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PR_COD_1amCom

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Egyesült Nemzetek lőfegyverekről szóló jegyzőkönyve 10. cikkének végrehajtásáról és 
a lőfegyverek, lőfegyverdarabok, alkotóelemeik és lőszereik kiviteli engedélyezési, 
behozatali és tranzitszabályainak létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2010)0273 – C7-0138/2010 – 2010/0147(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2010)0273),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
207. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 
Parlamenthez (C7-0138/2010),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság  jelentésére és az Állampolgári Jogi, 
Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A7-0000/2010),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

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

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „részek és alapvető alkotóelemek”: a 
kifejezetten lőfegyverhez tervezett és 
annak működéséhez elengedhetetlen 
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 

2. „lőfegyverdarabok”: a kifejezetten 
lőfegyverhez tervezett és annak 
működéséhez elengedhetetlen 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 
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érdekében terveztek vagy alakítottak át. érdekében terveztek vagy alakítottak át.

„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;

Or. it

Indokolás

A meghatározást össze kell hangolni a már létező uniós jogszabályokkal, különös tekintettel a 
2008/51/EK irányelvre, amely hivatkozik a „lőfegyverdarabokra” és az „alapvető 
alkotóelemekre”.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. it

Indokolás

A meghatározást össze kell hangolni a már létező uniós jogszabályokkal, különös tekintettel a 
2008/51/EK irányelvre, amely hivatkozik a „lőfegyverdarabokra” és az „alapvető 
alkotóelemekre”.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat 
2 cikk – 12 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. „kiviteli engedély”: egy meghatározott 
exportőrnek valamely harmadik országban 
lévő egyetlen végfelhasználó vagy címzett 

12. „kiviteli engedély”: egy meghatározott 
exportőrnek valamely harmadik országban 
lévő egyetlen végfelhasználó vagy címzett 



PR\839692HU.doc 7/17 PE452.853v01-00

HU

tekintetében egy vagy több lőfegyverre, 
lőfegyverdarabokra, alkotóelemeikre, és a 
lőszerre adott engedély;

tekintetében egy vagy több lőfegyverre, 
lőfegyverdarabokra, alapvető
alkotóelemeikre, és a lőszerre adott 
engedély;

Or. it

Indokolás

A módosítás a 2. cikk (2) bekezdésének módosításával függ össze.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 13 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13. „többszörös kiviteli engedély”: egy 
meghatározott exportőrnek valamely 
harmadik országban lévő egyetlen
végfelhasználónak vagy címzettnek
küldött több szállítmány tekintetében, egy 
vagy több lőfegyverre, lőfegyverdarabokra, 
alkotóelemeikre, és a lőszerre adott 
engedély;

13. „többszörös kiviteli engedély”: egy 
meghatározott exportőrnek valamely 
harmadik országban lévő egyetlen
végfelhasználónak vagy címzettnek küldött 
több szállítmány tekintetében egy vagy 
több lőfegyverre, lőfegyverdarabokra,
alapvető alkotóelemeikre, és a lőszerre 
adott engedély;

Or. it

Indokolás
A módosítás a 2. cikk (2) bekezdésének módosításával függ össze.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(g) a tengeri és a harmadik országok
kikötőjén keresztül áthaladó szállítmányok, 
feltéve, hogy nem kerül sor átrakodásra 
vagy a szállítási eszköz cseréjére.

(g) a harmadik országok repülőterein és 
kikötőin keresztül áthaladó tengeri és légi
szállítmányok, feltéve, hogy nem kerül sor 
átrakodásra vagy a szállítási eszköz 
cseréjére, és kizárólag az 5. cikk (1) 
bekezdésének b) pontjában szereplő 
tranzitszállítmányok.
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Or. it

Indokolás

Meg kell jegyezni, hogy hasonlóképpen, kivételt kellene bevezetni az átrakodás vagy a 
szállítási eszköz cseréje nélkül megvalósuló légi szállítmányok esetén is.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat 
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A lőfegyverekre, lőfegyverdarabokra, 
alkotóelemeikre és lőszereikre vonatkozó 
kiviteli engedély vagy többszörös kiviteli 
engedély kiállítása előtt az érintett tagállam 
megvizsgálja, hogy:

1. A lőfegyverekre, lőfegyverdarabokra,
alapvető alkotóelemeikre és lőszereikre 
vonatkozó kiviteli engedély vagy 
többszörös kiviteli engedély kiállítása előtt 
az érintett tagállam megvizsgálja, hogy:

(a) a behozatali harmadik ország kiállította 
a szükséges behozatali engedélyt, és

(a) a behozatali harmadik ország kiállította 
a szükséges behozatali engedélyt, és

(b) a tranzittal érintett harmadik országok, 
ha van ilyen, írásban – és legkésőbb a
szállíáts megkezdése előtt – nyilatkoztak 
arról, hogy nem ellenzik a tranzitot.

