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Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás 
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulási eljárás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat) 
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosító javaslatok jogalkotási szöveghez

A Parlament módosító javaslataiban a módosított szöveg félkövér dőlt
betűkkel van kiemelve. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes 
osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak 
javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése érdekében (például 
nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi változatban). Az ilyen 
jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló 91/477/EGK tanácsi 
irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló 
javaslatról
(COM(2006)0093 – C6-0081/2006 – 2006/0031(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2006)0093)1,

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és az EK-Szerződés 95. 
cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a 
Parlamenthez (C6-0081/2006),

– tekintettel eljárási szabályzatának 51. cikkére,

– tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére és az Állampolgári 
Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A6–0000/2006), 

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen 
módosítani szándékozik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(3) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(3) A Közösségnek a jegyzőkönyvhöz való 
csatlakozása szükségessé teszi a 
91/477/EGK irányelv egyes 
rendelkezéseinek módosítását. Fontos 
gondoskodni arról, hogy az irányelvvel 
összefüggő nemzetközi 
kötelezettségvállalások alkalmazása 
következetes, hatékony és gyors legyen.

(3) A Bizottság 2002. január 16-án aláírta 
a jegyzőkönyvet a Közösség nevében. A 
Közösségnek a jegyzőkönyvhöz való 
csatlakozása igényli a 91/477/EGK 
irányelv egyes rendelkezéseinek
módosítását. Fontos gondoskodni arról, 
hogy az irányelvvel összefüggő 
nemzetközi kötelezettségvállalások 

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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alkalmazása következetes, hatékony és 
gyors legyen. Szükséges továbbá e 
módosítást arra is felhasználni, hogy az 
irányelvbe beépítésre kerüljenek a 
végrehajtása során tapasztalt – különösen 
a Bizottság által az Európai Parlamenthez 
és a Tanácshoz intézett, a 91/477/EGK 
irányelv végrehajtásáról szóló, 2000. 
december 15-i jelentésben 
(COM(2000)0837) azonosított –
problémák leküzdését szolgáló javítások.

Indokolás

Az Európai Bizottság a 91/477/EGK irányelv végrehajtásáról szóló, 2000. december 15-i 
jelentésében azonosított egy sor, az irányelv végrehajtása során észlelt problémát és emiatt 
több javítást irányozott elő. A jogalkotás javításának elvével összhangban a mostani 
módosítási eljárást nem csak az irányelvnek az ENSZ-jegyzőkönyvhöz való hozzáigazítására 
kellene felhasználni, hanem az irányelv szükséges javításainak elvégzésére is.

Módosítás: 2
(4) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(4) Erre törekedve, ezen irányelv 
alkalmazásában pontosan meg kell 
határozni a lőfegyverek, részeik, 
alkotóelemeik és lőszereik tiltott 
gyártásának és kereskedelmének fogalmát.

(4) Erre törekedve, ezen irányelv 
alkalmazásában pontosan meg kell 
határozni a lőfegyverek, részeik, 
alkotóelemeik és lőszereik tiltott
gyártásának és kereskedelmének, valamint 
nyomon követésének fogalmát.

Indokolás

A jegyzőkönyvben szerepel a „nyomon követés” fogalmának meghatározása is. Mivel a 
lőfegyverek, részeik és alkotóelemeik és a lőszerek nyomon követése kulcsfontosságú elem a 
tiltott gyártás és kereskedelem elleni küzdelemben, ezért szükséges e fogalommeghatározást 
az irányelvbe beilleszteni.

Módosítás: 3
(5) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(5) A jegyzőkönyv továbbá kimondja, 
hogy a fegyvereket gyártásuk során és a 
kormányzati készletekből állandó polgári 

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

felhasználásra való átadásukkor kötelező 
megjelölni, míg a 91/477 irányelv csak 
közvetetten utal a megjelölés 
kötelezettségére. A fegyverek nyomon 
követésének megkönnyítése érdekében 
csak alfanumerikus szimbólumokat 
szabad használni és a megjelölésbe be kell 
építeni a fegyver gyártásának évét is.

Indokolás

A gyártás éve fontos információ a lőfegyverek nyomon követése vonatkozásában. Emellett a 
geometrikus szimbólumokkal való megjelölés egy – főként Kínában és a volt Szovjetunió egyes 
államaiban használt – összetett rendszer, amit esetleg csak a gyártó országban értenek. Nem 
indokolt e rendszer Közösségen belüli szállításokra történő alkalmazása. A nyilvántartások 
kezelését és ennélfogva a nyomon követést is jelentősen gátolná egy ilyen típusú jelölés, ezért 
csak alfanumerikus szimbólumokat szabad használni.

Módosítás: 4
(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 meg kell 
hosszabbítani a lőfegyverek megfelelő 
nyomon követésének lehetővé tétele 
érdekében. Arra is szükség van, hogy a 
tagállamok egy olyan számítógépes, 
központosított adattároló rendszert 
tartsanak fenn, amelyben minden 
lőfegyverhez egyedi azonosító számot 
rendelnek, és amelyben szerepel minden 
későbbi tulajdonos neve és címe. 

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 határozatlan ideig meg kellene őrizni, amint az például Olaszországban is 
történik. Ezen túlmenően a jegyzőkönyv előírja azt is, hogy az információk nyilvántartása a 
hatóságok feladata. A lőfegyverek megfelelő nyomon követéséhez szükség van egy, a 
fegyvereket – és nem a személyeket – nyomon követő, központosított nyilvántartási rendszerre. 
A nyilvántartások automatizálása a XXI. században kötelező.
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Módosítás: 5
(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) Azt is le kell szögezni, hogy a 
jegyzőkönyv 15. cikkében foglaltaknak 
megfelelő ügynöki tevékenységeket meg 
kell határozni az ezen irányelv 
alkalmazásában.

Indokolás

A Bizottságnak a jegyzőkönyvön alapuló javaslata jelzi, hogy a közvetítési tevékenységeket a 
kereskedőkéihez hasonlóan kellene szabályozni, de az irányelv javasolt módosításaiban a 
kérdéssel nem foglalkozik. Az előadó osztja a Bizottság általános nézetét, de úgy véli, hogy e 
célból megfelelően meg kell határozni a közvetítési tevékenységeket.

