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8.3.2017 A8-0251/113 

Módosítás  113 

Dita Charanzová 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0251/2016 

Vicky Ford 

A fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzése 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont 

91/477/EGK irányelv 

10 c cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 10c. cikk (új) 

 A Bizottság a 13a. cikkel összhangban 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogad el, amelyek műszaki specifikációk 

meghatározásával egészítik ki ezen 

irányelvet annak biztosítása érdekében, 

hogy az eredetileg automata 

tűzfegyverekből átalakított félautomata 

tűzfegyvereket ne lehessen automata 

tűzfegyverekké visszaalakítani. A 

Bizottság az első ilyen felhatalmazáson 

alapuló jogi aktust legkésőbb 2017. 

december 31-ig fogadja el. 

Or. en 

Indokolás 

A módosítás az Európai Parlament jelentésében elfogadott megegyezéses módosítás újbóli 

benyújtása. Ez a módosítás nem szerepel az ideiglenes megállapodás szövegében. E 

rendelkezés a hatástalanításra vonatkozó összehangolt szabályok logikáját követi és 

összehangolt szabályokat javasol automata tűzfegyverek félautomata tűzfegyverekké 

alakítására. Csak az e szabványoknak megfelelően átalakított fegyvereket lehetne polgári célú 

birtoklásra engedélyezni. 
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8.3.2017 A8-0251/114 

Módosítás  114 

Dita Charanzová 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0251/2016 

Vicky Ford 

A fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzése 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 12 pont – bevezető rész 

91/477/EGK irányelv 

17 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

„17. cikk „17. cikk 

A Bizottság ötévente jelentést nyújt be az 

Európai Parlamentnek és a Tanácsnak ezen 

irányelv alkalmazásáról, és adott esetben 

javaslatot tesz különösen az I. mellékletben 

szereplő tűzfegyver-kategóriákat és az 

olyan új technológiákkal kapcsolatos 

kérdéseket illetően, mint a 3D nyomtatás. 

Az első jelentést ezen irányelv 

hatálybalépése után két évvel kell 

benyújtani.” 

A Bizottság ötévente jelentést nyújt be az 

Európai Parlamentnek és a Tanácsnak ezen 

irányelv alkalmazásáról, beleértve 

rendelkezéseinek célravezetőségi 

vizsgálatát, és adott esetben javaslatot tesz 

különösen az I. mellékletben szereplő 

tűzfegyver-kategóriákat, valamint az 

európai tűzfegyvertartási igazolvány 

rendszerének megvalósításával, az adat-

nyilvántartási rendszerrel, beleértve az 

egyes tagállamok egy ilyen rendszerhez 

való hozzáférése lehetővé tételének 

megvalósíthatóságát, a tűzfegyverek 

jelölésével és az olyan új technológiákkal 

kapcsolatos kérdéseket illetően, mint a 3D 

nyomtatás, a QR-kódok használata és a 

rádiófrekvenciás azonosítás (RFID) 

hatásai. Az első ilyen jelentést [e módosító 

irányelv 2. cikkének (1) bekezdésében 

foglalt időpontot követő két évvel]-ig kell 

benyújtani. 

Or. en 

Indokolás 

A módosítás az Európai Parlament jelentésében elfogadott megegyezéses módosítás újbóli 
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benyújtása. Ez a módosítás nem szerepel az ideiglenes megállapodás szövegében. A 

módosítás lehetőséget kér a tagállami hatóságok adat-nyilvántartási rendszerhez való 

közvetlen hozzáférésének megvizsgálására, amely rendszer kulcsfontosságú információk 

cseréjét teszi lehetővé a fegyverekkel és tulajdonosaikkal kapcsolatban. 
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8.3.2017 A8-0251/115 

Módosítás  115 

Dita Charanzová 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0251/2016 

Vicky Ford 

A fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzése 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 13 pont – a pont – i alpont 

91/477/EGK irányelv 

I melléklet – II rész – A pont – A kategória – 6 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

6. Félautomata tűzfegyverekké 

átalakított automata tűzfegyverek 

6. Félautomata tűzfegyverekké 

átalakított automata tűzfegyverek kivéve, 

ha a Bizottság a 10ba. cikk szerinti 

technikai specifikációkat fogadott el, 

amely esetben nem vonatkozik olyan 

tűzfegyverekre, amelyeket az előírásoknak 

megfelelően alakítottak át; 

Or. en 

Indokolás 

A módosítás az Európai Parlament jelentésében elfogadott megegyezéses módosítás újbóli 

benyújtása. Ez a módosítás nem szerepel az ideiglenes megállapodás szövegében. E 

rendelkezés a hatástalanításra vonatkozó összehangolt szabályok logikáját követi és 