(b) a tranzittal érintett harmadik országok, 
ha van ilyen, írásban – és legkésőbb a
szállítás megkezdése előtt – nyilatkoztak 
arról, hogy nem ellenzik a tranzitot.

Or. it

Indokolás

A módosítás a 2. cikk (2) bekezdésének módosításával függ össze.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A tagállamok a kiviteli engedély vagy 
többszörös kiviteli engedély iránti 
kérelmeket nemzeti jogukban vagy 
joggyakorlatukban meghatározott 
időtartam alatt bírálják el, amely 
semmilyen esetben sem haladhatja meg a
kilencven munkanapot.

4. A tagállamok a kiviteli engedély vagy 
többszörös kiviteli engedély iránti 
kérelmeket nemzeti jogukban vagy 
joggyakorlatukban meghatározott 
időtartam alatt bírálják el, amely 
semmilyen esetben sem haladhatja meg a
hatvan munkanapot.
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Or. it

Indokolás

A kiviteli engedélyek iránti kérelmek elbírálására vonatkozó határidő csökkentésével az 
adminisztratív és bürokratikus eljárásokon kívánunk gyorsítani, ami lehetővé teszi az 
ágazatban dolgozók számára a tevékenységek megfelelőbb tervezését is.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A kiviteli engedély vagy többszörös 
kiviteli engedély érvényességi idejét a 
tagállamok állapítják meg, de az nem lehet 
kevesebb tizenkét hónapnál.

5. A kiviteli engedély érvényességi idejét a 
tagállamok állapítják meg. Ez az időszak
nem lehet kevesebb tizenkét, több 
szállítmány esetén pedig tizennyolc
hónapnál.

Or. it

Indokolás

A kiviteli engedély érvényességi idejének meghosszabbítása révén mind a tagállamok, mind 
pedig azok számára csökkennek az adminisztratív terhek, akik rendszeresen és huzamos ideig 
indítanak exportszállítmányokat.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

6. A tagállamok a verseny és a rendszer 
hatékony működésének ösztönzése 
érdekében elősegíthetik az információs és 
kommunikációs technológiák nagyobb 
mértékű igénybe vételét. A tagállamok 
dönthetnek úgy, hogy elektronikus 
dokumentumokat használnak az 
engedélykérelmek elbírálása céljából.

Or. it
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Indokolás

Az információs és kommunikációs technológiák nagyobb mértékű igénybe vétele illeszkedik az 
innovációalapú intelligens növekedést célzó 2020-as stratégiába.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat 
6 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(h) a lőfegyverek, lőfegyverdarabok, 
alkotóelemeik és lőszereik leírását és 
mennyiségét, ideértve a lőfegyvereken 
használt jelzést.

(h) a lőfegyverek, lőfegyverdarabok,
alapvető alkotóelemeik és lőszereik leírását 
és mennyiségét, ideértve a lőfegyvereken 
használt jelzést.

Or. it

Indokolás

A módosítás a 2. cikk (2) bekezdésének módosításával függ össze.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A (2), (3) és (4) bekezdés szerinti 
egyszerűsített eljárások az igazolhatóan 
törvényes célra szolgáló ideiglenes 
kivitelre vonatkoznak, ideértendő a 
vadászat, a sportlövészet, a kiértékelés, a 
kiállítások és a javítás.

1. A (2), (3) és (4) bekezdés szerinti 
egyszerűsített eljárások az igazolhatóan 
törvényes célra szolgáló ideiglenes 
kivitelre vonatkoznak.

Or. it

Indokolás

A bekezdés általános jellegű, a konkrétumok a következő bekezdésekben szerepelnek.



PR\839692HU.doc 11/17 PE452.853v01-00

HU

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az ezen rendelet által bevezetett 
tranzitszabályok nem vonatkoznak az 
ideiglenes kivitelre.

2. Az ezen rendelet által bevezetett 
tranzitszabályok nem vonatkoznak az
igazolhatóan törvényes célra szolgáló
ideiglenes kivitelre, ideértendő a vadászat, 
a sportlövészet, a kiértékelés, a kiállítások 
és a javítás.

