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Módosítás 28
Salvatore Iacolino

Rendeletre irányuló javaslat
–

AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI*

a Bizottság javaslatához

---------------------------------------------------------

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
Az Egyesült Nemzetek lőfegyverekről szóló jegyzőkönyve 10. cikkének végrehajtásáról és a 
lőfegyverek, lőfegyverdarabok , alkotóelemeik és lőszereik kiviteli engedélyezési, behozatali 

és tranzit szabályainak létrehozásáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,
tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, és különösen annak 207. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,
a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

a rendes jogalkotási eljárásnak megfelelően,
mivel:

(1) A nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezményhez csatolt, a lőfegyverek, 
lőfegyverdarabok, alkotóelemeik és lőszereik tiltott gyártásáról és kereskedelméről 
szóló ENSZ-jegyzőkönyvnek az Európai Közösség nevében történő aláírásáról szóló1, 
2001. október 16-i 2001/748/EK tanácsi határozatnak2 megfelelően a Bizottság 2002. 
január 16-án a Közösség nevében aláírta az említett jegyzőkönyvet (a továbbiakban: 
„ENSZ lőfegyverekről szóló jegyzőkönyve”).

(2) Az ENSZ lőfegyverekről szóló jegyzőkönyve – melynek célja a ▌részes államok 
közötti együttműködés előmozdítása, megkönnyítése és megerősítése annak 
érdekében, hogy a lőfegyverek, lőfegyverdarabok, alkotóelemeik és lőszereik tiltott 
gyártását és kereskedelmét megelőzzék, az ellen küzdjenek és azt kiküszöböljék –
2005. július 3-án lépett hatályba.

(3) A lőfegyverek nyomon követésének megkönnyítése, valamint a lőfegyverek, 
lőfegyverdarabok és a lőszerek tiltott kereskedelme és gyártása elleni hatékony 

                                               
* Módosítások: az új vagy módosított szöveget félkövér dőlt betűtípus, a törléseket a ▌jel mutatja.
1 Az Európai Unió 2009. december 1-jén, az Európai Unióról szóló szerződés hatályba 

lépésének napján az Európai Közösségek helyébe lépett, a nevezett szerződés 1. cikkének (3) 
bekezdése értelmében  (HL C 115., 2008.5.9., 13.o.).

2 HL L 280., 24.10.01, 5. o.
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küzdelem elősegítése érdekében – például a meglévő tájékoztatási csatornák jobb 
felhasználása révén – javítani kell a tagállamok közötti információcserét.

(4) A személyes adatok feldolgozását a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az 
egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 
95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben1, valamint a személyes adatok 
közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének 
védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 
45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben2 megállapított szabályoknak 
megfelelően kell végezni.

(5) A Bizottság a robbanóanyagok, gyújtószerkezetek, bombakészítéshez használt 
felszerelések és lőfegyverek nagyobb biztonságát célzó intézkedésekről szóló 
közleményében3  bejelentette az UNFP 10. cikke végrehajtására vonatkozó szándékát 
azon intézkedések részeként, melyek szükségesek ahhoz, hogy az Unió megköthesse a 
jegyzőkönyvet. 

(6) Az ENSZ lőfegyverekről szóló jegyzőkönyve különösképp azt írja elő valamennyi 
részes fél számára, hogy hozzanak létre vagy fejlesszék tovább a lőfegyverek 
gyártásával, megjelölésével, behozatalával és kivitelével kapcsolatos közigazgatási 
eljárásokat vagy rendszereket.

(7) Az ENSZ lőfegyverekről szóló jegyzőkönyvének való megfeleléshez a lőfegyverek, 
lőfegyverdarabok, alkotóelemeik és lőszereikkel tiltott kereskedelmét 
bűncselekménynek kell minősíteni, és a szabályozásnak lehetővé kell tennie 
elkobzásukat.

(8) A jelen rendelet hatálya nem terjed ki a kifejezetten katonai célú lőfegyverekre, 
lőfegyverdarabokra, alapvető alkotóelemeikre vagy lőszereikre. Az ENSZ 
lőfegyverekről szóló jegyzőkönyve 10. cikkében előírt követelményeknek való 
megfelelés igényének úgy kell eleget tenni, hogy a polgári célú lőfegyverek esetében 
egyszerűsített eljárást lehessen alkalmazni. Következésképpen biztosítani kell 
bizonyos könnyítéseket a több szállítmányra kiterjedő engedélyezés, a 
tranzitszabályok, és a törvényes célú ideiglenes kivitelek tekintetében. 

(9) E rendelet nem érinti sem az Európai Unió működéséről szóló szerződés 346. – a 
tagállamok alapvető biztonsági érdekeivel kapcsolatos – cikkét, sem a védelmi 
vonatkozású termékek Közösségen belüli transzferére vonatkozó feltételek 
egyszerűsítéséről szóló 2009/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet4, sem a 
fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló, 1991. június 18-i 
91/477/EGK tanácsi irányelvet5. Az ENSZ lőfegyverekről szóló jegyzőkönyve és 
következésképpen a jelen rendelet nem vonatkozik továbbá az államok közötti 
tranzakciókra, vagy azokra az állami szállításokra, ahol a jegyzőkönyv alkalmazása 

                                               
1 HL L 281., 23.11.95, 31. o.
2 HL L 8., 12.01.01, 1. o.
3 COM(2005)0329. A közlemény bejelentette továbbá a 91/477 irányelv technikai módosítását, 

amely az ENSZ-jegyzőkönyvben az irányelv által érintett Közösségen belüli 
fegyverszállítmányok tekintetében megkövetelt megfelelő rendelkezések integrálására 
irányult. Az irányelvet végül a 2008/51/EK irányelv módosította (HL L 179., 2008.7.8., 5. o.)

4 HL L 146., 10.06.09, 1. o.
5 HL L 256., 1991.9.13., 51. o.
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kizárná valamely állam azon jogát, hogy az Egyesült Nemzetek Alapokmányával 
összhangban nemzetbiztonsági érdekből járjon el.

(10) A 91/477/EGK irányelv a lőfegyverek polgári használatra történő, Unión belüli 
átadásával foglalkozik, e rendelet középpontjában pedig a fegyvereknek az Európai 
Unió vámterületéről harmadik országokba vagy azokon keresztül való kivitelére
vonatkozó intézkedések állnak.

(11) Amennyiben a lőfegyverek, lőfegyverdarabok, alapvető alkotóelemeik és a lőszereik 
harmadik országból kerülnek behozatalra, az uniós jogszabályok, és ennek 
megfelelően a 91/477/EGK irányelv hatálya alá tartoznak.

(12) Biztosítani kell a nyilvántartásra vonatkozó jelenleg hatályos uniós szabályokkal való 
összhangot.

(13) E rendelet helyes alkalmazása érdekében valamennyi tagállam intézkedéseket tesz 
annak érdekében, hogy az illetékes hatóságokat megfelelő hatáskörrel ruházza fel. 