összehangolt szabályokat javasol automata tűzfegyverek félautomata tűzfegyverekké 

alakítására. Csak az e szabványoknak megfelelően átalakított fegyvereket lehetne polgári célú 

birtoklásra engedélyezni. 
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8.3.2017 A8-0251/116 

Módosítás  116 

Dita Charanzová 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0251/2016 

Vicky Ford 

A fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzése 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 13 pont – a pont – i alpont 

91/477/EGK irányelv 

I melléklet – II rész – A pont – A kategória – 7 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

7.  Automata szerkezetű fegyverekre 

hasonlító polgári célú félautomata 

tűzfegyverek 

7.  Félautomata központi gyújtású 

tűzfegyverek, amelyek újratöltés nélkül 

21-nél több töltény kilövésére alkalmasak, 

amennyiben a tűzfegyvernek részét képezi 

vagy abba be van illesztve egy 20 

tölténynél nagyobb befogadóképességű 

töltőszerkezet vagy egy 20 tölténynél 

nagyobb befogadóképességű eltávolítható 

töltőszerkezet; 

Or. en 

Indokolás 

A módosítás az Európai Parlament jelentésében elfogadott megegyezéses módosítás újbóli 

benyújtása, amely nem szerepelt az ideiglenes megállapodás szövegében. Célja azon 

szabályok egységesítése, amelyek 20/21-re korlátozzák a félautomata fegyverekből újratöltés 

nélkül kilőhető töltények számát. 
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8.3.2017 A8-0251/117 

Módosítás  117 

Dita Charanzová 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0251/2016 

Vicky Ford 

A fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzése 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 13 pont – a pont – iii alpont 

91/477/EGK irányelv 

I melléklet – II rész – A pont – C kategória – 6 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

6.  A B kategóriába, valamint a C 

kategória 1–5. pontjába tartozó 

tűzfegyverek hatástalanítás után” 

törölve 

Or. en 

Indokolás 

Amennyiben egy tűzfegyver hatástalanítása az ezen irányelv 10. cikkében bevezetett 

összehangolt szabályok szerint megfelelő módon történik, akkor egyszerű fémdarabbá válik, 

amely nem alakítható ismét éles lőfegyverré és nem használható újra. Az ilyen tárgyakat 

szükségtelen éles lőfegyverként osztályozni azonos szinten például a vadászatra használt 

fegyverekkel. A módosítás a hatástalanított fegyvereket a C. kategóriából a D. kategóriába 

sorolja át. 
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8.3.2017 A8-0251/118 

Módosítás  118 

Dita Charanzová 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0251/2016 

Vicky Ford 

A fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzése 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 13 pont– a pont – iv alpont (új) 

91/477/EGK irányelv 

I melléklet – II rész – A pont – D kategória – 1 a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 iv. D kategóriában 

 1a. Az A, B és C kategóriába sorolt olyan 

tűzfegyverek, amelyeket a 2015. december 

15-i (EU) 2015/2403 bizottsági 

végrehajtási rendeletnek1 megfelelően 

hatástalanítottak. 

 _______________ 

 1 A Bizottság 2015. december 15-i (EU) 

2015/2403 végrehajtási rendelete a 

hatástalanított tűzfegyverek végleges 

működésképtelenségét biztosító 

hatástalanítási előírásokra és technikákra 

vonatkozó közös iránymutatások 

meghatározásáról (EGT-vonatkozású 

szöveg) (HL L 333., 2015.12.19., 62. o.). 

Or. en 

Indokolás 

Amennyiben egy tűzfegyver hatástalanítása az ezen irányelv 10. cikkében bevezetett 

összehangolt szabályok szerint megfelelő módon történik, akkor egyszerű fémdarabbá válik, 

amely nem alakítható ismét éles lőfegyverré és nem használható újra. Az ilyen tárgyakat 

szükségtelen éles lőfegyverként osztályozni azonos szinten például a vadászatra használt 

fegyverekkel. A módosítás a hatástalanított fegyvereket a C. kategóriából a D. kategóriába 

sorolja át. 
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8.3.2017 A8-0251/119 

Módosítás  119 

Dita Charanzová 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0251/2016 

Vicky Ford 

A fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzése 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont 

91/477/EGK irányelv 

6 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok megtesznek minden 

megfelelő intézkedést annak érdekében, 

hogy megtiltsák az A kategóriába sorolt 

tűzfegyverek és lőszerek megszerzését és 

tartását, továbbá megsemmisítsék az e 

rendelkezés megsértésével tartott és 

elkobzott tűzfegyvereket és lőszereket. 