Or. it

Indokolás

Az egyértelműség érdekében fel kell sorolni az egyszerűsített tranzitszabályok hatálya alá 
tartozó ideiglenes kiviteli tevékenységeket.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Egy vagy több lőfegyver harmadik 
országba utazással kapcsolatos ideiglenes 
kivitele esetén a vadászok és sportlövők 
bemutathatják a 91/477/EGK irányelv 1. 
és 12. cikke szerinti európai 
lőfegyvertartási igazolványukat, nemzeti 
vadászengedélyüket, vagy a tartózkodási 
helyük szerinti tagállam illetékes hatósága 
által kiállított más érvényes nemzeti iratot, 
ha a tartózkodási helyük szerinti tagállam 
külső határán lévő határátkelőhelyen 
hagyják el az Unió vámterületét.

3. Egy vagy több lőfegyver harmadik 
országba utazással kapcsolatos ideiglenes 
kivitele esetén azoknak a vadászoknak és 
sportlövőknek, akik igénybe akarják venni 
az egyszerűsített eljárást, be kell 
mutatniuk a 91/477/EGK irányelv 1. és 
12. cikke szerinti európai lőfegyvertartási 
igazolványukat vagy nemzeti 
vadászengedélyüket, vagy a tartózkodási 
helyük szerinti tagállam illetékes hatósága 
által kiállított más érvényes nemzeti iratot, 
ha a tartózkodási helyük szerinti tagállam 
külső határán lévő határátkelőhelyen 
hagyják el az Unió vámterületét.

Or. it

Indokolás

A megfogalmazáson változtattunk annak érdekében, hogy egyértelművé váljon, hogy a 
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vadászok és sportlövők igénybe vehetik az ideiglenes kivitelre vonatkozó egyszerűsített 
eljárást. A kiértékelés, a kiállítások és a javítás esetén azonban nagyobb az olyan torzító 
jelenségek fennállásának a veszélye, mint a lőfegyverek illegális kereskedelme, amelyet az 
ENSZ lőfegyverekről szóló jegyzőkönyve meg kíván akadályozni.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Egy vagy több lőfegyver harmadik 
országba utazással kapcsolatos ideiglenes 
kivitele esetén a vadászok és sportlövők 
bemutathatják a 91/477/EGK irányelv 1. 
és 12. cikke szerinti érvényes európai 
lőfegyvertartási igazolványukat, melyet a 
tartózkodási helyük szerinti tagállam 
illetékes hatósága állított ki, ha nem a 
tartózkodási helyük szerinti tagállam külső 
határán lévő határátkelőhelyen hagyják el 
az Unió vámterületét.

4. Egy vagy több lőfegyver harmadik 
országba utazással kapcsolatos ideiglenes 
kivitele esetén azoknak a vadászoknak és 
sportlövőknek, akik igénybe akarják venni 
az egyszerűsített eljárást, be kell 
mutatniuk a 91/477/EGK irányelv 1. és 
12. cikke szerinti érvényes európai 
lőfegyvertartási igazolványukat, melyet a 
tartózkodási helyük szerinti tagállam 
illetékes hatósága állított ki, ha nem a 
tartózkodási helyük szerinti tagállam külső 
határán lévő határátkelőhelyen hagyják el 
az Unió vámterületét.

Az Unió külső határán lévő határátkelőhely 
szerinti tagállam illetékes hatósága értesíti 
a vadász vagy sportlövő tartózkodási helye 
szerinti tagállamnak az európai 
lőfegyvertartási engedélyt kiállító illetékes 
hatóságát az ideiglenes kivitel napjáról, az 
ideiglenesen kivitt lőfegyverek 
mennyiségéről, és a visszatérés várható 
napjáról a vadásznak vagy sportlövőnek az 
ideiglenes kivitelkor tett nyilatkozata 
alapján.

Az Unió külső határán lévő határátkelőhely 
szerinti tagállam illetékes hatósága értesíti 
a vadász vagy sportlövő tartózkodási helye 
szerinti tagállamnak az európai 
lőfegyvertartási engedélyt kiállító illetékes 
hatóságát az ideiglenes kivitel napjáról, az 
ideiglenesen kivitt lőfegyverek 
mennyiségéről, és a visszatérés várható 
napjáról a vadásznak vagy sportlövőnek az 
ideiglenes kivitelkor tett nyilatkozata 
alapján.