Módosítás: 6
(9A.) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

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

Indokolás

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

Módosítás: 7
(9B.) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(9b.) További intézkedésekre van szükség 
a kézi lőfegyverek miatti erőszakos 
halálesetek és sérülések kockázatának
csökkentésére, a kézi lőfegyverek 
használatát befolyásoló fontos tényező 
azok könnyű hozzáférhetősége. 
Különösen a lőfegyverek távközlő 
eszközök – például az internet – révén 
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történő megszerzését kell megtiltani, kell 
lennie egy megnyugvási időszaknak a 
lőfegyver vevő általi megrendelése és a 
lőfegyver leszállítása között, és a 
tagállamoknak részletes szabályokat kell 
megállapítaniuk a lőfegyverek olyan 
személyek általi megszerzésének 
tilalmára, akiket korábban 
bűncselekmény miatt jogerős bírósági 
ítélettel elítéltek.

Indokolás

A lőfegyverek távközlő eszközök révén 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. Veszélyes és ezért szabályozni kell a 
lőfegyverek bűncselekmény miatt elítélt személyek általi megszerzését.

Módosítás: 8
(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.

Indokolás

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

Módosítás: 9
(9D.) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(9d.) A lőfegyverek nyomon követésének 
lehetővé tételére és a lőfegyverek, részeik, 
alkotóelemeik, valamint lőszereik tiltott 
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kereskedelme és gyártása elleni hatékony 
küzdelem lehetővé tétele érdekében javítani 
kell a tagállamok közötti információcserét.

Indokolás

A Bizottság 2000. évi jelentése hangsúlyozta a tagállamok közötti fokozott együttműködés 
szükségességét. A 91/477/EGK irányelv az információcsere formátumának meghatározása 
nélkül megemlíti információs rendszerek létrehozását. A 2000. évi jelentés tervbe veszi egy 
kapcsolattartó csoport e célból történő létrehozását.

Módosítás: 10
(9E.) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(9e.) Nem a legmegfelelőbb a lőfegyverek 
négy kategóriába történő osztályozása. 
Több tagállam nemrégiben egyszerűsítette 
ezt az osztályozást és csak két kategóriát 
tart fenn: tiltott lőfegyverek és 
engedélyhez kötött lőfegyverek. A 
lőfegyverek használata miatt bekövetkező 
erőszakos halálesetek és sérülések 
megelőzése érdekében nem helyénvaló az 
engedélyhez nem kötött fegyverek 
kategóriájának fenntartása.

Indokolás

A lőfegyverekhez kapcsolódó bűnözés 1991 óta bekövetkezett fejleményei azt mutatják, hogy 
idejétmúlt a lőfegyverek négy kategóriába történő osztályozása. A legfrissebb nemzeti 
jogalkotás – például Belgiumban – egyszerűsíti a rendszert és nem teszi lehetővé lőfegyverek 
engedély nélkül történő megszerzését. Ezért valamennyi tagállamban általánossá kell tenni a 
két kategóriából álló (A: tiltott lőfegyverek; B: engedélyhez kötött lőfegyverek) osztályozást.

Módosítás: 11
1. CIKK, - 1. PONT (új)

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

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

Indokolás

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

Módosítás: 12
1. CIKK, (-1A) PONT (új)

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

(-1a) Az 1. cikk a következő (1a.) 
bekezdéssel egészül ki:
„(1a.) Ezen irányelv alkalmazásában 
»részek és alkotóelemek«: a kifejezetten 
lőfegyverhez tervezett és annak 
működéséhez elengedhetetlen 
alkotóelemek vagy cserealkatrészek, 
beleértve a csövet, tokot, vázat vagy szánt, 
zárszerkezetet vagy zárat, valamint 
minden olyan eszközt, amelyet a lőfegyver 
lövése által keltett zaj csökkentésére 
terveztek vagy alakítottak át.”

Indokolás

A részek és alkotóelemek e fogalommeghatározását a jegyzőkönyvben említik és azt a 
jogbiztonság érdekében az irányelvbe is be kell építeni.

Módosítás: 13
1. CIKK, (-1B.) PONT (új)

1. cikk, (1b.) bekezdés (új) (91/477/EGK irányelv)
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(-1b.) Az 1. cikk a következő (1b.) 
bekezdéssel egészül ki:

„1b. Ezen irányelv alkalmazásában 
»lőszer«: a teljes töltény vagy annak 
alkotóelemei, beleértve a töltényhüvelyt, a 
gyutacsot, puskaport, golyókat vagy 
lövedékeket.”

Indokolás

A lőszerek e fogalommeghatározását a jegyzőkönyvben említik, és azt a jogbiztonság 
érdekében az irányelvbe is be kell építeni.

Módosítás: 14
1. CIKK, (1) PONT

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

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

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

1. Az 1. cikk a következő két bekezdéssel 
egészül ki:

(1c.) Ezen irányelv alkalmazásában a 
„tiltott gyártás”: lőfegyverek, részeik, 
alkotóelemeik vagy lőszereik ezen irányelv 
megsértésével történő gyártása vagy 
összeszerelése, beleértve a harmadik 
országból behozott részeket és 
alkotóelemeket is:

Indokolás

Az „ezen irányelv megsértésével történő” és a „beleértve a harmadik országból behozott…” 
szavak beillesztése jogbiztonságot teremt az irányelv valamennyi rendelkezésének nem 
megfelelő gyártás tiltott gyártásként történő meghatározása révén, továbbá biztosítja az 
egyenlő elbánást is.

