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RÖVID INDOKOLÁS

A rendeletjavaslatot az teszi szükségessé, hogy a nemzetközi szervezett bűnözés elleni 
egyezményhez csatolt, a lőfegyverek, lőfegyverdarabok, alapvető alkotóelemeik és lőszereik 
tiltott gyártásáról és kereskedelméről szóló ENSZ-jegyzőkönyv 10. cikkét át kell ültetni az 
Európai Unió jogába.

A fent említett jegyzőkönyv, amelyet a Bizottság az általa folytatott tárgyalásokat követően 
2002. január 16-án írt alá, a 10. cikkében előírja a polgári célú lőfegyverek, lőfegyverdarabok, 
alkotóelemeik és lőszereik harmadik országokba történő kivitelére, behozatalára és tranzitjára 
vonatkozó szabályok ellenőrzésének megerősítését. A nevezett cikk rendelkezései szerint 
„minden szerződő államnak létre kell hoznia vagy fenn kell tartania a kiviteli és behozatali 
engedélyezés vagy felhatalmazás hatékony rendszerét, valamint a nemzetközi tranzitra 
vonatkozó rendelkezéseket a lőfegyverek, lőfegyverdarabok, alkotóelemeik és lőszereik 
esetében”.

Az egyes tagállamok nemzeti jogában a polgári célú lőfegyverek kivitelére, behozatalára és 
Közösségen kívüli tranzitjára vonatkozóan jelenleg más-más jogszabályok vannak hatályban. 
A jegyzőkönyv ezért számos, a rendeletjavaslatban is átvett intézkedést ír elő, amelyek célja a 
valamennyi tagállamban érvényes egységes elvek megteremtése. Az intézkedéscsomag fő 
célja, hogy a lőfegyverek törvényes adásvételére vonatkozó szigorúbb ellenőrzés elrendelése 
és a nemzeti hatóságok közötti együttműködés megerősítése révén megerősítse a lőfegyverek 
tiltott kereskedelme elleni küzdelmet.

Az előadó véleménye szerint fontos teendő az Európai Unió belső biztonságának növelése, 
ami a lőfegyvereknek a legális piac megkerülésével történő kereskedelmével kapcsolatos 
kockázatok csökkentése révén valósítható meg. Ez a kezdeményezés nem tesz egyebet, mint 
végrehajtja a stockholmi programot, amely a tiltott fegyverkereskedelmet is az Unió belső 
biztonságát fenyegető illegális cselekmények közé sorolja. Ez azonban nem történhet az 
említett piacon jelen lévő kis- és középvállalkozások hátrányára. Az európai szinten 
összehangolt intézkedések elfogadása nem járhat együtt felesleges és túlzó adminisztratív 
intézkedések bevezetésével, amelyek károsan hatnak az európai ipar versenyképességére. Az 
Európai Unió jelenleg olyan gazdasági válságot él át, amelyre történelme során még nem volt 
példa, ezért fontos, hogy a Közösség területén bejegyzett kis- és középvállalkozásokat ne 
vessék további súlyos adminisztratív kötelezettségek alá, hanem biztosítsák számukra a 
feltételeket a harmadik országokban bejegyzett vállalatokkal folytatott tisztességes 
versenyhez.

Ennek fényében az előadó üdvözli a vizsgálata tárgyát képező rendeletjavaslatban szereplő 
egyszerűsített eljárások bevezetését, ugyanakkor azonban úgy véli, hogy ezeknek az 
eljárásoknak az alkalmazását ki kellene terjeszteni a lőfegyverek igazolhatóan törvényes célra 
szolgáló ideiglenes kivitelének minden elképzelhető esetére, így a szakértői vizsgálatra, a 
kiállításra és a javításra is. Ezeket a kiviteleket már a vámellenőrzés terén meglévő 
jogszabályozás alá vetették, és mentesülniük kell minden felesleges adminisztratív teher alól.

Az előadó ugyancsak üdvözli, hogy határidő kerül előírásra a kiviteli engedélyek megadására 
irányuló kérelmek elbírálása tekintetében. Úgy véli azonban, hogy ezt a határidőt hatvan 
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naptári napra kellene csökkenteni, mert el kell kerülni, hogy a kiviteli eljárások indokolatlanul 
sokáig tartsanak, és károsan befolyásolják az európai vállalkozások versenyképességét a 
harmadik országokban bejegyzett vállalatokkal szemben, amelyek gyakran már rendkívül 
rövid időn belül megkapják az engedélyt.