(14) Az e rendelet alapján engedélyköteles lőfegyverek, lőfegyverdarabok, alapvető 
alkotóelemeik és lőszereik listájának fenntartása érdekében a Bizottságot az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően fel kell hatalmazni 
jogi aktusok elfogadására az e rendelet I. mellékletének a vám- és statisztikai 
nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 
2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletéhez1 valamint a fegyverek megszerzésének 
és tartásának ellenőrzéséről szóló, a 2008/51/EK irányelvvel módosított 91/477/EGK 
irányelv I. mellékletéhez történő hozzáigazítása tekintetében. Különösen fontos, 
hogy a Bizottság előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, 
beleértve a szakértői szintű konzultációt is. A Bizottságnak a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok előkészítése és kidolgozása során biztosítania kell a megfelelő 
dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács számára egyidejűleg, időben 
és megfelelő módon történő továbbítását.

(15) Az Unió vámszabályokat fogadott el, melyeket a Közösségi Vámkódex létrehozásáról 
szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet2 és az annak végrehajtására 
vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK bizottsági rendelet3

tartalmaz Figyelembe kell venni a Közösségi Vámkódex létrehozásáról (Modernizált 
Vámkódex) szóló, 2008. április 23-i 450/2008/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendeletet is4, amelynek rendelkezéseit saját 188. cikke értelmében különböző 
szakaszokban alkalmazni kell. E rendelet nem korlátozza a Közösségi Vámkódexen és 
annak végrehajtási rendelkezésein alapuló, vagy azokkal összhangban levő 
felhatalmazásokat.

(16) A tagállamoknak szabályokat kell alkotniuk az e rendelet rendelkezéseinek megsértése 
esetén alkalmazandó szankciókra, és biztosítaniuk kell e szankciók érvényesítését. A 
szankcióknak hatásosaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

(17) A jelen rendelet nem érinti a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, 

                                               
1 HL L 256., 1987.9.7., 1. o.
2 HL L 302., 1992.10.19., 1. o.
3 HL L 253., 1993.10.11., 1. o.
4 HL L 145., 2008.6.4., 1. o.
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brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi szabályozást létrehozó 2009. 
május 5-i 428/2009/EK tanácsi rendeletben1 létrehozott, a kettős felhasználású 
termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó uniós 
szabályozást. 

(17a) E rendelet összhangban áll a katonai célú lőfegyverekre, lőfegyverdarabokra, 
alapvető alkotóelemeikre és lőszereikre, a biztonsági stratégiákra, a kézi- és 
könnyűfegyverek illegális kereskedelmére és a katonai technológia kivitelére 
vonatkozó, többek között a Tanács 2008. december 8-i, a katonai technológia és 
felszerelések kivitelének ellenőrzésére vonatkozó közös szabályok meghatározásáról 
szóló 2008/944/KKBP közös álláspontjában2 kifejtett megfontolásokkal.

(18) A Bizottságnak és a tagállamoknak értesíteniük kell egymást az e rendelet alapján 
hozott intézkedésekről, valamint az e rendelettel kapcsolatban rendelkezésükre álló 
egyéb lényeges információkról.

(18a) E rendelet nem gátolja a tagállamokat a hivatalos dokumentumok hozzáférésére 
vonatkozó alkotmányos szabályaik alkalmazásában, tekintettel az Európai 
Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről 
szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre3,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET
CÉL, FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK ÉS HATÁLY

1. cikk
A jelen rendelet megállapítja a lőfegyverek, lőfegyverdarabok, alapvető alkotóelemeik és 
lőszereik kiviteli engedélyezésére, behozatal és tranzit szabályaira vonatkozó rendelkezéseket 
a nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezményhez csatolt, a lőfegyverek, 
lőfegyverdarabok, alkotóelemeik és lőszereik tiltott gyártásáról és kereskedelméről szóló 
ENSZ-jegyzőkönyv (a továbbiakban: ENSZ lőfegyverekről szóló jegyzőkönyv) 10. cikke 
végrehajtása céljából.

2. cikk

Ezen előírás alkalmazásában:
(1) „lőfegyver”: minden olyan, az I. mellékletben említett hordozható csöves tűzfegyver, 

amely egy gyúlékony hajtóanyag segítségével egy vagy több töltényt, golyót vagy 
lövedéket lő ki, azt ennek kilövésére tervezték vagy átalakítható erre a célra ; 

Egy tárgy gyúlékony hajtóanyag segítségével töltény, golyó vagy lövedék kilövésére 
alkalmassá átalakíthatónak minősül, ha: 

– megjelenésében egy lőfegyverre hasonlít, és 
– kivitelezése vagy alapanyaga miatt ilyenné átalakítható;

(2) „lőfegyverdarabok ▌:” a kifejezetten lőfegyverhez tervezett és annak működéséhez 

                                               
1 HL L 134., 29.05.09, 1. o.
2 HL L 335., 2008.12.13., 99. o.
3 HL L 145., 2001.5.31., 43. o.
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elengedhetetlen, az I. mellékletben említett darabok vagy cserealkatrészek, beleértve a 
fegyvercsövet, a tokszerkezetet vagy a vázat, a szánt vagy a forgódobot, a 
zárszerkezetet vagy a zárat, valamint minden olyan eszközt, amelyet a lőfegyver 
lövése által keltett zaj csökkentése érdekében terveztek vagy alakítottak át.

(2a) „alapvető alkotóelem”: a zárszerkezet, a lőfegyver töltényűrje és csöve, amelyek -
mivel különálló tárgyak - abba a lőfegyver-kategóriába tartoznak, amelyekre 
felszerelik vagy fel kívánják szerelni azokat;

(3) „lőszer” a teljes lőszertár vagy annak az I. mellékletben említett alkotóelemei, 
beleértve a töltényhüvelyt, a csappantyút, a lőport, a lőfegyverben használandó 
golyókat és lövedékeket, feltéve hogy ezek az alkotóelemek az adott tagállamban 
maguk is engedélykötelesek;

(4) „hatástalanított lőfegyverek”: olyan, a lőfegyver meghatározásának megfelelő tárgyak, 
amelyeket használatra tartósan alkalmatlanná tettek olyan hatástalanítás 
alkalmazásával, amely biztosítja, hogy a lőfegyver minden lényeges része használatra 
tartósan alkalmatlanná, és eltávolítása, kicserélése vagy reaktiválást célzó módosítása 
lehetetlenné vált; A tagállamok rendelkezéseket hoznak annak érdekében, hogy ezen 
hatástalanítási intézkedéseket egy illetékes hatóság ellenőrzése alá vonják. A 
tagállamok az ellenőrzés keretében tanúsítvány, vagy a lőfegyver hatástalanítását 
igazoló okmány kiadását, vagy erre a célra a lőfegyveren jól látható megjelölés 
elhelyezését írják elő;

(5) „kivitel”:
i) i. a 2913/92/EGK rendelet 161. cikke szerinti kiviteli eljárás;

ii) újrakivitel a 2913/92/EGK rendelet 182. cikke szerint, kivéve a 2913/92/EGK 
rendelet 91. cikkében említett külső tranziteljárás alatt szállított árukat, 
amennyiben a 182. cikk (2) bekezdésében említett újrakiviteli előírások 
teljesülnek;