Módosítás: 15
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 

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

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, részeiket, alkotóelemeiket 
vagy lőszereiket nem vették 
nyilvántartásba az irányelv 4. cikke (3) 
bekezdésének megfelelően vagy nem 
jelölték meg a 4. cikk (1) bekezdésének 
megfelelően. A lőfegyverek megszerzése, 
eladása, szállítása, fuvarozása vagy 
átszállítása azonban nem minősül tiltott 
kereskedelemnek pusztán amiatt, hogy 
azokat nem jelölték meg a 4. cikk (1) 
bekezdésének megfelelően, ha azokat 
……* előtt szállították kormányzati 
készletekből tartós polgári használatra, 
feltéve, hogy ez a jelölés megfelel az ezen 
időpont előtt alkalmazandó, vonatkozó
követelményeknek.
* [átültetési határidő]

Indokolás

A nyilvántartásba vétel hiányát fel kell venni a tiltott kereskedelem követelményei közé. Az 
„ezen irányelv megsértésével történő” és a „bármely államból” szavak beillesztése 
jogbiztonságot teremt az irányelv valamennyi rendelkezésének nem megfelelő gyártás tiltott 
gyártásként 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: 16
1. CIKK, (1A.) PONT (új)

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

(1a.) A 1. cikk a következő (1e.) 
bekezdéssel egészül ki:
„(1e.) Ezen irányelv alkalmazásában 
»nyomon követés«: a lőfegyverek, részeik, 
alkotóelemeik és lőszereik módszeres 



PE 380.818v01-00 14/35 PR\638303HU.doc

külső fordítás

HU

nyomon követése a gyártótól a vevőig, a 
tiltott gyártás és tiltott kereskedelem 
felfedése, kivizsgálása és elemzése 
céljából.”

Indokolás

A nyomon követés e fogalommeghatározását a jegyzőkönyv említi, és azt a jogbiztonság 
érdekében az irányelvbe is be kell építeni.

Módosítás: 17
1. CIKK, (1B.) PONT (új)

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

(1b.) A 1. cikk a következő (1f.) 
bekezdéssel egészül ki:
„(1f.) Ezen irányelv alkalmazásában
»antik fegyver«: az 1870 előtt gyártott, 
vagy minden olyan később gyártott 
fegyver, amelyet valamely tagállam 
műszaki szempontok szerint antik 
fegyverként határoz meg. A megfelelő 
műszaki szempontoknak meg kell 
felelniük legalább a 13. cikk (4) 
bekezdésével összhangban meghatározott 
előírásoknak.”

Indokolás

Az „antik fegyver” fogalommeghatározására jogbiztonsági okokból van szükség, mivel ezek a 
fegyverek nem tartoznak az irányelv hatálya alá. Ez a fogalommeghatározás a Bizottság 
2000. évi jelentésével is összhangban van: az 1870-es évszámot a Schengeni Megállapodás 
82. cikke említi és ezért annak hivatkozási alapként kell szolgálnia. Másrészről meg kell 
engedni az egyéb tagállami fogalommeghatározásokat is, amennyiben azok műszaki 
szempontokon alapulnak.

Módosítás: 18
1. CIKK, 1C. PONT (új)

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

(1c.) Az 1. cikk a következő (1g.) 
bekezdéssel egészül ki:
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„(1g.) Ezen irányelv alkalmazásában
»közvetítő«: minden olyan természetes 
vagy jogi személy, aki/amely ingyenesen 
vagy ellenszolgáltatás fejében létrehozza a 
lőfegyverek, részeik, alkotóelemeik, illetve 
lőszereik gyártására, kereskedelmére, 
cseréjére, bérbeadására, javítására vagy 
átalakítására vonatkozó szerződés 
megkötéséhez szükséges feltételeket.

Indokolás

A Bizottság javaslata jelzi, hogy a közvetítési tevékenységeket a kereskedőkéihez hasonlóan 
kellene szabályozni. E célból megfelelően meg kell határozni ezeket a tevékenységeket. A 
javasolt fogalommeghatározást a legutóbbi, 2006. június 8-i belga jogszabály ihlette.

Módosítás:19
1. CIKK, 1D. BEKEZDÉS (új)

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

(1d.) Az 1. cikk (2) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
„(2) Ezen irányelv alkalmazásában a 
»kereskedő«: minden olyan természetes 
vagy jogi személy, akinek/amelynek a 
kereskedelmi vagy üzleti tevékenysége 
egészben vagy részben lőfegyverek, 
részeik, alkotóelemeik, illetve lőszereik
gyártásából, kereskedelméből, cseréjéből, 
bérbeadásából, javításából vagy 
átalakításából áll.”

Indokolás

A kereskedő fogalommeghatározásának magában kell foglalnia a lőfegyverek részei és 
alkotóelemei, valamint lőszerei vonatkozásában végzett tevékenységeket is.

Módosítás: 20
1. CIKK, 1E. PONT (új)

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

(1e.) Az 1. cikk (4) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
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„(4) 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, amibe be kell 
jegyezni az engedély tulajdonosa által 
tartott és használt lőfegyvert vagy
lőfegyvereket. Az engedélynek mindig a 
lőfegyvert használó személy birtokában 
kell lennie. A tulajdonosváltozást vagy a 
lőfegyverek jellemzőiben bekövetkezett 
változásokat, valamint a lőfegyver 
elvesztését vagy ellopását az engedélyen 
fel kell tüntetni. 

Indokolás

A lőfegyverek javasolt új osztályozásának figyelembe vétele céljából az európai 
lőfegyvertartási igazolvány e fogalommeghatározását kis mértékben módosították.

Módosítás: 21
1. CIKK, 1F. PONT (új)

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

(1f.) A 2. cikk (2) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:

„(2) Ez az irányelv nem vonatkozik a 
fegyvereknek vagy lőszereknek a
fegyveres erők, a rendőrség vagy 
hatóságok általi, nemzeti joggal 
összhangban történő megszerzésére vagy 
birtoklására. Nem vonatkozik a 
hadifegyverek és lőszerek kereskedelmi 
szállítására sem.”
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Indokolás

Ez a fogalommeghatározás összhangban áll a gyűjtőknek és a fegyverek kulturális és 
történelmi vonatkozásaival foglalkozó testületeknek az irányelv hatálya alá történő, javasolt 
bevonásával.

Módosítás: 22
1. CIKK, 1G. PONT (új)

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

(1g.) A 2. cikk a (2) bekezdés után a 
következő bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ezt az irányelvet kell alkalmazni a 
lőfegyverek részeire, alkotóelemeire és 
lőszereire, beleértve azokat is, amelyeket 
harmadik országokból hoztak be.”