Az előadó végezetül úgy véli, hogy a rendelet hatálybalépése tekintetében eredetileg tervezett 
120 napos határidő nem reális, és helyette harminchat hónapos határidőt javasol.

MÓDOSÍTÁS:

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felkéri a Nemzetközi Kereskedelmi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

A jelen rendelet megállapítja a 
lőfegyverek, alapvető részeik 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.

(E módosítás a teljes szövegre 
vonatkozik; a módosítás elfogadása 
esetén a teljes szövegben kiigazításokra 
lesz szükség.)

Or. fr

Módosítás 2
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „lőfegyver”: minden olyan 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.

1. „lőfegyver”: minden olyan hordozható 
csöves tűzfegyver, amely egy gyúlékony 
hajtóanyag segítségével egy vagy több 
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:

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

– megjelenésében egy lőfegyverre hasonlít, 
és

– megjelenésében egy lőfegyverre hasonlít, 
és

– kivitelezése vagy alapanyaga miatt 
ilyenné átalakítható;

– kivitelezése vagy alapanyaga miatt
szokásos szerszámokkal ilyenné 
átalakítható;

Or. fr

Indokolás

A „töltény kilövése” félrevezető, mert a vaktöltényekkel működő lőfegyverekre utalhat. A 
„golyó” és a „lövedék” rokon értelmű szavak, ezért a „lövedék” szó elegendő. Ami az 
átalakítás lehetőségét illeti, nyilvánvaló, hogy megfelelő műszaki felkészültség esetén bármely 
fémből készült tárgy átalakítható lőfegyverré. A lőfegyverek kategóriájába történő besorolás 
ezért kizárólag azokra a tárgyakra terjedhet ki, amelyek különösebb technikai felkészültség és 
különleges felszerelés felhasználása nélkül átalakíthatók lőfegyverré.

Módosítás 3

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 

2. „alapvető részek”: 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 
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minden olyan eszközt, amelyet a lőfegyver 
lövése által keltett zaj csökkentése 
érdekében terveztek vagy alakítottak át.

minden olyan eszközt, amelyet a lőfegyver 
lövése által keltett zaj csökkentése 
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. fr

Indokolás
A „rész” és az „alkotóelem” rokon értelmű szavak. Az „alapvető alkotóelem” 
meghatározását törölni kell. A megelőző meghatározás szükségszerűen kiterjed a lőfegyverek 
minden részére. Műszaki szempontból helytelen, mert a zárszerkezet fogalma 
meghatározhatatlan. E pontatlanságból az a téves felfogás fakadhat, hogy a meghatározás 
szerint a fegyver alapvető részeinek számítanak a zárszerkezet részét képező apró 
szabványalkatrészek (csavarok, csavaranyák stb.), amelyek pedig semmiféle veszélyt sem 
jelentenek a közbiztonságra és nem tartoznak a fegyver alapvető részei közé.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. „lőszer”: 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;

3. „lőszer”: a teljes lőszertár, amint azt egy 
lőfegyverben alkalmazzák, és amelynek 
részeit a töltények, a csappantyúk, a lőpor,
és a lövedékek képezik,

Or. fr

Indokolás

Közösségi szintű engedélyezési eljárás alá egyedül a lőporok tartoznak (93/15/EGK irányelv 
és az ahhoz kapcsolódó irányelvek).

Az inert összetevők és a csappantyúk biztonsági szempontból nem veszélyes jellegűek.

Ezért a lőszer meghatározásának csak a teljes és kész lőszertárra kell kiterjednie.
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Módosítás 5

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 egy vagy több
végfelhasználónak vagy címzettnek
és/vagy egy vagy több meghatározott 
harmadik országba küldött több 
szállítmány tekintetében, egy vagy több 
lőfegyverre, annak alapvető részeire és 
lőszereire adott engedély;

Or. fr

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 15 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15a. „harmadik országok”: az Európai 
Unió vámterületén kívüli országok,

Or. fr

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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;

(f) az 1900 előtt gyártott lőfegyverek és 
másolataik, valamint minden elöltöltős 
fegyver,
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Or. fr

Módosítás 8

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) lőfegyverek, alapvető részeik és 
lőszereik kivitele és tranzitja olyan
harmadik országok területére és területén 
át, amelyek nem ratifikálták a 
lőfegyverekre vonatkozó jegyzőkönyvet.