(5a) „személy”: természetes személy, jogi személy vagy – amennyiben hatályos 
jogszabályok úgy rendelkeznek – jogi személyiség nélküli jogképes személyegyesülés 
(társulás);

(6) „exportőr”: az Unióban állandó lakhellyel vagy székhellyel rendelkező bármely 
természetes vagy jogi személy, aki vagy akinek nevében a kiviteli nyilatkozatot teszik, 
vagyis az a személy, aki a nyilatkozat elfogadásakor a harmadik országbeli címzett 
szerződő partnere, és jogosult a terméknek az Unió vámterületén kívüli kiszállítására 
▌. Amennyiben nem kötöttek kiviteli szerződést, vagy a szerződés birtokosa nem saját 
nevében jár el, akkor az exportőr az a személy, aki az árunak az Unió vámterületén 
kívüli kiküldésére szóló jogosultsággal rendelkezik;

Ha a lőfegyverek, lőfegyverdarabok és alapvető alkotóelemeik, vagy a lőszer feletti 
rendelkezési jog a kivitel alapját képező szerződésnek megfelelően egy, az Unión 
kívüli székhelyű személyé, akkor az exportőr Unión belüli székhelyű szerződő félnek 
minősül; 

(7) „az Unió vámterülete”: a 2913/92/EGK rendelet 3. cikkében említett területek;

(8) „kiviteli nyilatkozat”: az az okirat, amelyben egy személy meghatározott formában és 
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módon kinyilvánítja szándékát, hogy lőfegyvereket, lőfegyverdarabokat, alapvető 
alkotóelemeiket és lőszereket kíván kiviteli eljárás alá vonni;

(9) „ideiglenes kivitel”: a lőfegyverek uniós vámterület elhagyásával járó, és 24 hónapot 
meg nem haladó időszakon belül történő újrabehozatala szándékával történő 
szállítása

(10) „átrakodás” olyan tranzit, amelynek részét képezi az áruknak a behozatali eszközből 
történő kirakodásával járó fizikai művelet, amit rendszerint az újrakivitel céljával 
végrehajtott, valamely más szállítóeszközbe történő új berakodás követ;

(11) „tranzit”: az áruknak az Unió vámterületének elhagyásával és egy vagy több harmadik 
ország területén keresztülhaladva egy ezektől különböző harmadik országba történő 
szállításának művelete;

(12) „kivitel”:

a) egységes engedélyt vagy jóváhagyást adnak ki egy meghatározott exportőr 
számára egy vagy több lőfegyver, lőfegyverdarabjaik, alapvető alkotóelemeik 
és lőszereik egy harmadik országban meghatározott végfelhasználó vagy 
címzett részére, egy meghatározott szállítmányban történő szállítására ▌, 
és/vagy;

b) többszörös engedélyt vagy jóváhagyást adnak ki egy meghatározott exportőr 
számára egy vagy több lőfegyver, lőfegyverdarabjaik, alapvető alkotóelemeik 
és lőszereik egy harmadik országban meghatározott végfelhasználó vagy 
címzett részére, több szállítmányban történő szállítására ▌, és/vagy;

c) globális engedélyt vagy jóváhagyást adnak ki egy meghatározott exportőr 
számára egy vagy több lőfegyver, lőfegyverdarabjaik, alapvető alkotóelemeik 
és lőszereik egy vagy több harmadik országban meghatározott 
végfelhasználók vagy címzettek részére, több szállítmányban történő 
szállítására;

▌
(14) „tiltott kereskedelem”: lőfegyverek, lőfegyverdarabok, alapvető alkotóelemeik vagy 

lőszereik behozatala, kivitele, eladása, szállítása, mozgása vagy átszállítása egy 
tagállam területéről, vagy ez utóbbin keresztül egy harmadik ország területére, ha:

a) azt az érintett tagállam az ezen rendeletben foglalt rendelkezésekkel 
összhangban nem engedélyezi, vagy

b) a lőfegyverek nincsenek megjelölve a 91/477/EGK irányelv 4. cikke (1) és (2)
bekezdésének megfelelően, vagy

c) a behozott lőfegyverek a behozatal idején nincsenek megjelölve legalább az 
első Európai Unión belüli behozatali ország azonosítását lehetővé tevő 
egyszerű jelöléssel, vagy ilyen jelzés hiányában a behozott lőfegyverek 
azonosítását lehetővé tevő egyedi jelzéssel; „nyomon követés”: 

(15) a lőfegyverek és amennyiben lehetséges, a lőfegyverdarabok, az alapvető 
alkotóelemeik és a lőszereik rendszeres nyomon követése a gyártótól a vásárlóig, a 
tagállamok illetékes hatóságainak a tiltott gyártás és a tiltott kereskedelem 
felderítésében, kivizsgálásában és elemzésében való segítségnyújtás céljából. 
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3. cikk
1. Ez a rendelet nem alkalmazandó az alábbiakra:

a) államok egymásközti tranzakciói vagy állami szállítások;
b) kifejezetten katonai célú lőfegyverek, lőfegyverdarabok, alapvető 

alkotóelemeik és lőszereik, valamint minden esetben a teljesen automata
lőfegyverek;

c) a tagállami fegyveres erőknek, rendőrségeknek, illetve hatóságoknak szánt 
lőfegyverek, lőfegyverdarabok, alapvető alkotóelemeik és lőszereik; 

d) lőfegyverek, lőfegyverdarabok, alapvető alkotóelemeik és lőszereik kulturális 
és történelmi vonatkozásaival foglalkozó gyűjtők és testületek, melyeket az e 
rendelet céljaira ilyenként ismert el az a tagállam, melynek területén 
létrehozták őket, feltéve, hogy a nyomon követés biztosított;

e) hatástalanított lőfegyverek;
f) a nemzeti jogszabályok alapján antik lőfegyvernek és ezek másolatainak 

minősülő antik lőfegyverek és másolataik, feltéve, hogy az 1899 után gyártott 
lőfegyverek nem tartoznak az antik lőfegyverek közé.

▌
2. A jelen rendelet nem érinti a ▌ 2913/92/EGK tanácsi rendeletben (Közösségi

Vámkódex), ▌ a 2454/93/EGK bizottsági rendeletben (a Közösségi Vámkódex 
végrehajtási rendelkezései), ▌a „modernizált Vámkódexet” megállapító 2008. április 
23-i 450/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben szereplő vámszabályokat, 
valamint a 428/2009/EK tanácsi rendelet (kettős felhasználású termékekről szóló 
rendelet) által létrehozott, a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, 
brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó szabályozást.

II. FEJEZET
KIVITELI ENGEDÉLYEZÉS, ELJÁRÁSO KÉS ELLENŐRZÉSEK, VALAMINT 

BEHOZATALI ÉS TRANZIT RENDELKEZÉSEK
4. cikk

Az I. mellékletben felsorolt lőfegyverek, lőfegyverdarabok, alapvető alkotóelemeik és 
lőszereik kiviteléhez a II. mellékletben szereplő formanyomtatványnak megfelelően
kiállított kiviteli engedély ▌szükséges. Ilyen engedélyt ▌azon tagállam illetékes hatóságai 
adnak ki – írásban vagy elektronikus formában –, ahol az exportőrnek telephelye, illetve 
tartózkodási helye van.