Or. it

Indokolás

A megfogalmazáson változtattunk annak érdekében, hogy egyértelművé váljon, hogy a 
vadászok és sportlövők igénybe vehetik az ideiglenes kivitelre vonatkozó egyszerűsített 
eljárást. A kiértékelés, a kiállítások és a javítás esetén azonban nagyobb az olyan torzító 
jelenségek veszélye, mint a lőfegyverek illegális kereskedelme, és amelyet az ENSZ 
lőfegyverekről szóló jegyzőkönyve meg kíván akadályozni.
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Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) megtagadják a kiviteli engedély vagy 
többszörös kiviteli engedély kiállítását, ha 
az engedélyt kérelmező természetes vagy 
jogi személy szerepel bármely bűnügyi 
nyilvántartásban lőfegyverek, 
lőfegyverdarabok, alapvető alkotóelemeik 
vagy lőszereik tiltott kereskedelme, vagy
más súlyos bűncselekmények miatt;

(a) megtagadják a kiviteli engedély vagy 
többszörös kiviteli engedély kiállítását, ha 
az engedélyt kérelmező természetes vagy 
jogi személy szerepel bármely bűnügyi 
nyilvántartásban lőfegyverek, 
lőfegyverdarabok, alapvető alkotóelemeik 
vagy lőszereik tiltott kereskedelme, vagy a 
2002. június 13-i, az európai 
elfogatóparancsról és a tagállamok közötti 
átadási eljárásokról szóló 2002/584/IB 
tanácsi kerethatározat 2. cikke (2) 
bekezdésében szereplő bűncselekmények 
miatt;
________

 HL L 190., 2002.7.18., 1. o.

Or. it

Indokolás

La definizione di "reato grave" può dare adito a interpretazioni discordanti tra Stati membri. 
Pertanto si ritiene utile il riferimento alla legislazione UE esistente, in particolare alla 
decisione quadro del Consiglio relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di 
consegna tra Stati membri ((2002/584/GAI, poi modificata con decisione quadro del 
Consiglio 2009/299/JHA. All'art.2 par. 2 della sopracitata decisione quadro si elenca una 
serie di reati per i quali vengono comminate sanzioni che privano dalla libertà per almeno tre 
anni. La natura di questi reati suggerisce la negazione dell'autorizzazione di esportazione di 
armi da fuoco.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

E rendelet 10. cikkének (2) bekezdése attól E rendelet 11. cikkének (1) bekezdése attól 
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a naptól alkalmazandó, amikor az Európai 
Unió az ENSZ lőfegyverekről szóló 
jegyzőkönyvének részes felévé válik, 
annak a Szerződés 218. cikke szerinti 
megkötését követően.

a naptól alkalmazandó, amikor az Európai 
Unió az ENSZ lőfegyverekről szóló 
jegyzőkönyvének részes felévé válik, 
annak a Szerződés 218. cikke szerinti
megkötését követően.

Or. it

Indokolás

A bizottsági szöveg tárgyi tévedést tartalmaz, a hivatkozás a 11. cikk (1) bekezdésére 
vonatkozik.
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INDOKOLÁS

A Bizottság által 2010 májusában előterjesztett rendeletjavaslat a lőfegyverek, 
lőfegyverdarabok, alkotóelemeik és lőszereik tiltott gyártásáról és kereskedelméről szóló 
ENSZ-jegyzőkönyv (a továbbiakban: ENSZ lőfegyverekről szóló jegyzőkönyve vagy UNFP) 
10. cikkének végrehajtását tartja szem előtt.

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Közgyűlése 2001 májusában fogadta el a nemzetközi 
szervezett bűnözés elleni ENSZ-egyezményhez csatolt jegyzőkönyvet. A jegyzőkönyv 2005. 
június 3-án lépett életbe, miután negyven ország ratifikálta, és a kézifegyverek 
vonatkozásában ez az első globális szinten elfogadott kötelező erejű eszköz.

A Bizottság – amely a Tanácstól kapott felhatalmazása értelmében tárgyalásokat folytatott az 
UNFP-ről, majd 2002-ben az Európai Közösségek nevében aláírta a jegyzőkönyvet – 2005. 
július 18-i közleményében bejelentette, hogy le kívánja zárni a ratifikációs folyamatot és 
elfogadja az UNFP 10. cikkének a „kivitel, behozatal vagy tranzit engedélyezési és 
felhatalmazási rendszerek általános követelményeire” vonatkozó rendelkezéseit.