Or. fr

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(a) a behozatali harmadik ország kiállította 
a szükséges behozatali engedélyt,
amennyiben azt a hatályban lévő nemzeti 
jogszabályok előírják, és

Or. fr

Indokolás

Egyes harmadik országok nem írják elő behozatali engedély kiállítását.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) a tranzittal érintett harmadik országok, 
ha van ilyen, írásban – és legkésőbb a 

(b) a tranzittal érintett harmadik országok, 
ha van ilyen, írásban – és legkésőbb a 



PE456.611v01-00 8/18 PA\852875HU.doc

HU

szállítás megkezdése előtt – nyilatkoztak 
arról, hogy nem ellenzik a tranzitot.

szállítás megkezdése előtt – nyilatkoztak 
arról, hogy nem ellenzik a tranzitot. Ez a 
rendelkezés nem alkalmazandó a légi vagy 
tengeri és harmadik országok repülőterén 
vagy kikötőjén keresztül áthaladó 
szállítmányokra, kivéve átrakodás vagy a 
szállítási eszköz cseréje esetén.

Or. fr

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Amennyiben az exportőrnek a kifogás 
hiányára vonatkozó nyilatkozat érdekében 
benyújtott írásos kérelmének beérkezésétől 
számított 20 munkanapon belül nem 
érkezik a tranzitot kifogásoló nyilatkozat, a 
megkérdezett harmadik országot úgy kell 
tekinteni, mint amelynek nincs kifogása, és 
mint amely hallgatólagos beleegyezését 
adta a tranzithoz.

2. Amennyiben az exportőrnek a kifogás 
hiányára vonatkozó nyilatkozat érdekében 
benyújtott írásos értesítésének
beérkezésétől számított 20 naptári napon
belül nem érkezik a tranzitot kifogásoló 
nyilatkozat, a megkérdezett harmadik 
országot úgy kell tekinteni, mint amelynek 
nincs kifogása, és mint amely hallgatólagos 
beleegyezését adta a tranzithoz.

Or. fr

Indokolás

A „munkanapokra” való hivatkozás nem képezheti időbeli feltételre irányuló javaslat tárgyát, 
hiszen ezek a napok országonként különbözők, ami bizonytalanságot gerjeszthet. 
Megjegyzendő továbbá, hogy a „20 munkanap” valójában egy hónapos határidőt takar, ami 
bizonyosan túlzás, mert a világpiac a polgári célú termékek kereskedelmében szükségszerűen 
megköveteli a küldemények gyors eljuttatását.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

meg nem haladó időtartamon belül le kell 
folytatniuk az egyszerű vagy többszörös 
kiviteli engedély kibocsátására irányuló 
eljárásaikat.

Or. fr

Indokolás

A „munkanapokra” való hivatkozás e helyütt sem megfelelő. A kilencven napos időtartam 
erőteljesen rontaná az európai vállalkozások versenyképességét külső versenytársaikkal 
szemben, akik gyakran rendkívül rövid időn belül megkapják az engedélyt, és ezért a 
nemzetközi piacokon a verseny szempontjából sokkal előnyösebb helyzetbe kerülnének. A 
szállítási határidő a mai nemzetközi kereskedelem alapvető tényezőjét képezi.

Módosítás 13

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 tagállamok által 
megállapított érvényességi ideje nem lehet 
kevesebb tizenkét hónapnál, a többszörös 
kiviteli engedély érvényességi ideje pedig 
nem lehet kevesebb huszonnégy 
hónapnál.

Or. fr

Indokolás

Nyilvánvaló, hogy a többszörös kiviteli engedélyek érvényességi időtartamát meg kell növelni. 
A tagállamok terheinek, valamint a szereplők költségeinek  csökkentése érdekében bátorítani 
kell a  több küldeményre vonatkozó egységes engedélyezési eljárást, ezáltal biztosítva a
meglévő rendszer optimális versenyképességét.
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Módosítás 14

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 kiviteli eljárások és a 
harmadik országokkal folytatott 
kommunikáció megkönnyítése érdekében 
törekszenek a korszerű távközlési 
eszközök és az elektronikus 
dokumentumok alkalmazására.

Or. fr

Indokolás

Az országok közötti kommunikáció során is a lehető legnagyobb mértékben használni kell a 
korszerű távközlési és szövegkezelő eszközöket, mert ezek gyorsabb, hatékonyabb és 
versenyképesebb rendszer létrehozását teszik lehetővé.

Módosítás 15

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, alapvető részeik és 
lőszereik leírását és mennyiségét.

Or. fr

Indokolás

A lőfegyverek leírására és a lőfegyvereken használt jelzésre történő hivatkozás azt a látszatot 
keltheti, hogy a kiviteli engedélynek (és az annak megfelelő behozatali engedélynek) minden 
egyes fegyver esetében tartalmaznia kellene a jelzésre, az alapvető részekre vagy a 
csomagolásra, valamint a lőszerekre vonatkozó valamennyi információt. 