Amennyiben a lőfegyverek, lőfegyverdarabjaik, alapvető alkotóelemeik és lőszereik kivitelét 
e rendelet engedélyhez köti, de emellett a 2008/944/KKBP közös álláspont rendelkezései is 
kiviteli engedélyt írnak elő, úgy a tagállamok olyan, egységes eljárást alkalmazhatnak, 
amely eleget tesz mind e rendelet, mind pedig a közös álláspont előírásainak.
Amennyiben a lőfegyverek, lőfegyverdarabjaik, alapvető alkotóelemeik és lőszereik a 
kérelem benyújtásának helyétől eltérő egy vagy több tagállamban találhatók, úgy ezt a 
kérelmen fel kell tüntetni. Azon tagállam illetékes hatóságai, ahol az engedélykérelmet 
benyújtották, haladéktalanul kikérik a szóban forgó tagállam vagy tagállamok illetékes 
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hatóságainak véleményét, és megadják az ezzel kapcsolatos tájékoztatást. A megkeresett 
tagállam vagy tagállamok az engedély kiadásával kapcsolatos esetleges ellenvetéseiket, 
amelyek kötelező érvényűek arra a tagállamra, ahol a kérelmet benyújtották, tíz 
munkanapon belül közlik.

4a. cikk 
A Bizottságot fel kell ruházni azzal a hatáskörrel, hogy a 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. 
mellékletének, valamint a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló, a 
2008/51/EK irányelv által módosított 91/477/EGK tanácsi irányelv I. mellékletének a 
módosítása tekintetében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el.

4b. cikk 
A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott 
felhatalmazás gyakorlásának feltételeit e cikk határozza meg. 
A Bizottság a 4a. cikkben említett felhatalmazása határozatlan időre szól …-tól/-től kezdődő 
hatállyal. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 4a. cikkben említett 
felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott 
felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 
napon vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a 
már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét. 
A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően egyidejűleg értesíti 
arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.
A 4a. cikkben foglaltaknak megfelelően elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha a nevezett jogi aktusról szóló értesítéstől számított két hónapos 
határidőn belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emel ellene kifogást, illetve 
ha e határidő lejárta előtt mind az Európai Parlament, mind pedig a Tanács tájékoztatta a 
Bizottságot arról, hogy nem kíván kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez a határidő két hónappal meghosszabbítható.

5. cikk
1. A lőfegyverekre, lőfegyverdarabokra, alapvető alkotóelemeikre és lőszereikre 

vonatkozó kiviteli engedély ▌kiállítása előtt az érintett tagállam megvizsgálja, hogy:
a) a behozatali harmadik ország ▌engedélyezte a szóban forgó behozatalt, és

b) a tranzittal érintett harmadik országok, ha van ilyen, írásban – és legkésőbb a 
szállítás megkezdése előtt – nyilatkoztak arról, hogy nem ellenzik a tranzitot. 
Ez a rendelkezés nem alkalmazandó:
– a tengeri/légi és a harmadik országok kikötőjén/repülőterén keresztül 

áthaladó szállítmányok, feltéve, hogy nem kerül sor átrakodásra vagy 
a szállítóeszköz cseréjére.

– az igazolhatóan törvényes célra szolgáló ideiglenes kivitel eseteire, 
amelyek közé tartozik a vadászat, a sportlövészet, a kiértékelés, az 
eladással nem összekötött kiállítások és a javítás.
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2. A tagállamok határozhatnak úgy, hogy amennyiben az exportőrnek a kifogás 
hiányára vonatkozó nyilatkozat érdekében benyújtott írásos kérelmének beérkezésétől 
számított 20 munkanapon belül nem érkezik a tranzitot kifogásoló nyilatkozat, akkor 
úgy kell tekintetni, hogy a megkérdezett harmadik országnak nincsen kifogása ▌.

3. Az exportőr benyújtja a kiviteli engedély ▌kiállításáért felelős tagállam illetékes 
hatóságához a szükséges okiratokat, melyek bizonyítják, hogy a behozatali harmadik 
ország engedélyezte a behozatalt, és hogy a harmadik tranzit országnak nincs kifogása 
a tranzit ellen ▌.

4. A tagállamok a kiviteli engedély ▌iránti kérelmeket a nemzeti jog vagy gyakorlat által 
meghatározandó, de 60 munkanapot meg nem haladó időtartamon belül elbírálják, 
attól a naptól számítva, amikor valamennyi igényelt információt az illetékes 
hatóságok rendelkezésére bocsátottak. Kivételes körülmények között és megfelelően 
indokolt okokból az e bekezdésben említett időtartam 90 munkanapra 
meghosszabbítható.

5. A kiviteli engedély ▌érvényességi ideje nem haladhatja meg a behozatali engedély 
érvényességi idejét. Ha a behozatali engedély nem ír elő érvényességi időt, akkor –
hacsak nem állnak fenn kivételes körülmények és megfelelően indokolt okok – a 
kiviteli engedély érvényességi ideje nem lehet kevesebb kilenc hónapnál. 

6. A tagállamok dönthetnek úgy, hogy elektronikus dokumentumokat használnak az 
engedélykérelmek elbírálása céljából.

6. cikk
1. A nyomon követés céljából az importáló harmadik ország által kibocsátott kiviteli 

engedély ▌és a behozatali felhatalmazás vagy behozatali engedély, valamint a kísérő 
dokumentumok együttesen tartalmazzák az alábbi információkat:

a) az engedélyek kiállításának napját, és az érvényességi időt;
b) az engedélyek kiállításának helyét;

c) a kiviteli ország;
d) a behozatali ország;

e) a harmadik tranzitországokat, amennyiben ez releváns;
f) a címzett; 

g) a végső vevőt, amennyiben ismert a szállítás idején;
h) a lőfegyverek, lőfegyverdarabok, alapvető alkotóelemeik és lőszereik 

azonosítását lehetővé tevő adatokat, valamint azok mennyiségét, ideértve –
legkésőbb a szállítás megkezdése előtt – a lőfegyvereken használt jelzést. 

2. Az (1) bekezdés szerinti információkat, amennyiben azokat a behozatali engedély 
vagy felhatalmazás tartalmazza, legkésőbb a szállítást megelőzően az exportőr 
bocsátja a harmadik tranzitországok rendelkezésére. 