Indokolás

Az ENSZ-jegyzőkönyvvel összhangban a részeket, alkotóelemeket és lőszereket is nyomon kell 
követni, ezért kifejezetten meg kell említeni, hogy az irányelv hatálya kiterjed ezekre az 
alkotóelemekre is.

Módosítás: 23
1. CIKK, (2) PONT

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, részek és 
alkotóelemek azonosítása és nyomon 
követése végett a tagállamok az egyes 
lőfegyverek, részek és alkotóelemek
gyártásakor vagy egyedi megjelölést 
követelnek meg – a gyártó nevének, az 
országnak és a gyártás helyének, a 
sorozatszámnak, valamint a gyártás 
évének (ha az nem része a 
sorozatszámnak) a megadásával – vagy 
bármilyen más, egyedi és könnyen 
használható, numerikus vagy 
alfanumerikus kóddal ellátott geometriai 
jelekből álló megjelölést, amely a gyártás 
országát minden állam számára könnyen 
azonosíthatóvá teszi. A jelölést a lőfegyver 
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olyan alapvető fontosságú vagy szerkezeti 
részére kell elhelyezni, amelynek 
megsemmisítése a lőfegyvert 
használhatatlanná teszi.

Indokolás

Ez a módosítás összhangban áll a részek és alkotóelemek irányelvbe történő kifejezett 
felvételével. Ezen túlmenően a gyártás éve fontos információ a lőfegyverek nyomon követése 
vonatkozásában. Lényeges, hogy a jelölést a lőfegyver olyan alapvető vagy szerkezeti részén –
például a tokon vagy a vázon – helyezzék el, amely esetében az alkotóelem megsemmisítése a 
fegyvert tartósan működésképtelenné és helyreállíthatatlanná teszi. Ez a kikötés 
megnehezítené a jelölés eltávolítását és javítaná a nyomon követést

Módosítás: 24
1. CIKK, (2) PONT

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

A lőszerek nyomon követése 
alkalmazásában a tagállamok 
megkövetelik a lőszer csomag legkisebb 
egységének jelölését is, a gyártó nevének, 
az azonosító számnak, a kalibernek és a 
lőszer fajtájának feltüntetésével.

Indokolás

A lőszer nyilvántartása elvileg csak a kereskedők – és nem az állam – nyilvántartásaiban 
történik. Jelölésük és nyilvántartásuk lényeges lenne nyomon követésük tekintetében. A 
lőszerek jelölését egyes nemzeti jogszabályok – mint például Németországban – már előírják.

Módosítás: 25
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 

(2) Valamennyi tagállam a kereskedői 
tevékenységnek és közvetítői 
tevékenységnek a területén történő 
folytatását legalább a kereskedő és a 
közvetítő magán- és szakmai 
feddhetetlenségének, szakmai 
képességeinek és pénzügyi forrásai 
eredetének ellenőrzése alapján kiadott 
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terjed ki. A C és D kategóriák 
vonatkozásában minden olyan tagállam, 
amely nem köti engedélyhez a kereskedői 
tevékenység folytatását, az ilyen 
tevékenységet bejelentéshez köti.

engedélytől teszi függővé. Jogi személy 
esetében az ellenőrzés a vállalkozást 
irányító személyre terjed ki. 

Indokolás

A Bizottság javaslata azt jelzi, hogy 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 és igazolják pénzügyi forrásaik 
eredetét.

Módosítás: 26
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 
számítógépes, központosított adattároló
rendszert tart fenn, amelyben az irányelv 
hatálya alá tartozó minden lőfegyverhez 
egyedi azonosító számot rendelnek. Az 
adattároló 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, valamint minden más, a 
fegyver nyomon követésének lehetővé 
tétele érdekében szükséges információt. A 
nyilvántartó rendszer tartalmaz a részek, 
alkotóelemek és lőszerek nyomon 
követéséhez szükséges információkat is.
Minden kereskedő és közvetítő köteles 
tevékenysége teljes időtartama alatt 
nyilvántartásba venni és megőrizni az első 
albekezdésben említett központosított 
adattároló rendszerben nyilvántartandó 
minden olyan esemény dokumentálását, 
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amiben 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.

Indokolás

A jegyzőkönyv előírja azt is, hogy az információk nyilvántartása a hatóságok feladata. A 
lőfegyverek megfelelő nyomon követéséhez központosított nyilvántartási rendszerre van 
szükség. A gyártás éve fontos információ a lőfegyverek nyomon követése vonatkozásában. A 
nyilvántartások automatizálása a XXI. században kötelező. Az ENSZ-jegyzőkönyvben 
minimumként említett 10 éves időszak túlságosan rövid a lőfegyverek nagyon hosszú 
élettartamára figyelemmel. Ezért az információkat legalább 20 évig meg kell őrizni.

Módosítás: 27
1. CIKK, (2) PONT

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

A tagállamok biztosítják, hogy a 
területükön talált valamennyi lőfegyvert, 
részt vagy alkotóelemet ezzel az 
irányelvvel összhangban megjelölnek és 
nyilvántartásba vesznek, illetve 
hatástalanítanak.

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy az EU területén talált valamennyi lőfegyvert megfelelően 
megjelölték, beleértve a behozott lőfegyvereket is, ha azokat nem jelölték meg a származási 
helyükön ezzel az irányelvvel összhangban. A behozott lőfegyverek ezen irányelvvel 
összhangban történő megjelölésének megkövetelése lényeges a harmadik országból származó 
gyártók részéről történő tisztességtelen verseny megelőzésére.

Módosítás: 28
1. CIKK, (2A.) PONT (új)

5. cikk (91/477/EGK irányelv)

2a.) Az 5. cikk a következőképpen 
módosul:
a) Az (1) bekezdés a) pontja helyébe a 
következő szöveg lép: 
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„a) legalább 18 éves;”
b) Az (1) bekezdésben a szöveg a b) pont 
után a következő ponttal egészül ki:
„c) nem állapította meg bűnösségét 
jogerős bírósági ítélet bűncselekmény 
elkövetésében; a tagállam állapítja meg az 
e követelmény alkalmazására irányadó 
részletes szabályokat, beleértve például a 
jelentőséggel bírónak minősülő 
bűncselekmények fajtáját, a büntetés 
minimális súlyát vagy azon legrövidebb 
időtartamot, amelynek az ítélet és az 
engedély iránti kérelem között el kell 
telnie.”
c) Az (2) bekezdést el kell hagyni.
d) A (3) bekezdés helyébe a következő
szöveg lép:
„A tagállamok visszavonhatják a 
lőfegyver birtoklására vonatkozó 
engedélyt, ha az első bekezdés b) vagy c) 
pontjában foglalt feltételek bármelyike 
már nem áll fenn.” 

