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I
(Jogalkotási aktusok)

RENDELETEK
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 258/2012/EU RENDELETE
(2012. március 14.)
az Egyesült Nemzeteknek a nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezményét kiegészítő, a
tűzfegyverek, részeik, alkotóelemeik és a lőszerek tiltott gyártásáról és kereskedelméről szóló
jegyzőkönyve (az ENSZ tűzfegyverekről szóló jegyzőkönyve) 10. cikkének végrehajtásáról,
valamint a tűzfegyverek, tűzfegyverdarabok, alkotóelemeik és lőszereik kiviteli engedélyezési,
behozatali és tranzit szabályainak létrehozásáról
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

(3)

A tűzfegyverek felkutatásának megkönnyítése, valamint a
tűzfegyverek, tűzfegyverdarabok, alapvető alkotóelemeik
és a lőszereik tiltott kereskedelme elleni hatékony
küzdelem elősegítése érdekében – különösen 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 irányelv
ben (3), valamint a személyes adatok közösségi intézmé
nyek 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 rendeletben (4) megálla
pított szabályoknak megfelelően kell végezni.

(5)

A Bizottság a robbanóanyagok, gyújtószerkezetek,
bombakészítéshez használt felszerelések és tűzfegyverek
nagyobb biztonságát célzó intézkedésekről szóló, 2005.
július 18-i közleményében (5) bejelentette az UNFP
10. cikke végrehajtására vonatkozó szándékát azon intéz
kedések részeként, melyek szükségesek ahhoz, hogy az
Unió megköthesse a jegyzőkönyvet.

(6)

Az ENSZ tűzfegyverekről szóló jegyzőkönyve előírja a
felek számára, hogy a tűzfegyverek gyártásának, megjelö
lésének, behozatalának és kivitelének hatékony ellen
őrzése céljából hozzanak létre közigazgatási eljárásokat
vagy rendszereket, vagy azokat fejlesszék tovább.

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és
különösen annak 207. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezetének a nemzeti parlamentek számára
való megküldését követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében (1),

mivel:

(1)

(2)

A nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezményhez
csatolt, a tűzfegyverek, tűzfegyverdarabok, alkotóelemeik
és lőszereik tiltott gyártásáról és kereskedelméről szóló
ENSZ-jegyzőkönyvnek az Európai Közösség nevében
történő aláírásáról szóló, 2001. október 16-i
2001/748/EK tanácsi határozatnak (2) megfelelően a
Bizottság 2002. január 16-án a Közösség nevében aláírta
az említett jegyzőkönyvet (a továbbiakban: az ENSZ
tűzfegyverekről szóló jegyzőkönyve).

Az ENSZ tűzfegyverekről szóló jegyzőkönyve – melynek
célja a felek közötti együttműködés előmozdítása,
megkönnyítése és megerősítése annak érdekében, hogy
a tűzfegyverek, tűzfegyverdarabok, alkotóelemeik és
lőszereik tiltott gyártását és kereskedelmét megelőzzék,
az ellen küzdjenek és azt kiküszöböljék – 2005. július
3-án lépett hatályba.

(1) Az Európai Parlament 2011. október 13-i álláspontja (a Hivatalos
Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2012. március 8-i hatá
rozata.
(2) HL L 280., 2001.10.24., 5. o.

(3) HL L 281., 1995.11.23., 31. o.
(4) HL L 8., 2001.1.12., 1. o.
(5) COM(2005) 329. A közlemény a 91/477/EGK irányelv technikai
módosítását is bejelentette, amelynek célja az ENSZ-jegyzőkönyv
által előírt, az irányelv által érintett fegyverek közösségen belüli
szállítására vonatkozó megfelelő rendelkezések beépítése volt, az
említett irányelvet végül is a 2008/51/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv (HL L 179., 2008.7.8., 5. o.) módosította.
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(7)

Az ENSZ tűzfegyverekről szóló jegyzőkönyvének való
megfeleléshez a tűzfegyverek, tűzfegyverdarabok, alap
vető alkotóelemeik és lőszereik tiltott gyártását vagy
kereskedelmét bűncselekményekké kell nyilvánítani, és a
szabályozásnak lehetővé kell tennie az ily módon gyár
tott vagy értékesített cikkek elkobzását.

(8)

E rendelet hatálya nem terjed ki a kifejezetten katonai
célú tűzfegyverekre, tűzfegyverdarabokra, alapvető alko
tóelemeikre és lőszereikre. Az ENSZ tűzfegyverekről
szóló jegyzőkönyve 10. cikkében előírt követelmé
nyeknek való megfelelést biztosító intézkedéseknek lehe
tővé kell tennie, hogy a polgári felhasználásra szánt
tűzfegyverek esetében egyszerűsített eljárást alkalmazza
nak. Következésképpen a több szállítmányra kiterjedő
engedélyezés, a tranzitszabályok, és a törvényes célú
ideiglenes kivitelek tekintetében bizonyos könnyítéseket
kell biztosítani.