7. cikk

1.  A lőfegyverek, lőfegyverdarabok, alapvető alkotóelemeik és lőszereik ▌ ideiglenes 
kivitelére vagy újrakivitelére vonatkozó ▌egyszerűsített eljárások alkalmazása az 
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alábbiak szerint történik:

a) Nem szükséges kiviteli engedély 
i) az alábbiak ideiglenes kivitele esetén, amennyiben azt harmadik 

országba, saját személyes poggyászuk részeként vadászok vagy 
sportlövők hajtják végre, azzal a feltétellel, hogy az illetékes hatóság 
számára igazolniuk kell utazásuk okát, így különösen meghívásukat 
vagy a harmadik célországbeli vadász- és céllövő tevékenységek más 
bizonyítékát kell bemutatniuk:
– egy vagy több lőfegyver;
– alapvető alkotóelemeik, megjelölésük esetén, valamint 

alkotórészeik;
– a hozzájuk tartozó lőszerek, legfeljebb 800 töltény vadászok és 

legfeljebb 1200 töltény sportlövők esetében,
ii) újrakivitel során, amennyiben azt saját személyes poggyászuk 

részeként vadászok vagy sportlövők hajtják végre, vadászati vagy 
sportlövő tevékenységre vonatkozó ideiglenes behozatalt követően, 
azzal a feltétellel, hogy a lőfegyverek az Unió vámterületén kívül 
állandó lakóhellyel rendelkező személy tulajdonában maradnak, és 
újrakivitelük ugyanezen személy számára történik.

▌

b) Ha a vadászok és sportlövők ▌a tartózkodási helyük szerinti tagállamtól eltérő 
tagállamon keresztül hagyják el az Unió vámterületét, ▌ az illetékes 
hatóságoknak be kell mutatniuk a 91/477/EGK irányelv 1. és 12. cikke szerinti 
európai lőfegyvertartási igazolványukat ▌. Légi szállítás esetén az európai 
lőfegyvertartási igazolvány akkor mutatandó be az illetékes hatóságoknak, 
amikor az árukat az Unió vámterületének elhagyása céljából a légi szállító 
számára átadják. 
Ha a vadászok és sportlövők a tartózkodási helyük ▌szerinti tagállamon 
keresztül ▌ hagyják el az Unió vámterületét, az európai lőfegyvertartási 
igazolvány helyett szabad választásuk szerint az e célra a nevezett tagállam 
illetékes hatóságai által érvényesnek tekintett más dokumentumot is 
bemutathatnak ▌.

▌

c) Az illetékes hatóságok 10 napot meg nem haladó időszakra felfüggesztik a 
tagállam területéről történő kivitellel kapcsolatos eljárást, vagy – szükség 
esetén – más módon is megakadályozhatják, hogy az érvényes kiviteli 
engedéllyel rendelkező lőfegyverek, lőfegyverdarabok, alapvető alkotóelemeik 
vagy lőszereik a területén keresztül elhagyják az Unió vámterületét, 
amennyiben alapos okuk van feltételezni, hogy a kivitelnek a vadászok és 
sportlövők által szolgáltatott, fent említett igazolás nem áll összhangban a 8. 
cikkben előírt vonatkozó megfontolásokkal és kötelezettségekkel. Kivételes 
körülmények között és megfelelően indokolt okokból az e bekezdésben 
említett időtartam 30 napra meghosszabbítható.
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2. A tagállamok nemzeti jogszabályaikkal összhangban egyszerűsített eljárásokat 
hoznak létre:
a) lőfegyverek újrakivitelére, ha az kiértékelés vagy eladással nem összekötött 

kiállítás céljából alkalmazott ideiglenes behozatal, illetve javítás céljából 
alkalmazott aktív feldolgozási vámeljárás után történik, amennyiben a 
lőfegyverek az Unió vámterületén kívül állandó lakóhellyel rendelkező 
személy tulajdonában maradnak, és újrakivitelük ugyanezen személy 
számára történik.

b) lőfegyverek, lőfegyverdarabok, alapvető alkotóelemeik és lőszereik 
újrakivitelére, ha azokat ideiglenes vámraktárban tartják attól a pillanattól 
kezdve, hogy beléptek az Unió vámterületére, és mindaddig, amíg azt 
elhagyják;

c) lőfegyverek ideiglenes kivitelére, ha annak célja kiértékelés, javítás vagy 
eladással nem összekötött kiállítás, amennyiben az exportőr igazolja, hogy 
törvényesen birtokolja ezeket a lőfegyvereket és azokat a passzív feldolgozási 
eljárás vagy az ideiglenes kiviteli vámeljárás szerint viszi ki.

▌
8. cikk

1. Az ezen rendelet szerinti kiviteli engedély ▌kiállításáról vagy megtagadásáról való 
határozathozatal során a tagállamok figyelembe vesznek minden lényeges szempontot, 
adott esetben ideértve: 

a) azokat a kötelezettségeket és vállalásokat, amelyeket a vonatkozó nemzetközi 
kivitel-ellenőrzési megállapodások tagjaként vagy a vonatkozó nemzetközi 
szerződések megerősítésével elfogadott;

▌
c) a nemzeti külügyi és biztonságpolitikai megfontolásokat, ideértve azokat is, 

melyekre a ▌2008/944/KKBP közös álláspont kiterjed; 
d) a tervezett végfelhasználással, címzettel, meghatározott végfelhasználóval és 

az eltérítés kockázatával kapcsolatos megfontolásokat.
2. Az (1) bekezdésben megállapított szempontok mellett a ▌kiviteli engedély iránt 

benyújtott kérelem elbírálása során a tagállam figyelembe veszi, hogy az exportőr 
arányos és megfelelő eszközöket és eljárásokat alkalmaz-e a rendelet rendelkezéseinek 
és célkitűzéseinek, valamint az engedély kikötéseinek és feltételeinek való megfelelés 
biztosítása érdekében. Amikor a tagállamok arról határoznak, hogy e rendelet 
alapján megadják-e a kiviteli engedélyt,  tiszteletben tartják a Tanács által elfogadott 
határozatokban megállapított szankciókból, a Európai Biztonsági és 
Együttműködési Szervezet (EBESZ) valamely határozatából és különösen az 
Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának a fegyverembargókra vonatkozó kötelező 
határozatából következő kötelezettségeiket.

9. cikk

1. A tagállamok:
a) megtagadják a kiviteli engedély ▌kiállítását, ha az engedélyt kérelmező 
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▌személy ▌bármely bűnügyi nyilvántartásban szerepel az európai 
elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló 
2002/584/IB tanácsi kerethatározat1 2. cikke (2) bekezdésében felsorolt 
bűncselekmények elkövetése vagy bármely egyéb olyan cselekmény miatt, 
amely legalább négy évig terjedő szabadságvesztéssel vagy annál súlyosabb 
büntetéssel sújtható;

b) érvénytelenítik, felfüggesztik, módosítják vagy visszavonják a kiviteli 
engedélyt ▌, ha nem álltak vagy már nem állnak fenn a kiállítás feltételei.

A fenti rendelkezések nem érintik a nemzeti jogban előírt szigorúbb szabályokat.
2. A tagállamok a kiviteli engedély ▌kiállításának megtagadása, vagy ezek 

érvénytelenítése, felfüggesztése vagy visszavonása esetén értesítik a többi tagállam 
illetékes hatóságait, és megosztják velük a releváns információkat. Ha valamely 
tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságai felfüggesztettek egy kiviteli engedélyt, a 
felfüggesztés időtartamának lejártakor a végső értékelésről tájékoztatják a többi 
tagállamot és a Bizottságot. 