Indokolás

Nem indokolt a vadászati vagy céllövészeti tevékenységek vonatkozásában a lőfegyverek 
megszerzésére és tartására vonatkozó korhatártól való eltérés. Emellett veszélyes a 
lőfegyverek bűncselekmény miatt elítélt személyek általi megszerzése és azt szabályozni kell, 
ahogy ez például Németországban is történik, de a részleteket a tagállamoknak kell 
megállapítaniuk.

Módosítás: 29
1. CIKK, (2B.) PONT (új)

6. cikk (91/477/EGK irányelv)

2b.) A 6. cikk a következő két bekezdéssel 
egészül ki:
„A tagállamok – a kereskedők és 
közvetítők esetének kivételével –
megtiltják a lőfegyvereknek, részeiknek, 
alkotóelemeiknek és lőszereiknek a 
távollevők között kötött szerződések esetén 
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a fogyasztók védelméről szóló, 1997. 
május 20-i 97/7/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv1 2. cikkében 
meghatározott távközlő eszközök útján 
történő megszerzését.”
A kereskedők és közvetítők esetének 
kivételével a tagállamok a lőfegyverek 
megszerzését egy legalább 15 
munkanapos, a lőfegyver megvásárlása és 
annak leszállítása közötti megnyugvási 
időszakhoz kötik.”
1 HL L 144., 1997.6.4., 19. o.

Indokolás

A lőfegyverek távközlő eszközök révén 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: 30
1. CIKK, 2 C PONT (új)

8. cikk (91/477/EGK irányelv)

2c. Az 8. cikk a következőképpen 
módosul:
a) Az (1) bekezdést el kell hagyni. 
b) A (2) bekezdést el kell hagyni.
c) A (3) bekezdés helyébe a következő
szöveg lép:
„(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 az ilyen lőfegyverre 
vonatkozóan általuk kibocsátott európai 
lőfegyvertartási igazolványban ezt a tényt 
egyértelműen feltüntetik.”

Indokolás

Ez a módosítás összhangban áll a lőfegyverek javasolt új osztályozásával.
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Módosítás: 31
1. CIKK, 2D BEKEZDÉS (új)

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

2d. A 9. cikk (1) bekezdésének bevezető 
része helyébe a következő szöveg lép:
„1. Valamely lőfegyver átadása az 5., a 6. 
és a 7. cikkben megállapított 
kötelezettségek teljesülésére is 
figyelemmel megengedett egy olyan 
személy számára, aki nem a kérdéses 
tagállamban honos:” 

Indokolás

Ez a módosítás összhangban áll a lőfegyverek javasolt új osztályozásával.

Módosítás: 32
1. CIKK, 2E. PONT (új)

11. cikk, (3) bekezdés, második albekezdés (91/477/EGK irányelv)

2e. A 11. cikk (3) bekezdése második 
albekezdésének helyébe a következő 
szöveg lép:
„A szállítás előtt legalább öt munkanappal 
a kereskedő a (2) bekezdés első 
albekezdésében felsorolt valamennyi 
adatot közli azon tagállam hatóságaival, 
ahonnan a szállítás történik. Az érintett 
tagállam hatóságai véletlenszerű helyszíni 
ellenőrzéseket végeznek a kereskedő által 
közölt információk és a szállítás tényleges 
jellemzői megfelelésének ellenőrzésére.”

Indokolás

Amint azt a jegyzőkönyv is megemlíti, a szállításokat a hatóságoknak legalább véletlenszerűen 
fizikai ellenőrzésnek kell alávetniük a szállításkor és a címzetthez érkezéskor annak 
biztosítására, hogy az információk megfelelnek a tényleges szállítmánynak. Az ilyen 
ellenőrzések lehetővé tételére a hatóságokat a szállítás előtt legalább öt munkanappal 
tájékoztatni kell.
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Módosítás: 33
1. CIKK, 2F. PONT (új)

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

2f. A 12. cikk (2) bekezdése a 
következőképpen módosul:
a) Az első albekezdés helyébe a következő
szöveg lép:
„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 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 
következő szöveg lép:
„Ez az eltérés azonban nem vonatkozik az 
olyan tagállamba történő utazásokra, 
amely megtiltotta a kérdéses lőfegyver 
megszerzését és tartását; ez esetben egy 
ilyen irányú egyértelmű nyilatkozatot 
jegyeznek be az európai lőfegyvertartási 
igazolványba.”

Indokolás

A Bizottság 2000. évi jelentésében említettek szerint és a belső piac megfelelő működésére 
tekintettel a tagállamoknak nem szabad megengedni, hogy az európai lőfegyvertartási 
igazolványon túlmenően okmányokat vagy díjakat kérjenek a vadászok és céllövők mozgása 
vonatkozásában.
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Módosítás: 34
1. CIKK, 2G. PONT (új)

13. cikk (91/477/EGK irányelv)

2g. 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. cikk (2) bekezdésében foglalt 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
szöveg lép:
„(3) A tagállamok rendszeresen 
információkat cserélnek a jelölési 
rendszerek és technikák, az engedélyezett 
kereskedők és közvetítők, 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 
bűncselekmény miatt jogerős bírósági 
ítélettel bűnösnek talált személyekről. A 
Bizottság legkésőbb [..]*-re létrehoz egy 
kapcsolattartó csoportot e cikk 
alkalmazásának és a tiltott lőfegyverek, 
részeik, alkotóelemeik és lőszereik 
nyomon követésével kapcsolatos 



PE 380.818v01-00 26/35 PR\638303HU.doc

külső fordítás

HU

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 céljaira.”
c) A (3) bekezdés után a szöveg a 
következő bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Bizottság 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 az alábbiak szerint:
- az 1. cikk (7) bekezdése és
- az I. melléklet III. a) alpontjának 
második bekezdése.
A Bizottság a 3. cikkben és a 7. cikkben 
meghatározott eljárással összhangban 
eljárva, és tekintettel a 2006/512/EK 
határozattal módosított 1999/468/EK 
határozat 8. cikkére megteszi a megfelelő 
intézkedéseket e cikk (3) bekezdése 
szerint. 
* Egy évvel az ezen irányelv 
hatálybalépését követően.