Ez az intézkedés a gyakorlatban minden kivitelt lehetetlenné tenne, hiszen a kivitelre 
vonatkozó kérelem beadásának pillanatában az áruk előállítása általában még nem történt 
meg, a jelzésükre vonatkozó információk ennélfogva nem állnak rendelkezésre.
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Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ha) egy nyilatkozat – legkésőbb a 
berakodás időpontjában –, amely szerint a 
lőfegyvereket, alapvető részeiket és 
lőszereiket a 91/477/EGK irányelv 4. 
cikkével összhangban jelzéssel látták el 

Or. fr

Indokolás

A fentiekből következően a 6. cikk (ha) pontja tekintetében fontos, hogy az exportőr 
nyilatkozatot tegyen arról, hogy a lőfegyvereket, alapvető részeiket és lőszereiket az EU-ban 
hatályos jogszabályokkal összhangban jelzéssel látták el.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Indokolás

A bekezdés világossá tételét célzó egyszerűsítés.
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Módosítás 18

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 a lőfegyverek, 
alapvető részeik és lőszereik igazolhatóan 
törvényes célra szolgáló ideiglenes
kivitelére vonatkoznak, ideértendő a 
vadászat, a sportlövészet, a kiértékelés, a 
kiállítások és a javítás.

Or. fr

Módosítás 19

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, alapvető 
részei(k) és lőszerei(k) 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 vagy erre 
a területre visszatérnek.

Or. fr
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Módosítás 20

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.

törölve

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. fr

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Kiviteli engedély nem szükséges a 
lőfegyverek, alapvető részeik és lőszereik 
igazolhatóan törvényes célra szolgáló 
ideiglenes – például vásárok, kiállítások, 
javítás vagy szakértői vizsgálatok céljával 
történő – kivitelére, amennyiben az 
exportőr a „passzív feldolgozás” 
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vámeljárás vagy az „ideiglenes kivitel 
vámfelügyelet mellett” vámeljárás szerint 
igazolja a szóban forgó lőfegyverek 
törvényes tulajdonjogát.

Or. fr

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(d) a tervezett végfelhasználással, a 
címzettel, és az eltérítés kockázatával 
kapcsolatos megfontolásokat.

(d) a tervezett végfelhasználással, a 
címzettel, és az eltérítés valós kockázatával 
kapcsolatos megfontolásokat.

Or. fr

Módosítás 23

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, alapvető
részeik vagy lőszereik tiltott kereskedelme, 
vagy más szándékos, erőszakos
bűncselekmények miatt;

Or. fr

Indokolás

A bűncselekmény súlyosságának fogalmát nehéz meghatározni, a bűncselekményre 
önmagában való általános hivatkozás pedig véletlenszerű diszkriminációkból fakadó 
diszkrecionális alkalmazásokhoz vezethetne. A „szándékos, erőszakos bűncselekmény” 
(angolul „violent intentional crime”) fogalma – amelyet a 2008/51/EGK irányelv által 
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módosított 2008/51/EGK irányelv 5 cikke (1) bekezdésének b) pontja is alkalmaz – ezt az 
általánosságot kívánja megszüntetni.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az 1997. március 13-i 515/97/EK 
tanácsi rendelet, és különösen e
rendeletnek az adatok titkosságára 
vonatkozó rendelkezései mutatis mutandis 
alkalmazandók, a jelen rendelet 18. 
cikkének sérelme nélkül.

2. Az 1997. március 13-i 515/97/EK 
tanácsi rendelet, és különösen az említett
rendeletnek az adatok titkosságára 
vonatkozó rendelkezései mutatis mutandis 
alkalmazandók, a jelen rendelet 18. 
cikkének sérelme nélkül.

Or. fr

Indokolás

A francia változatban észlelt hiba kiigazításáról van szó, amelynek megszövegezése alapján 
inkább „e” (a jelen) rendeletre, mintsem a 515/97/EK rendeletre gondolhatnánk.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A Bizottság ötévenként 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.

3. A Bizottság 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.

Or. fr
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Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 albekezdés

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
harminchatodik hónap első napján lép 
hatályba.