3. A tagállamok ezen rendelet alapján eljáró hatóságai kiviteli engedély ▌kiállítása előtt 
figyelembe veszik az e rendelet alapján visszautasított azon kérelmeket, melyekről 
értesítést kaptak, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy a másik tagállam vagy 
tagállamok illetékes hatóságai egy lényegében hasonló tranzakció esetében 
elutasítottak-e kérelmeket (vagyis a tárgy lényegében azonos paraméterekkel vagy 
technikai tulajdonságokkal bír, és azonos az importőr vagy a címzett). Először 
konzultálhatnak annak a tagállamnak vagy tagállamoknak a hatáskörrel rendelkező 
hatóságaival, amelyek ezen elutasító határozatot (határozatokat) az (1) és (2) 
bekezdésnek megfelelően meghozták. Ha az ilyen konzultációt követően a tagállam 
hatáskörrel rendelkező hatóságai az engedély megadásáról határoznak, úgy erről 
értesítik a többi tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságait, és átadnak a döntésük 
indokolásául szolgáló minden szükséges információt. 

4. Az ezen cikk rendelkezései szerint történő minden információmegosztásának 
összhangban kell állnia a 17. cikk (2) bekezdésének az ilyen információk bizalmas 
jellegére vonatkozó rendelkezéseivel.

10. cikk
A tagállamok hatályos nemzeti jogukkal vagy joggyakorlatukkal összhangban legalább 20 
évig nyilvántartják a lőfegyverekkel, és ahol ez szükséges és megvalósítható, a 
lőfegyverdarabokkal, alapvető alkotóelemeikkel és lőszereikkel kapcsolatos minden olyan 
információt, amely szükséges e lőfegyverek, lőfegyverdarabok, alapvető alkotóelemeik és 
lőszereik nyomon követéséhez, valamint e termékek tiltott kereskedelmének megelőzéséhez 
és felderítéséhez. Ilyen információ a kiviteli engedély kiállításának helye, ideje, az 
érvényességi idő; a kiviteli ország; a behozatali ország; a harmadik tranzitország, amennyiben 
ez releváns; a címzett; a végső vevő, amennyiben ismert a szállítás idején; valamint az áruk 
leírása és mennyisége, ideértve a rajtuk lévő jelzéseket. 

Ez a cikk nem alkalmazható a ▌7. cikkben említett kivitelekre. 
11. cikk

                                               
1 HL L 190., 2002.7.18., 1. o.
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1. A tagállamok alapos gyanú esetén kérelmezik a behozatali harmadik országtól, hogy 
erősítsék meg az útnak indított lőfegyver-, rész-, alapvető alkotórész- és 
lőszerszállítmány megérkezését. 

2. A tagállamok kérelemre értesítik a kiviteli harmadik országot az útnak indított 
lőfegyver-, rész-, alapvető alkotórész- és lőszerszállítmány megérkezéséről az Unió 
vámterületére. A megerősítés elviekben a szükséges vámbehozatali okiratok 
bemutatásával történik. 
Az első albekezdést csak abban az esetben kell alkalmazni, ha a kérelmező harmadik 
kiviteli ország már az ENSZ lőfegyverekről szóló jegyzőkönyvének részes állama volt 
az Unióba történő kivitel idején. 

3. A tagállamok hatályos nemzeti jogszabályaikkal vagy joggyakorlatukkal összhangban 
eleget tesznek az (1) és (2) bekezdésnek. ▌Kivitel esetében a tagállamok illetékes 
hatóságai különösképp határozhatnak úgy, hogy közvetlenül felveszik a kapcsolatot az 
exportőrrel vagy a behozatali harmadik országgal. 

12. cikk
A tagállamok ▌megteszik a szükséges intézkedéseket az engedélyezési eljárások biztonsága 
és az engedélyezési dokumentumok eredetisége igazolhatóságának vagy 
megerősíthetőségének biztosítása érdekében.

Az igazolásra és a megerősítésre adott esetben diplomáciai úton is sor kerülhet.

13. cikk
A rendelet megfelelő alkalmazása érdekében az egyes tagállamok szükséges és arányos 
intézkedéseket tesznek, hogy hatáskörrel rendelkező hatóságaikat felhatalmazzák:

a) a lőfegyverekkel, lőfegyverdarabokkal, alapvető alkotóelemeikkel és 
lőszereikkel kapcsolatos bármely rendeléssel vagy tranzakcióval kapcsolatos 
információgyűjtésre;

b) arra, hogy meggyőződhessenek a kivitel ellenőrzési intézkedések megfelelő 
alkalmazásáról, ami kiterjedhet különösen a kiviteli ügyletben érdekelt 
személyek telephelyére történő belépési jogosultságra.

14. cikk

A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó 
szankciókra vonatkozó szabályokat, valamint minden szükséges intézkedést meghoznak azok 
végrehajtása érdekében. Az előírt szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó 
erejűnek kell lenniük.

III. FEJEZET
VÁMÜGYI FORMASÁGOK

15. cikk
1. A lőfegyverek, lőfegyverdarabok és alapvető alkotóelemeik, vagy a lőszer kivitelével 

kapcsolatos vámügyi formaságok teljesítése során a kiléptető ▌vámhivatalnál az 
exportőrnek igazolnia kell, hogy beszerezte a szükséges kiviteli engedélyt.
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2. Az exportőrtől bekérhető a bizonyítékként szolgáltatott bármely okmánynak azon 
tagállam hivatalos nyelvére történő fordítása, ahol a kiviteli nyilatkozatot benyújtották. 

3. A 2913/92/EGK rendelet alapján és az annak értelmében ráruházott jogkör sérelme 
nélkül a tagállam 10 napot meg nem haladó időszakra is felfüggeszti a területéről 
történő kivitellel kapcsolatos eljárást, vagy – szükség esetén – más módon is 
megakadályozhatja azt, hogy az érvényes kiviteli engedéllyel rendelkező lőfegyverek, 
lőfegyverdarabok, alapvető alkotóelemeik, vagy lőszereik a területén keresztül 
elhagyják az Unió vámterületét, amennyiben alapos okkal feltételezheti, hogy: 

a) az engedély megadásakor valamely vonatkozó információt nem vettek 
figyelembe; vagy

b) az engedély megadása óta a körülmények jelentős mértékben megváltoztak.

Kivételes körülmények között és megfelelően indokolt okokból az e bekezdésben 
említett időtartam 30 napra meghosszabbítható.

4. A (3) bekezdésben említett időtartam alatt a tagállam vagy engedélyezi a lőszerek, 
lőfegyverdarabok, alapvető alkotóelemeik vagy lőszereik kivitelét, vagy ezen rendelet 
9. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint jár el.

16. cikk
1. A tagállamok úgy rendelkezhetnek, hogy a lőfegyverek, lőfegyverdarabok és alapvető 

alkotóelemeik, vagy a lőszer kivitelére vonatkozó vámkezelést csak az arra 
felhatalmazott vámhivatalok végezhetik. 

2. Azok a tagállamok, amelyek élnek az (1) bekezdésben biztosított választási 
lehetőséggel, tájékoztatni kötelesek a Bizottságot a megfelelő felhatalmazással 
rendelkező vámhivatalokról, illetve ezek változásairól. A Bizottság ezeket az 
információkat az Európai Unió Hivatalos Lapja C sorozatában évente kihirdeti és 
frissíti.

