghaladja a 60 cm-t;”

Or. it

(Az irányelvhez hasonló szövegezés)

Indokolás

Ugyan az 1. melléklet IV. része a) pontjának a szövegezése teljesen egyértelműnek tűnik, a 
végrehajtás során azonban nehézségeket okozott a hosszú lőfegyverek pontos 
fogalommeghatározásának a hiánya; az a félrevezető gyakorlat alakult ki, hogy „rövid 
lőfegyvernek” tekintették az olyan lőfegyvereket, amelyek teljes hossza kevesebb volt 60 cm-
nél, de csövének teljes hossza meghaladta a 30 cm-t. A javasolt szöveg egyértelműbb, és 
elkerülhető ezzel az ellentmondásos értelmezés. 

Módosítás, előterjesztette: Arlene McCarthy

Módosítás: 98
1. CIKK, (4) BEKEZDÉS, BC) PONT (új)

II. Melléklet, f) pont (91/477/EGK irányelv)

bc) A II. melléklet f) pontja a 
következőképpen módosul:
a) az (1) bekezdés helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„Az igazolvánnyal az igazolványban 
említett lőfegyver vagy lőfegyverek 
birtokában egy másik tagállamba történő 
beutazás akkor lehetséges, ha ezen
tagállam hatóságai erre vonatkozóan 
előzetesen engedélyt, illetve engedélyeket 
adtak. Ezt az engedélyt vagy ezeket az 
engedélyeket az igazolványban fel lehet 
tüntetni.”
b) A (2) bekezdést el kell hagyni.
c) A (3) bekezdés helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„Amennyiben egy tagállam arról 
tájékoztatta a többi tagállamot, hogy 
megtiltja bizonyos B kategóriájú 
lőfegyverek birtoklását, az alábbi 
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nyilatkozatot is csatolni kell:”
d) Az (5) bekezdést el kell hagyni.
e) Az utolsó bekezdés után az f) pont a 
következő bekezdéssel egészül ki:
„Amennyiben egy tagállam arról 
tájékoztatja a többi tagállamot, hogy 
indokolt közbiztonsági érdekből az európai 
lőfegyvertartási igazolvánnyal szemben 
további követelményeket támaszt, ezeket a 
követelményeket a lőfegyvertartási 
igazolványban fel kell tüntetni.”

Or. en

(Az irányelvhez hasonló szövegezés)

Indokolás

A módosítás összhangban áll a lőfegyverek új javasolt osztályozásával, és kiszámíthatóságot 
biztosít a vadászok és mesterlövészek számára az európai lőfegyvertartási igazolvány 
használata során.

Módosítás, előterjesztette: Charlotte Cederschiöld

Módosítás: 99
1. CIKK, (4) BEKEZDÉS, BD) PONT (új)
II. Melléklet, f) pont (91/477/EGK irányelv)

bd) A II. melléklet f) pontja a 
következőképpen módosul:
a) Az (1) és (2) bekezdés helyébe a követező
rendelkezés lép: 
„Az igazolvánnyal az igazolványban 
említett lőfegyver vagy lőfegyverek 
birtokában egy másik tagállamba történő 
beutazás akkor lehetséges, ha meglátogatott 
tagállam hatóságai erre vonatkozóan 
előzetesen engedélyt, illetve engedélyeket 
adtak. Az ilyen engedélyt vagy engedélyeket 
az igazolványban feltüntetik.”

A fent említett előzetes engedély nem 
szükséges vadászaton való, lőfegyverrel 
történő részvétel céljából végzett utazáshoz, 
vagy lőfegyverrel céllövészeten történő 
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részvétel céljából történő utazáshoz azzal a 
feltétellel, hogy az utazó rendelkezik 
lőfegyvertartási igazolvánnyal és meg tudja 
indokolni az utazás célját.”

b) a 3. bekezdés helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„Amennyiben egy tagállam arról 
tájékoztatta a többi tagállamot, hogy 
megtiltja bizonyos B kategóriájú 
lőfegyverek birtoklását, az alábbi 
nyilatkozatot is csatolni kell:”

c) Az 5. bekezdést el kell hagyni.

Or. sv

Indokolás

Megegyezik az előadó szövegével, de az a) pontban elhagyja az „elvben” szövegrészt. A 
lőfegyvertartási igazolványnak a határátlépéshez szükséges egyetlen dokumentumnak kell 
lennie, és az „elvben” szó használata a jogszabály diszkrecionális végrehajtásának 
lehetőségét nyitja meg. 

Módosítás, előterjesztette: Michl Ebner, Paul Rübig, Alexander Radwan

Módosítás: 100
1. CIKK, (4) BEKEZDÉS, BE) PONT (új)

II. Melléklet, fa) pont (új) (91/477/EGK irányelv)

be) A II. melléklet a következő ponttal 
egészül ki:

„fa. Az igazolvány lehetővé teszi kulturális 
és történelmi lőegyletek tagjai számára, 
hogy az igazolványban megjelölt fegyverrel 
és lőszereivel más tagállamba 
utazhassanak. Az ilyen egyesületek 
tagjainak szerepelniük kell egy 
anyaországuk szerinti regionális vagy 
nemzeti nyilvántartásban.”
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Or. de

Indokolás

A „történelmi” fegyverekről szóló egyetlen olyan egyezmény, amely lehetővé teszi a fegyverek 
két ország közötti szállítását, az Osztrák Köztársaság és a Német Szövetségi Köztársaság 
között megkötött, a hagyományőrző lőegyletek tagjainak, és a mesterlövészeknek a lőfegyver 
és lőszer viselésére vonatkozó okmányai kölcsönös elismeréséről szóló 2002-es egyezmény. 
Nincs ilyen egyezmény Olaszországban, így ez lehetővé tenné német, osztrák és észak-
olaszországi lőegyletek által rendezett események megtartását olasz területeken.