Ezidáig 83 ország ratifikálta (többek között az alábbi 13 uniós tagállam: Belgium, Bulgária, 
Ciprus, Észtország, Hollandia, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Olaszország, Románia, 
Szlovákia, Szlovénia és Spanyolország) és 52 ország írta alá (többek között az Európai 
Közösségek és az alábbi 9 uniós tagállam: Ausztria, Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, 
Görögország, Luxemburg, Németország, Portugália, Svédország) az ENSZ-jegyzőkönyvet, 
amelyet azonban több állam még nem ratifikált és nem is írt alá (ezek közé tartozik az alábbi 
5 uniós tagállam: Cseh Köztársaság, Franciaország, Írország, Magyarország, Málta).

A rendelet meghatározza a tagállamokból harmadik országok felé irányuló kivitelre 
vonatkozó szabályokat. Következésképpen a rendelet rendes jogalkotási eljárás keretében 
történő elfogadása lehetővé tenné az ENSZ-jegyzőkönyv 10. cikkének alkalmazását 
valamennyi tagállamban, és végre az Európai Unió egész területén egységes rendszer jönne 
létre a lőfegyverekkel, alkatrészeikkel, alkotóelemeikkel és lőszereikkel kapcsolatos 
kereskedelem vonatkozásában.

Az eljárás harmonizálására és egyszerűsítésére vonatkozó általános célkitűzés mellett szerepel 
még a lőfegyverek illegális kereskedelmével szembeni hatékony küzdelem, a tagállamok 
közötti együttműködés előmozdítása és megerősítése révén. E célkitűzés a Lisszaboni 
Szerződés 2009. december 1-jei hatályba lépésével még nagyobb hangsúlyt kapott. 

A javaslat a polgári (és nem katonai) célú nem automata fegyverekre, alkatrészeikre és 
alkotóelemeikre és az ezekkel kapcsolatos kereskedelemre, valamint harmadik országokba 
való kivitelükre vonatkozik, beleértve azokat az országokat is, amelyek nem részes felei az 
ENSZ-jegyzőkönyvnek; a rendelet hatálya alá tartozó termékek felsorolása az 1. mellékletben 
található.

A rendelet engedélyhez köti e termékek harmadik országokba történő kivitelét, illetve 
behozatalát és tranzitját. A kiviteli engedélyt csak a harmadik ország előzetes behozatali 
engedélye esetén és a tranzitország által kiadott, az ellenvetés hiányát jelző értesítést követően 
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szabadna megadni. A rendelet egy újító jellegű eljárást vezet be – a hallgatólagos belegyezést 
– arra az esetre, ha a tranzitország meghatározott időn belül nem emel kifogást.

Egyszerűsített eljárásokat biztosít néhány kiviteli típusra és a felhasználók néhány 
kategóriájára, mint a vadászokra és a sportlövészekre; a tagállamoknak megfelelő 
hatáskörökkel kell felruházniuk az illetékes hatóságokat, és meg kell állapítaniuk a rendelet 
megsértése esetén alkalmazandó szankciókat; a rendelet végül határoz a lőfegyverek kivitelét 
koordináló csoport létrehozásáról.

A javasolt rendelet jogalapja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 207. cikke, amely 
a Lisszaboni Szerződés értelmében az Európai Unió kizárólagos hatáskörébe tartozó európai 
kereskedelempolitikával foglalkozik. 

Az előadó a szöveg vizsgálata során figyelembe vette mind az ipar fenntarthatóságával, mind 
a közbiztonsággal kapcsolatos szempontokat. Egyrészt megállapítható, hogy a rendelet 
alkalmazásának társadalmi-gazdasági szintű velejárói valóban nem kis jelentőséggel bírnak. A 
fegyveripar volumene Európában hozzávetőlegesen 694 millió eurót tesz ki a kiviteli oldalon 
és 220 millió eurót a behozatali oldalon, tehát a GDP és a foglalkoztatás nem elhanyagolható 
forrását képezi, aminek összhangban kell állnia a termelési rendszerrel. Másrészt a 
Stockholmi Program a fegyverkereskedelmet az Európai Unió belső biztonságára veszélyt 
jelentő tevékenységnek tekinti.

A rendelet alkalmazására vonatkozóan az Európai Bizottság által közzétett hatásvizsgálata 
szerint a vállalkozások és a hatóságok éves szinten kb. 1,3–1,6 millió eurós 
költségnövekedésre számíthatnak, a polgári célú lőfegyverek engedélyezésének összes 
költségeke pedig 3,8–4,6 millió eurót tehet ki.