IV. FEJEZET

KÖZIGAZGATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS
17. cikk

1. A tagállamok a Bizottsággal együttműködve és a 19. cikk (2) bekezdésével 
összhangban a jelen rendelet által bevezetett intézkedések hatékonyságának növelése 
céljából minden szükséges intézkedést megtesznek a hatáskörrel rendelkező hatóságok 
közötti közvetlen együttműködés és információcsere kialakítása érdekében. Az 
információk az alábbiakra terjedhetnek ki: 
a) Azon exportőrök adatai, akiknek a kérelmét visszautasították, vagy akikre a 

tagállamok 9. cikk alapján hozott határozata vonatkozik;
b) a címzettekre vagy a gyanús beszerzési tevékenységben részt vevő egyéb 

szereplőkre, és adott esetben a használt útvonalakra vonatkozó adatok.
2. E rendelet 23. cikkének sérelme nélkül a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti 

kölcsönös segítségnyújtásról, valamint a vám- és mezőgazdasági szabályozás helyes 
alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok és a Bizottság együttműködéséről 
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szóló, 1997. március 13-i 515/97EK tanácsi rendeletet1, és különösen annak az 
információk bizalmas kezeléséről szóló rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell. 

V. FEJEZET
ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

18. cikk
1. A Bizottság képviselőjének elnökletével lőfegyverek kivitelével foglalkozó 

koordinációs csoportot kell létrehozni. Minden egyes tagállam egy képviselőt küld 
ebbe a csoportba. 

A lőfegyverek kivitelével foglalkozó koordinációs csoport e rendelet alkalmazásával 
kapcsolatos minden olyan kérdést megvizsgál, amelyet akár az elnök, akár egy 
tagállam képviselője vet fel. A csoportra vonatkoznak az 515/97/EK ▌rendeletben 
megfogalmazott titoktartási szabályok. 

2. A lőfegyverek kivitelével foglalkozó koordinációs csoport elnöke vagy a koordinációs 
csoport – bármikor, amikor azt szükségesnek tartja – konzultációt folytat a rendelet 
által érintett bármely érdekelttel.

19. cikk

1. Minden tagállam tájékoztatja a Bizottságot a rendelet végrehajtása érdekében 
alkalmazott törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezésekről, beleértve a 14. 
cikkben említett intézkedéseket is.

2. Ezen rendelet hatálybalépésének napjáig minden tagállam tájékoztatja a többi 
tagállamot és a Bizottságot az 5., 7., 9. és 15. cikk végrehajtására illetékes nemzeti 
hatóságról. A tagállamok által szolgáltatott információk alapján a Bizottság közzéteszi 
és évente frissíti e hatóságok listáját az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 
sorozatában. 

3. A Bizottság e rendelet hatálybalépése után öt évvel, majd ezután a lőfegyverek 
kivitelét koordináló csoport kérésére, de legalább tízévenként áttekinti a rendelet 
végrehajtását, és jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé annak 
alkalmazásáról, amely tartalmazhatja a rendelet módosítására vonatkozó javaslatokat 
is. A tagállamok a jelentés elkészítéséhez minden megfelelő információt megadnak a
Bizottságnak, ideértve a 4. cikk (2) bekezdésében említett egységes eljárás 
alkalmazására vonatkozó tájékoztatásokat is.

20. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon
lép hatályba.

E rendelet 11. cikkének (1) és (2) bekezdése az ENSZ lőfegyverekről szóló jegyzőkönyvének 
▌ az Európai Unióban való hatálybalépését követő harmadik napon alkalmazandó, a 
Szerződés 218. cikke szerinti megkötését követően. Minden más rendelkezés az e rendelet az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napját követő tizennyolc hónapot 
követően alkalmazandó.
Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
                                               
1 HL L 82., 1997.3.22., 1. o.
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Az Európai Parlament részéről a Tanács részéről ––
az elnök az elnök
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 I. MELLÉKLET1

Az e rendelet szerinti lőfegyverek, lőfegyverdarabok, alapvető alkotóelemeik és lőszereik 
listája: 

▌

ÁRUMEGNEVEZÉS NK KÓD2

1 Félautomata vagy ismétlő rövid lőfegyverek ex 9302 00 00

2 Központi gyújtású egylövetű rövid lőfegyverek ex 9302 00 00

3 Peremgyújtású egylövetű rövid lőfegyverek, amelyek 
teljes hossza 28 cm-nél rövidebb

ex 9302 00 00

4 Félautomata hosszú lőfegyverek, melyek tölténytára és 
töltényűrje együttesen háromnál több töltény 
befogadására alkalmas

ex 9303 20 10
ex 9303 20 95
ex 9303 30 00
ex 9303 90 00

5 Félautomata hosszú lőfegyverek, amelyek tölténytára és 
töltényűrje együttesen háromnál több töltény 
befogadására nem alkalmas, ha a tölténytár eltávolítható, 
vagy ha nem biztos, hogy szokásos szerszámokkal a 
fegyvert nem lehet olyan fegyverré átalakítani, amelynek 
tölténytára és töltényűrje együttesen háromnál több 
töltény befogadására alkalmas

ex 9303 20 10
ex 9303 20 95
ex 9303 30 00
ex 9303 90 00

6 Ismétlő és félautomata hosszú lőfegyverek huzagolatlan, 
60 cm-t meg nem haladó hosszúságú csővel

ex 9303 20 10
ex 9303 20 95

7 Automata szerkezetű fegyverekre hasonlító polgári célú 
félautomata lőfegyverek

ex 9302 00 00
ex 9303 20 10
ex 9303 20 95
ex 9303 30 00

                                               
1 A vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 

1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet által megállapított Kombinált Nómenklatúra 
alapján.

2 Ha „ex” kód szerepel, a hatályt a KN-kód és az ahhoz tartozó árumegnevezés együttes 
alkalmazásával kell meghatározni.
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ex 9303 90 00 

8 A 6. pontban felsoroltakon kívüli egyéb ismétlő hosszú 
lőfegyverek

ex 9303 20 95
ex 9303 30 00
ex 9303 90 00

9 Hosszú lőfegyverek egylövetű huzagolt csővel ex 9303 30 00
ex 9303 90 00

10 A 4-7. pontban felsoroltakon kívüli félautomata hosszú 
lőfegyverek

ex 9303 90 00

11 Peremgyújtású egylövetű rövid lőfegyverek, amelyek 
teljes hossza 28 cm-nél nem rövidebb

ex 9302 00 00

12 Egylövetű hosszú lőfegyverek huzagolatlan csővel 9303 10 00
ex 9303 20 10
ex 9303 20 95

13 A kifejezetten lőfegyverhez tervezett és annak 
működéséhez elengedhetetlen lőfegyverdarabok, beleértve 
a fegyvercsövet, a tokszerkezetet vagy a vázat, a szánt 
vagy a forgódobot, a zárszerkezetet vagy a zárat, valamint 
minden olyan eszközt, amelyet a lőfegyver lövése által 
keltett zaj csökkentése érdekében terveztek vagy 
alakítottak át.
Az ilyen lőfegyverek alapvető alkotóelemei: A 
zárszerkezet, a lőfegyver töltényűrje és csöve, amelyek -
mivel különálló tárgyak - abba a lőfegyver-kategóriába 
tartoznak, amelyekre felszerelik vagy fel kívánják szerelni 
azokat

ex 9305 10 00
ex 9305 21 00
ex 9305 29 00
ex 9305 99 00

14 Lőszerek: a teljes lőszertár vagy annak alkotóelemei, 
beleértve a töltényhüvelyt, a csappantyút, a lőport, a 
lőfegyverben használandó golyókat és lövedékeket, feltéve 
hogy ezek az alkotóelemek az adott tagállamban maguk is 
engedélykötelesek

ex 3601 00 00
ex 3603 00 90
ex 9306 21 00
ex 9306 29 00
ex 9306 30 10
ex 9306 30 90
ex 9306 90 90