(1) A 2. cikk (2) bekezdésének sérelme 

nélkül a tagállamok megtesznek minden 

megfelelő intézkedést annak érdekében, 

hogy megtiltsák az A kategóriába sorolt 

tűzfegyverek, fődarabok és lőszerek 

megszerzését és tartását. A tagállamok 

biztosítják, hogy az e tilalom ellenére 

jogtalanul tartott tűzfegyvereket, 

fődarabokat és lőszereket lefoglalják.  

A tagállamok engedélyezhetik a fegyverek 

kulturális és történelmi vonatkozásaival 

foglalkozó szervezetek és az azok 

székhelye szerinti tagállam által ilyennek 

elismert szervezetek számára, hogy az A 

kategóriába sorolt, [the date of entry into 

force of this Directive] előtt megszerzett 

tűzfegyvereket tartsanak birtokukban, 

feltéve, hogy az adott fegyvereket 

hatástalanították a 10b. cikket végrehajtó 

rendelkezésekkel összhangban. 

(2) A kritikus infrastruktúra, 

kereskedelmi rakományok, nagy értékű 

konvojok és fontos ingatlanok biztonsága 

és védelme érdekében, továbbá nemzeti 

védelmi, oktatási, kulturális, kutatási és 

történelmi célokból, és az (1) bekezdés 

sérelme nélkül, az illetékes nemzeti 

hatóságok egyedi, kivételes és megfelelően 

indokolt esetekben engedélyeket adhatnak 

ki A kategóriába sorolt tűzfegyverekre, 

fődarabokra és lőszerekre vonatkozóan, 

amennyiben ez nem ellentétes a 

közbiztonsággal vagy a közrenddel.  

Az A, B és C kategóriájú tűzfegyverek, 

részeik és lőszerek megszerzése távközlő 

eszközök révén – a 97/7/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv(*) 2. cikke 

szerint – csak kereskedőkre és 

közvetítőkre vonatkozóan engedélyezhető, 

(3) A tagállamok egyedi, különleges, 

kivételes és megfelelően indokolt 

esetekben engedélyeket adhatnak ki 

gyűjtők számára arra vonatkozóan, hogy 

az A kategóriába sorolt tűzfegyvereket, 

tűzfegyver-fődarabokat és lőszert 
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és a tagállamok szigorú ellenőrzése alá 

esik. 

szerezzenek be és tartsanak, szigorú 

biztonsági feltételek mellett, többek között 

az illetékes nemzeti hatóság előtt 

bizonyítaniuk kell, hogy intézkedéseket 

vezettek be a közbiztonságot vagy a 

közrendet érintő minden kockázat 

elkerülésére, továbbá hogy a szóban forgó 

tűzfegyverek, fődarabok vagy lőszer 

tárolásának biztonsági szintje arányos 

azzal a kockázattal, amelyet az ilyen 

tűzfegyverekhez, fődarabokhoz vagy 

lőszerekhez való jogosulatlan hozzáférés 

támasztana. 

 A tagállamok biztosítják, hogy az e 

bekezdés első albekezdése szerint 

engedélyt kapott gyűjtők azonosíthatók 

legyenek a 4. cikkben említett adat-

nyilvántartási rendszerekben. Az 

engedéllyel rendelkező gyűjtőknek 

nyilvántartást kell vezetniük az általuk 

birtokolt összes A kategóriába sorolt 

tűzfegyverről, amelyet hozzáférhetővé 

tesznek az illetékes nemzeti hatóság 

számára. A tagállamok megfelelő 

ellenőrző rendszert alakítanak ki az 

engedéllyel rendelkező gyűjtők 

felügyeletére, figyelembe véve az összes 

releváns tényezőt. 

 (4) A tagállamok kereskedők vagy 

közvetítők számára engedélyezhetik, hogy 

szakmai minőségükben eljárva és szigorú 

biztonsági feltételek mellett A kategóriába 

sorolt tűzfegyvereket, fődarabokat és 

lőszereket szerezzenek meg, gyártsanak, 

hatástalanítsanak, javítsanak, 

szállítsanak, továbbítsanak és tartsanak. 

 (5) A tagállamok múzeumok számára 

engedélyezhetik, hogy szigorú biztonsági 

feltételek mellett A kategóriába sorolt 

tűzfegyvereket, fődarabokat és lőszereket 

szerezzenek meg és tartsanak.  