Or. fr

Indokolás

Az új szabályok elfogadása érdekében számos nemzeti eljárást és formanyomtatványt kell 
módosítani, ezért a százhúsz nap irreális. Bizonyos záradékok a közelmúltban módosított 
91/477/EK irányelv által előírt feltételekkel állnak összefüggésben, amely irányelv csak 2014-
ben válik maradéktalanul végrehajtandóvá. Egyes tagállamok (például Franciaország és 
Spanyolország) még nem ültették át ezeket az intézkedéseket. Nem reális tehát a rendelet 
alkalmazását a 2008-ban módosított 91/477/EK irányelv végleges végrehajtásánál korábbi 
időpontra időzíteni.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – A pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A: Lőfegyverek A : Lőfegyverek
9302 00 00 Revolver és pisztoly, a 9303 és 
a 9304 vtsz. alá tartozó kivételével

9302 00 00 Revolver és pisztoly, a 9303
vtsz. alá tartozó kivételével

9303 Más robbanótöltettel működő 
lőfegyver és hasonló szerkezet.

9303 Más robbanótöltettel működő 
lőfegyver és hasonló szerkezet.

9303 20 Más sörétes fegyver sporthoz, 
vadászathoz vagy céllövéshez, a sörétes és 
a golyós puska kombinációja is:

9303 20 00 Más golyós puskák sporthoz, 
vadászathoz vagy céllövéshez, a sima 
furatú/huzagolt csövű fegyverek is:

9303 20 10 – Egycsövű, sima furatú 9303 20 10 – Egycsövű, sima furatú
lőfegyverek

9303 20 95 – Más
9303 30 00 Más golyós puskák sporthoz, 
vadászathoz vagy céllövéshez.

9303 30 00 Más golyós puskák sporthoz, 
vadászathoz vagy céllövéshez.
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9303 90 00 Egyéb.
9304 00 00 Más fegyver (pl. rugós, lég-
vagy gázpuska és -pisztoly, gumibot)

Or. fr

Indokolás

A „Más” termékekre való hivatkozásokat el kell törölni, és minden árucikket világosan meg 
kell határozni a mellékletben annak érdekében, hogy minden nézeteltérést el lehessen kerülni 
a vámhatóságok és a vállalatok között. Az ENSZ-jegyzőkönyv hatálya alá nem eső fegyverekre 
vagy tárgyakra – például a rugós, a lég- vagy a gázfegyverekre – vonatkozó minden 
hivatkozást el kell törölni. Egyértelmű, hogy ezeket a termékeket a „nemzetközi szervezett 
bűnözés” nem érinti. Az önmagukban nem veszélyes egyéb árucikkeket, például a 
töltényhüvelyeket és az ólmot ki kell vonni a rendelet hatálya alól.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – B pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

B: Részek és alapvető alkotóelemek B: Alapvető alkotóelemek, amelyek az 
alábbiak részét képezik

9305 A 9301–9304 vtsz. alá tartozó 
fegyverek alkatrésze és tartozéka:

9305 A 9303 és 9303 vtsz. alá tartozó 
fegyverek alkatrésze és tartozéka:

9305 10 00 − Revolverhez vagy 
pisztolyhoz

9305 10 00 − Revolverhez vagy 
pisztolyhoz

– A 9303 vtsz. alá tartozó golyós vagy 
sörétes fegyverhez:

– A 9303 vtsz. alá tartozó golyós vagy 
sörétes fegyverhez:

9305 21 00 – – Sörétes fegyvercső 9305 21 00 – – Sörétes fegyvercső

9305 29 00 – Más
9305 99 00 – Más

Or. fr
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Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – C pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

C: Lőszerek C: A 2, cikk (3) bekezdésében 
meghatározott, az alábbi besorolás szerinti
lőszerek

9306 töltény és más lőszer és lövedék, 
valamint ezek alkatrésze, beleértve a 
töltény- és lövedéktömítő anyagokat is:
– Töltény és ezek részei sörétes 
fegyverhez;
9306 21 00 – – Töltény sörétes fegyverhez  9306 21 00 – – Töltény sörétes puskához

9306 29 – – Más: 
9306 29 40 – – – Töltény 
9306 29 70 – – – Más 
9306 30 – Más töltény és ezek részei:
9306 30 10 – – a 9302 vtsz. alá tartozó 
revolverekhez és pisztolyokhoz

9306 30 10 – – a 9302 vtsz. alá tartozó 
revolverekhez és pisztolyokhoz

– – – Más
9306 30 91 – – – – Központi gyújtású 
töltény

9306 30 91 – – – – Központi gyújtású 
töltény

9306 30 93 – – – – Peremgyújtású töltény 9306 30 93 – – – – Peremgyújtású töltény

9306 30 97 – – – – Más
9306 90 – Más:
9306 90 90 – – Más

Or. fr