15 Történelmi jelentőségű gyűjtemények és 
gyűjteménydarabok

ex 9705 00 00
ex 9706 00 00
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Száz évnél idősebb régiségek

E melléklet alkalmazásában:
a) „rövid lőfegyver”: az a lőfegyver, melynek csöve nem haladja meg a 30 cm 

hosszúságot, vagy amelynek teljes hossza nem haladja meg a 60 cm-t;
b) „hosszú lőfegyver”: minden egyéb, a rövid lőfegyveren kívüli lőfegyver;
c) „automata lőfegyver”: olyan lőfegyver, amely minden lövés után automatikusan 

újratölt, és az elsütő billentyű egyszeri meghúzásával egynél több lövést képes 
leadni;

d) „félautomata lőfegyver”: olyan lőfegyver, amely minden lövés után automatikusan 
újratölt, és az elsütő billentyű egyszeri meghúzásával csak egy lövést képes leadni;

e) „ismétlő lőfegyver”: olyan lőfegyver, amelyet úgy terveztek, hogy minden lövés 
leadása után tölténytárból vagy forgódobból a szerkezet kézi működtetésével tölthető 
újra;

f) „egylövetű lőfegyver”: olyan, tölténytár nélküli lőfegyver, amelynek töltényűrjébe 
vagy a csőfar töltőnyílásába minden lövés leadása előtt kézzel helyezik be a lőszert.
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II. MELLÉKLET
(minta a kiviteli engedély formanyomtatványhoz)

(e rendelet 4. cikke szerint)
A tagállamok a kiviteli engedélyek kiadása során törekednek az engedély jellegének 
feltüntetésére a formanyomtatványon.
Ez a kiviteli engedély a lejárati időpontig az Európai Unió valamennyi tagállamában 
érvényes.

EURÓPAI UNIÓ LÖFEGYVEREK KIVITELE (…/…./20. 
rendelet.)

Az engedély típusa
Egységes Többszörös Globális 

1 2. Az engedély 
azonosítási száma1 3. A lejárat napja21. Exportőr

(EORI szám, adott esetben)
No

4. Kapcsolattartó

5. Címzett(ek) (EORI szám, adott esetben) 6. Kibocsátó hatóság

8. A kivitel szerinti ország(ok) Kód (3)

7. Ügynök(ök)/Képviselet(ek) 

(ha más, mint az exportőr) (EORI 
szám, adott esetben)

No

9. A behozatal szerinti ország(ok) és a 
behozatali engedély(ek) száma(i)

Kód (1)

11. Tranzit harmadik országok (adott 
esetben) 

Kód (1)

EN
G

ED
ÉL

Y

10.Végső vevő (ha a szállítás 
megkezdésekor ismert) ) (EORI szám, adott 
esetben)

12. A behozatali vámeljárást végző 
tagállam(ok)

Kód (1)

                                               
1 A kibocsátó hatóság tölti ki.
2 Ha „ex” kód szerepel, a hatályt a KN-kód és az ahhoz tartozó árumegnevezés együttes 

alkalmazásával kell meghatározni.
3 Lásd a többször módosított 1172/95/EK rendeletet (HL L 118., 1995.5.25., 10. o.).
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13. A tételek megnevezése 
(1) 

14. Harmonizált rendszer vagy kombinált nómenklatúra (adott 
esetben a nyolc számjegyű kóddal)

13.a Jelölés 15. Pénznem és érték 16. Tételek mennyisége 

17. Végfelhasználás (adott 
esetben)

18. Szerződés dátuma (ha 
alkalmazható)

19. Kiviteli vámeljárás

20. A nemzeti jogszabályok által előírt kiegészítő információ (a formanyomtatványon kell megadni)

Előzetesen nyomtatott információk számára fenntartott hely
A tagállam tölti ki

A kibocsátó hatóság tölti ki

Aláírás

Kibocsátó hatóság Bélyegző

Hely és dátum

                                               
1 Lásd a többször módosított 1172/95/EK rendeletet (HL L 118., 1995.5.25., 10. o.).
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EURÓPAI UNIÓ

1a1 1. Exportőr 2. Azonosító szám 9. A behozatal szerinti 
ország és a behozatali 
engedély száma

5. Címzett

13.1. A termék megnevezése 14. Termékazonosító kód (adott esetben a nyolc számjegyű 
kóddal) 
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13.1. A termék megnevezése 14. Termékazonosító kód (adott esetben a nyolc számjegyű 
kóddal) 

13.a Jelölés 15. Pénznem és érték 16. Tételek mennyisége

13. 3. A termék megnevezése 14. Termékazonosító kód (adott esetben a nyolc számjegyű 
kóddal) 

13.a Jelölés 15. Pénznem és érték 16. Tételek mennyisége

13. 4. A termék megnevezése 14. Termékazonosító kód (adott esetben a nyolc számjegyű 
kóddal)

13.a Jelölés 15. Pénznem és érték 16. Tételek mennyisége

13. 5. A termék megnevezése 14. Termékazonosító kód (adott esetben a nyolc számjegyű 
kóddal) 

13.a Jelölés 15. Pénznem és érték 16. Tételek mennyisége

13. 6. A termék megnevezése 14. Termékazonosító kód (adott esetben a nyolc számjegyű 
kóddal) 

13.a Jelölés 15. Pénznem és érték 16. Tételek mennyisége

                                               
1 Minden egyes címzett esetében külön nyomtatványt kell kitölteni.
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13. 7. A termék megnevezése 14. Termékazonosító kód (adott esetben a nyolc számjegyű 
kóddal)

13.a Jelölés 15. Pénznem és érték 16. Tételek mennyisége

Megjegyzés: Minden egyes címzett esetében külön nyomtatványt kell kitölteni. az 1a. formanyomtatványnak megfelelően. A 22. 
oszlop 1. sorában a meglévő mennyiséget, a 2. sorban az ez alkalommal levont mennyiséget kell feltüntetni.

21. Nettó mennyiség (Nettó tömeg/egyéb értékek a 
mennyiségi egység megadásával)

24. Vámdokumentumok 
(típus és szám) vagy a 
kivonat (száma) és a 
levonás dátuma

25. Tagállam, név és aláírás, levonás 
igazolása bélyegzővel

22. Számokkal 23. A levonás 
értéke/mennyisége 
betűkkel
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