Az előadó ezért úgy véli, hogy megjegyzéseinek elsősorban a kereskedelmi eljárások 
gyorsaságára és hatékonyságára kell összpontosulniuk.

Hangsúlyozni kell azt is, hogy a kereskedelmet nem akadályozhatja az egyes nemzeti 
hatóságok lassúsága és eredménytelen működése, és azt a bevált gyakorlatoknak a tagállamok 
illetékes hatóságai között megvalósuló hatékony cseréje révén inkább fokozatosan vissza kell 
szorítani. 

Általában véve azonban a Bizottság által javasolt szöveg kiegyensúlyozottnak és néhány 
módosítás bevezetésével elfogadásra érdemesnek tűnik.

Különösen az I. fejezet (Tárgy, fogalommeghatározás és hatály) vonatkozásában az előadó 
figyelmesen megvizsgálta néhány módosítás bevezetésének a lehetőségét, míg a szókészlet 
szintjén igyekezett a meghatározásokat egyértelművé, világossá és technikailag helyessé 
tenni. Ésszerűnek tűnt azonban utólagosan pontosítani a lőfegyverdarab és az alkotóelem 
közötti különbséget összehangolva azt a hatályban lévő uniós jogszabályokkal, különösen a 
fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló 91/477/EGK tanácsi irányelv 
módosításáról szóló 2008/51/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel. 

Ezenkívül a 3. cikkben meghatározott kivételre való hivatkozással és a kikötőkön keresztül 
áthaladó szállítmányokra vonatkozó rendelkezés analógiájára hasznosnak tűnt – a tranzitok 
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esetében mentességet élvező esetek közé – beilleszteni az azon harmadik országok 
repülőterein áthaladó légi szállítmányokat is, ahol nem kerül sor átrakodásra vagy a szállítási 
eszköz cseréjére.

A Bizottság által javasolt eljárásokra vonatkozó általános határidőkkel kapcsolatban (Kiviteli 
engedélyezés, eljárások és ellenőrzések, 4–14. cikk) szükséges volt a kiviteli engedélyek 
iránti kérelmek tagállami megvizsgálására és a többszörös kiviteli engedély érvényességi 
idejére előírt határidő megváltoztatása (az előbbi kilencvenről hatvan munkanapra, az utóbbi 
12 hónapról 18 hónapra) annak érdekében, hogy az ágazatban dolgozók számára az eljárások 
gyorsabbá és tehermentesebbé váljanak.

Az előadó igyekezett érthetőbbé tenni a szöveget az ideiglenes kivitel esetében alkalmazandó 
egyszerűsített eljárásokkal foglalkozó részben. Az egyszerűsített tranziteljárásokra vonatkozó 
szabályok a vadászat, a sportlövészet, a kiértékelés, a kiállítások és a javítás esetén nem 
alkalmazandók. A vadászok és a sportlövők utólagos egyszerűsítésekben részesülhetnek a 
rekreatív tevékenységekhez kapcsolódó ideiglenes kivitel esetében. A kiértékelés, a 
kiállítások és a javítás esetén azonban nagyobb az olyan torzító jelenségek fennállásának a 
veszélye, mint a lőfegyverek illegális kereskedelme, amelyet az ENSZ-jegyzőkönyv meg 
kíván akadályozni.

A jogbiztonság erősítése érdekében az előadó javasolja a 9. cikkben már súlyosnak ítélt 
bűncselekmény fogalmának szabványosítását hivatkozva az európai elfogatóparancsról és a 
tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló tanácsi kerethatározatban már felsorolt 
bűncselekményekre (a 2009/299/IB tanácsi kerethatározattal módosított 2002/584/IB 
kerethatározat). A fent említett bűncselekmények természete és az általában azok elkövetőire 
kirótt szabadságvesztések nem hagynak semmi kétséget afelől, hogy az elkövetők 
tevékenysége nem összeegyeztethető a lőfegyverek kivitelére irányuló tevékenységgel és 
hogy a tiltásnak ennek megfelelően automatikusnak kell lennie. 

Az előadó az eljárások összehangolása és a lőfegyverek kereskedelmére irányuló közös 
rendszer kialakítása érdekében fontosnak tartja az ENSZ-jegyzőkönyv 10. cikkének 
valamennyi tagállamban történő alkalmazását.