 (6) A tagállamok engedélyezhetik 

céllövészek számára az A kategória 6. 

vagy 7. pontjába sorolt félautomata 

tűzfegyverek beszerzését és birtoklását, a 

következő feltételektől függően: 
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 a)  az 5. cikk (2) bekezdésének 

alkalmazása alapján szerzett érdemleges 

információk kielégítő értékelése; 

 b) bizonyíték szolgáltatása arról, 

hogy az érintett céllövész az adott 

tagállam valamely hivatalosan elismert 

sportlövő szervezete vagy valamely 

hivatalosan elismert nemzetközi sportlövő 

szövetség aktív gyakorló tagja vagy ezek 

elismert lövészeti versenyeken vesz részt; 

valamint 

 c) valamely hivatalosan elismert 

sportlövő szervezet tanúsítványa, amely 

igazolja, hogy: 

 i. a céllövész valamely lövészeti klub 

tagja és annak keretében legalább tizenkét 

hónapja rendszeresen gyakorolja a 

céllövészetet, és 

 ii. a szóban forgó tűzfegyver kielégíti 

valamely hivatalosan elismert nemzetközi 

sportlövő szövetség által elismert valamely 

lövészeti szakág gyakorlásához előírt 

jellemzőket. 

 Az A kategória 6. pontjába sorolt 

tűzfegyverek esetében a tagállamok 

dönthetnek úgy, hogy engedélyezik 

katonai tűzfegyverek átadását 

magánszemélyek számára céllövész 

minőségükben. Ezeket a tűzfegyvereket a 

hatóságnak félautomata tűzfegyverré kell 

átalakítania, és rendszeres időközönként 

ellenőriznie kell, hogy az ezeket a 

tűzfegyvereket használó személyek nem 

jelentenek-e veszélyt a közbiztonságra. Az 

első albekezdés a), b) és c) pontjában 

foglalt rendelkezések alkalmazandók. 

___________________________  

(*) A távollevők között kötött szerződések 

esetén a fogyasztók védelméről szóló, 

1997. május 20-i 97/7/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 144., 

1997.6.4., 19. o.).” 

 

Or. en 
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Indokolás 

A Tanáccsal kötött ideiglenes megállapodás 6. cikke (3c) bekezdésének d) pontja olyan 

általános szabályt javasol, amely meghatározása szerint kifejezetten Svájcra vonatkozik, 

mivel csak egyetlen ország képes teljesíteni a szabályban foglalt feltételeket. Ezért lazább 

szabályozást tesz lehetővé egy nem uniós ország esetében, mint az uniós tagállamok számára, 

ami elfogadhatatlan. A módosítás célja ezért az általános szabály megtartása és annak 

egyforma alkalmazása minden tagállam számára. 
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8.3.2017 A8-0251/120 

Módosítás  120 

Dita Charanzová 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0251/2016 

Vicky Ford 

A fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzése 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 8 pont 

91/477/EGK irányelv 

10 b cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2)  A Bizottság hatástalanítási 

előírásokat és technikákat fogad el annak 

biztosítására, hogy a hatástalanított 

tűzfegyverek visszafordíthatatlanul 

használhatatlanok legyenek. E 

végrehajtási aktusok elfogadására a 13b. 

cikk (2) bekezdésében említett vizsgálati 

eljárásnak megfelelően kerül sor. 

(2)  A Bizottság legkésőbb [ezen 

irányelv hatálybalépésének időpontja]-ig 

hatástalanítási előírásokat és technikákat 

megállapító végrehajtási aktusokat fogad 

el annak biztosítására, hogy a tűzfegyver 

valamennyi fődarabja véglegesen 

használhatatlanná, valamint a tűzfegyver 

reaktiválását bármi módon lehetővé tevő 

eltávolítása, kicserélése vagy módosítása 

pedig lehetetlenné váljon. E végrehajtási 

aktusok elfogadására a 13b. cikk (2) 

bekezdésében említett vizsgálati eljárásnak 

megfelelően kerül sor. 

Or. en 

Indokolás 

Az irányelv felülvizsgálatának egyik hozadéka a tűzfegyver hatástalanítására vonatkozó, 

egész Unióra kiterjedő szabályok összehangolása. Mivel a hatástalanításról szóló jelenlegi 

végrehajtási rendelet nem kivitelezhető, egyértelmű időpontot kell meghatározni a Bizottság 

számára, amely megállapítja az új szabályok elfogadásának határidejét. A határidőt a 

jelenlegi irányelv hatálybalépése előtt kell megállapítani annak érdekében, hogy az új 

hatástalanítási rendszer immár egyértelmű legyen a tagállamok számára, amikor megkezdik 

az átültetési folyamatot. 

 

 