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 
információs rendszerek létrehozását. A 2000. évi jelentés tervbe veszi egy kapcsolattartó 
csoport e célból történő létrehozását. Ezen túlmenően a tagállamok közötti együttműködésnek 
a komitológiai eljárásokkal is egységben kell állnia, és az új, ellenőrzéssel kiegészített 
szabályozási eljárást néhány esetben erre megfelelőnek tűnik.
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Módosítás: 35
1. CIKK, 2H. PONT (új)

17. cikk (91/477/EGK irányelv)

2h. A 17. cikk helyébe a következő szöveg 
lép:
„Az irányelvnek a nemzeti jogszabályokba 
történő 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.” 

Indokolás

A 91/477/EGK rendelet 17. cikkében említett jelentést rendszeren el kell készíteni.

Módosítás: 36
1. CIKK, (4) PONT, (-A) PONT (új)

I. melléklet, első francia bekezdés (91/477/EGK irányelv)

-a) Az I. részben az első francia bekezdés 
helyébe a következő szöveg lép:
„- az 1. cikkben meghatározott minden 
lőfegyver,” 

Indokolás

Ez a módosítás összhangban áll a lőfegyver fogalommeghatározásának irányelvbe történő 
felvételével.

Módosítás: 37
1. CIKK, (4) PONT, (AA.) PONT (új)

I. melléklet, II. rész (91/477/EGK irányelv)

aa) A II. rész helyébe a következő szöveg 
lép:
„Ezen irányelv alkalmazásában a 
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lőfegyvereket a következő osztályokba
sorolják: 
A. kategória – Tiltott lőfegyverek és 
lőszerek
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 az ezek 
használatára jogosult személyek esetében.
B. kategória – Engedélyhez kötött 
lőfegyverek 
Az A. kategóriába nem sorolt minden 
lőfegyver.
A lőfegyverek részei és alkotóelemei a 
lőfegyverek azon kategóriájába tartoznak, 
amelyre azokat felszerelték vagy 
amelyekre való felszerelésre azokat 
szánták.”

Indokolás

A lőfegyverekhez kapcsolódó bűnözés 1991 óta bekövetkezett fejleményei azt mutatják, hogy 
idejétmúlt a lőfegyverek négy kategóriába történő osztályozása. A legfrissebb nemzeti 
jogalkotás – például Belgiumban – egyszerűsíti a rendszert és nem teszi lehetővé lőfegyverek 
engedély nélkül történő megszerzését. Ezért valamennyi tagállamban általánossá kell tenni a 
két kategóriából álló (A: tiltott lőfegyverek; B: engedélyhez kötött lőfegyverek) osztályozást.

Módosítás: 38
1. CIKK, (4) PONT, B) PONT

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

b) Az első albekezdés után a következő b) A III. rész az első albekezdés után a 
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bekezdéssel egészül ki: 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 
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 a 13. cikk (4) bekezdésében 
meghatározott eljárást követve közös 
iránymutatásokat ad ki a hatástalanítási 
előírásokról és technikákról annak 
biztosítására, hogy a hatástalanított 
lőfegyverek tartósan használhatatlanok.”"

Indokolás

A lőfegyverek hatástalanítására vonatkozó rendelkezéseket megemlíti az ENSZ-jegyzőkönyv. 
Az EU-ban uralkodó helyzet vonatkozásában iránymutatásokat kell megállapítani a 
hatástalanítási előírások és technikák vonatkozásában a hatástalanítási intézkedések 
visszafordíthatatlanságának garantálása céljából.

Módosítás: 39
1. CIKK, (4) PONT, (BA.) PONT (új)

I. melléklet, IV. rész (91/477/EGK irányelv)

ba.) A IV. részben az a), b), d), e) és f) 
pontot el kell hagyni.

Indokolás

Ez a módosítás összhangban áll a lőfegyverek javasolt új osztályozásával.

Módosítás: 40
1. CIKK, (4A.) PONT (új)

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

4. A II. melléklet f) pontja a 
következőképpen módosul:
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a) Az (1) és (2) bekezdés helyébe a 
következő szöveg lép:
„Az igazolvánnyal az említett lőfegyver 
vagy lőfegyverek birtokában egy másik 
tagállamba történő beutazást 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 
való, lőfegyverrel történő részvétel 
céljából végzett utazáshoz, vagy 
lőfegyverrel céllövészeten történő 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
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.

Indokolás

Ez a módosítás összhangban áll a lőfegyverek javasolt új osztályozásával.

Módosítás: 41
2. CIKK (1) BEKEZDÉS ELSŐ ALBEKEZDÉS

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
legkésőbb […]-ig megfeleljenek. 
Haladéktalanul közlik a Bizottsággal e 
rendelkezések szövegét valamint a 
rendelkezések és ezen irányelv közötti 

1. A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
legkésőbb […]-ig megfeleljenek. 
Haladéktalanul közlik az Európai 
Parlamenttel és a Bizottsággal e 
rendelkezések szövegét valamint a 
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megfelelést mutató korrelációs táblázatot. rendelkezések és ezen irányelv közötti 
megfelelést mutató korrelációs táblázatot.

Indokolás

A irányelv átültetése ellenőrzésének lehetővé tételére az EU más intézményeivel együtt a 
Parlamentnek is ugyanazon információkat kell a nemzeti átültető rendelkezésekről nyújtani, 
mint a Bizottságnak.
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INDOKOLÁS

Háttérinformációk:

A Közösségben a belső határok 1993. január 1-jétől való megszüntetésével szükségessé vált, a 
fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló 91/477/EGK irányelv 
meghatározza a tagállamon belül fegyverek megszerzése és tartása, valamint azok más 
tagállamba történő szállítása vonatkozásában az ellenőrzést lehetővé tevő közös szabályokat. 
Az irányelv a lőfegyverek négy kategóriáját határozza meg (tiltott, engedélyhez kötött, 
bejelentéshez kötött, és engedélyhez vagy bejelentéshez nem kötött), előírja a lőfegyverek 
szállítására vonatkozó nyilvántartások 5 évig történő megőrzését, létrehozza az európai 
lőfegyvertartási igazolványt a fegyverek Közösségen belüli mozgásához és ösztönzi a 
tagállamok közötti információcserét.

A Bizottság 2000. december 20-án jelentést adott ki az irányelv végrehajtásáról. A jelentés 
nem vont le olyan következtetést, hogy az 1991. évi irányelv lényeges módosítására lenne 
szükség, azonosított viszont számos problémát és a lehetséges megoldásokat, különösen a 
tagállamok közötti (például egy kapcsolattartó csoport létrehozása útján történő) 
információcsere, a fegyverkategóriák egyszerűsítése, az európai lőfegyvertartási igazolvány (a 
vadászokra vonatkozó eltérés egyszerűsítése, a tagállamok közötti kölcsönös megállapodások, 
az igazolvány megszerzésének harmonizált feltételei, a fegyverek ideiglenes átruházásának 
szabályai), a hatástalanításra vonatkozó közös műszaki előírások fogalmának meghatározása 
és az antik fegyverek közös fogalommeghatározása tekintetében. 

Az Európai Bizottság az Európai Közösség nevében 2001 decemberében aláírta a lőfegyverek 
tiltott gyártása és kereskedelme elleni ENSZ-jegyzőkönyvet. 

2006 márciusában a Bizottságot javaslatot adott ki az 1991. évi irányelv módosítására, annak 
a 2001. évi ENSZ-jegyzőkönyvhöz való hozzáigazítása érdekében. A javaslat hat 
vonatkozásra terjed ki: a tiltott gyártásnak és kereskedelemnek az ENSZ-jegyzőkönyvvel 
összhangban történő meghatározása; a lőfegyverek megjelölésére vonatkozó, kifejezett 
kötelezettség; a lőfegyverekre vonatkozó információk nyilvántartásokban való megőrzése 
időtartamának 10 évre való meghosszabbítása; közvetítési tevékenységek; a tiltott gyártás 
vagy kereskedelem szándékos bűncselekménynek tekintésére vonatkozó kötelezettség; 
valamint a lőfegyverek hatástalanítására vonatkozó intézkedések. A Bizottság amellett 
döntött, hogy csak az ENSZ-jegyzőkönyvből eredő pontokra tér ki. Ezért a 2000. évi 
jelentésben az 1991. évi irányelv lehetséges javítása vonatkozásában említett számos pont
nem szerepelt a javaslatban.

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2006. szeptember 13-án véleményt adott ki a 
bizottsági javaslatról, amelyben hangsúlyozta, hogy a legsúlyosabb fenyegetést a nemzetközi 
bűnözés képezi az államok integritása vonatkozásában. Az EGSZB javasolja egy harmonizált 
megelőző és büntető jogszabály, valamint integrált közös politikák elfogadását, és az antik 
fegyverek fogalmára meghatározás nyújtását, valamint azt ajánlja, hogy a tagállamok 
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legyenek kötelesek előírni a fegyvertulajdonosoknak a tulajdonlás bejelentését, engedély 
megszerzését vagy a fegyver használatát és viseletét engedélyező egyéb adminisztratív 
eljárások betartását.

Az IMCO Bizottság felkérte az Európai Politikai Tanulmányok Központját egy, az irányelv 
tíz EU-s tagállamban történő átültetését áttekintő rövid összefoglalás elkészítésére. A 
tanulmány azt jelzi, hogy a legtöbb tagállamban: a kereskedőknek a nyilvántartásokat már 
most is legalább tíz évig meg kell őrizniük; létezik egy egységes megjelölési rendszer; 
kiróttak további követelményeket a lőfegyverek megszerzése vonatkozásában; az európai 
lőfegyvertartási igazolványt felszólításra be kell mutatni a legtöbb tagállam területére történő 
belépéskor; a lőfegyverekre vonatkozó nemzeti jogszabályok kiterjednek a közvetítőkre; a 
kereskedőknek engedéllyel kell rendelkezniük a fegyverek valamennyi kategóriájának 
kereskedelmére; valamint a fegyverek hatástalanítása általánosan egy tanúsító testület vagy 
egyes más szervek feladata. Néhány tagállamban nincsen C. és D. lőfegyver-kategória.

Az IMCO bizottság 2006. október 4-én egy kisebb meghallgatást szervezett annak érdekében, 
hogy megvizsgálja, az 1991. évi irányelv mely pontokon szorul módosításra illetve az EU-
szintű harmonizáció megfelelő fokának tisztázására. A meghallgatásra meghívott szakértők 
ellentétes nézeteknek adtak hangot a módosított irányelv lehetséges tartalma vonatkozásában. 
Néhányan hangsúlyozták a gyártási folyamat részét képező, már létező, széles körű vizsgálati 
intézkedéseket, amelyek a fogyasztók biztonságát célozzák, valamint a Nemzetközi Állandó 
Bizottságban (CIP) tag 11 EU-s tagállamban hatályos létező ellenőrzési rendszert1. Mások 
kiemelték az átalakított és reaktivált lőfegyverek által képviselt fenyegetést, rámutattak, hogy 
ezekre a fegyverekre jelenlegi irányelv nem terjed ki és ezért szigorú szabályokat igényelnek, 
különösen a következők vonatkozásában: a fegyverek eltávolíthatatlan jelölése; a geometrikus 
jelölések tilalma; a kereskedők képesítésének szigorú követelményei; a közvetítők egyértelmű 
meghatározása; a digitalizált adatok határozatlan idejű megőrzése; a fegyverek 
hatástalanítására vonatkozó iránymutatások; az EU-ba behozott fegyverek irányelvbe történő 
beépítése; a lőfegyver-kategóriák kettőre történő korlátozása (tiltott vagy engedélyhez kötött); 
az egy személy tulajdonában álló fegyverek megengedett számának korlátozása; valamint 
fegyverszállítás esetében a fizikai ellenőrzés.

Az előadó javaslatai

Meg kell jegyezni, hogy 5 évvel az ENSZ-jegyzőkönyv aláírását követően már éppen ideje a 
jegyzőkönyv rendelkezéseit az EU jogába beépíteni. A lőfegyverek, részeik, alkotóelemeik és 
lőszereik tiltott gyártása és kereskedelme az EU valamennyi lakosának biztonságára nézve
káros hatásokkal jár. További intézkedések szükségesek e tevékenységek megelőzése, az 
ellenük való küzdelem és azok felszámolása érdekében. A lőfegyverek tiltott birtoklásának 
kérdése nem választható el a kézi lőfegyverek miatti erőszakos halálesetek kérdésétől, 
függetlenül attól, hogy a tartás tiltott vagy sem. A társadalomban az erőszak eszközei a készen 
kapható, olcsó, hordozható és könnyen használható fegyverek. Az Egészségügyi 

  
1 E tekintetben meg kell jegyezni, hogy eddig nem létezik az EU-ban a lőfegyverek és lőszereik nyomon 
követésének egységes koncepciója. Ezért a CIP-szabályok EU-s jogszabályokba való átvétele lenne kívánatos, a 
nem EU-s tagtagállam Oroszország és Chile egyedi figyelembe vételének egyidejű megfontolásával. Mivel 
azonban ez hosszas tárgyalási folyamatot igényelne, szükség van egy hatékonyabb megoldásra. 
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Világszervezet (WHO) adatai szerint a világon a 15–44 évesek vezető betegségének, illetve 
korai elhalálozásának okai között a harmadik és negyedik helyen szerepel a személyek közötti 
erőszak és az öngyilkosság, míg a háborús sérülések csak a hatodik helyet kapták. E sérülések 
és halálesetek zöme lőfegyverek használata révén következik be. A kézi lőfegyverek 
használatát befolyásoló tényezők közé tartozik azok elérhetősége. A lőfegyverek egyszerű 
elérhetőségét a lőfegyver általi, magasabb halálozási rátákkal társítják. Emellett az 1991. évi 
irányelv elfogadása után 15 évvel, valamint az Európai Bizottság irányelv végrehajtásáról 
készült jelentése után 6 évvel helyénvaló lenne a mostani módosításba belevenni minden 
olyan összetevőt, ami javíthatná az irányelv személyek biztonságára kifejtett hatásait. E 
tekintetben az 1991. évi irányelv jelenlegi módosításának folyamata nem korlátozódhat az 
ENSZ-jegyzőkönyvben említett pontokra. A módosításnak egyebek között meg kell 
vizsgálnia a Bizottság 2000. évi jelentésére, valamint a nemzeti jogalkotás fejleményeire 
figyelemmel, hogy vajon hasznos lenne-e az irányelvben egyéb módosításokat is elvégezni, a 
közeljövőben történő módosítás szükségességének csökkentésére. Valójában az EU által a
jogalkotás javítására kifejtett erőfeszítésekre figyelemmel a polgárok érdeke egy adott 
jogszabály több, egymást követő módosításának elkerülése.

E megfontolásokra figyelemmel az előadó módosító javaslatokat terjeszt be, különösen a 
következők vonatkozásában:

1. az irányelv hatálya (nem csak a lőfegyverek, hanem részeik és lőszereik felvételére, 
illetve a kulturális és történelmi vonatkozásokkal foglalkozó gyűjtőkre és szervekre 
történő kiterjesztés);

2. jelölési rendszerek (alfanumerikus jelek használata, a gyártás évére vonatkozó adatok; 
a jelölésnek a fegyver lényeges és szerkezeti részein való elhelyezése); 

3. nyilvántartás (időtartam meghosszabbítása, hatóságok felelőssége, számítógépesítés, 
nemzeti szintű, központosított adattárolási rendszer, minden lőfegyver vonatkozásában
egyedi azonosítószámmal); 

4. tagállamok közötti információcsere (a jelölési rendszerekre és technikákra, 
szállításokra, meglévő készletekre és elkobzott lőfegyverekre vonatkozó adatok, 
hivatalos kapcsolattartó csoport létrehozása); 

5. a kereskedő szakma (szakmai képességek, pénzügyi források); 

6. közvetítési tevékenységek (fogalom meghatározása); 

7. a lőfegyverek osztályozása (csak két kategória megtartása: tiltott és engedélyhez 
kötött); 

8. ellenőrzés (Közösségen belüli szállítás esetében fizikai ellenőrzés); 

9. európai lőfegyvertartási igazolvány (annak elismerése, hogy az igazolvány az egyetlen 
megfelelő eszköz egy másik tagállamba történő érvényes beutazásra, a 18 év alatti 
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vadászokra a lőfegyverek megszerzésére és birtoklására vonatkozó eltérés elhagyása, 
szabályok a javításra vagy kiállításra történő ideiglenes szállítás esetére), 

10. lőfegyverek hatástalanítása (műszaki előírásokat és a reaktiválást kizáró 
intézkedéseket tartalmazó EU-s iránymutatások); 

11. antik fegyverek (fogalom meghatározása); valamint

12. további biztonsági intézkedések (a távközlő eszközök útján történő megszerzés 
tilalma, megnyugvási időszak bevezetése arra az esetre, ha valaki fegyvert akar 
vásárolni, valamint a bűncselekmény miatt elítéltek számára a lőfegyver 
megszerzésének megtiltása).

Az előadó úgy véli, hogy a szankciók és bűncselekmények kérdésével a Parlament 
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságának kell foglalkoznia, ezért ebben a 
vonatkozásban pontos javaslatokat nem tesz. Az előadó méltányolná az Állampolgári Jogi, 
Bel- és Igazságügyi Bizottság javaslatait a fenti 12. pontban említett további biztonsági 
intézkedésekre vonatkozó saját javaslatairól.
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