(9)

(10)

(11)

Ez a rendelet nem érinti sem az Európai Unió működé
séről szóló szerződés 346. – a tagállamok alapvető
biztonsági érdekeivel kapcsolatos – cikkét, sem a védelmi
vonatkozású termékek Közösségen belüli transzferére
vonatkozó feltételek egyszerűsítéséről szóló, 2009.
május 6-i 2009/43/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvet (1), sem a fegyverek megszerzésének és tartá
sának ellenőrzéséről szóló, 1991. június 18-i
91/477/EGK tanácsi irányelvet (2). Az ENSZ tűzfegyve
rekről szóló jegyzőkönyve és következésképpen e rende
letet nem kell alkalmazni az államok közötti művele
tekre, illetve az államok közötti átadásokra, ha a jegy
zőkönyv alkalmazása hátrányosan befolyásolná a Részes
Államok jogát arra, hogy lépéseket tegyenek a nemzet
biztonság érdekében az Egyesült Nemzetek Alapokmá
nyában meghatározottak szerint.

A 91/477/EGK irányelv a polgári felhasználásra szánt
tűzfegyverek Unión belüli átadásával foglalkozik, e
rendelet pedig a fegyvereknek az Unió vámterületéről
harmadik országokba vagy azokon keresztül való kivite
lére vonatkozó intézkedésekre összpontosít.

A harmadik országból behozott tűzfegyverek, tűzfegyver
darabok, alapvető alkotóelemeik és a lőszereik az uniós
jog és különösen a 91/477/EGK irányelv hatálya alá
tartoznak.

(12)

Biztosítani kell a nyilvántartásra vonatkozó hatályos
uniós szabályokkal való összhangot.

(13)

E rendelet helyes alkalmazása érdekében a tagállamok
intézkedéseket tesznek annak érdekében, hogy az ille
tékes hatóságokat megfelelő hatáskörrel ruházzák fel.

(1) HL L 146., 2009.6.10., 1. o.
(2) HL L 256., 1991.9.13., 51. o.
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(14)

Az e rendelet alapján engedélyköteles tűzfegyverek,
tűzfegyverdarabok, alapvető alkotóelemeik és lőszereik
listájának fenntartása érdekében a Bizottságnak felhatal
mazást kell kapnia arra, hogy az Európai Unió működé
séről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi
aktusokat fogadjon el az e rendelet I. mellékletének a
vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös
Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK
tanácsi rendelet (3) I. mellékletéhez, valamint a
91/477/EGK irányelv I. mellékletéhez történő hozzáiga
zítására vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a
Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultá
ciókat folytasson, többek között szakértői szinten is. A
felhatalmazáson alapuló jogi aktus elkészítésekor és
szövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a
vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és
a Tanács részére történő egyidejű, időben történő és
megfelelő továbbításáról.

(15)

Az Unió vámszabályokat fogadott el, melyeket a Közös
ségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i
2913/92/EGK tanácsi rendelet (4) és az annak végrehajtá
sára vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló
2454/93/EGK bizottsági rendelet (5) tartalmaz. Figye
lembe kell venni a Közösségi Vámkódex (Modernizált
Vámkódex) létrehozásáról szóló, 2008. április 23-i
450/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (6)
is, melynek rendelkezései annak 188. cikke értelmében
különböző fázisokban alkalmazandók. Ez a rendelet nem
korlátozza a Közösségi Vámkódexen és annak végrehaj
tási rendelkezésein alapuló, vagy azokkal összhangban
levő felhatalmazásokat.

(16)

A tagállamoknak szabályokat kell alkotniuk az e rendelet
megsértése esetén alkalmazandó szankciókra, és biztosí
taniuk kell azok végrehajtását. A szankcióknak hatéko
nyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell
lenniük.

(17)

Ez a rendelet nem érinti a 428/2009/EK tanácsi rende
let (7) által létrehozott, a kettős felhasználású termékek
kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzit
jára vonatkozó uniós szabályozást.

(18)

Ez a rendelet összhangban áll a katonai célú tűzfegyve
rekre, tűzfegyverdarabokra, alapvető alkotóelemeikre és
lőszereikre, a biztonsági stratégiákra, a kézi- és könnyű
fegyverek illegális kereskedelmére és a katonai techno
lógia kivitelére vonatkozó, többek között a katonai tech
nológia és felszerelések kivitelének ellenőrzésére vonat
kozó közös szabályok meghatározásáról szóló, 2008.
december 8-i 2008/944/KKBP tanácsi közös álláspont
ban (8) kifejtett egyéb vonatkozó rendelkezésekkel.

(3 )
(4 )
(5 )
(6 )
(7 )
(8 )

L
L
L
L
L
L

HL
HL
HL
HL
HL
HL

256.,
302.,
253.,
145.,
134.,
335.,

1987.9.7., 1. o.
1992.10.19., 1. o.
1993.10.11., 1. o.
2008.6.4., 1. o.
2009.5.29., 1. o.
2008.12.13., 99. o.
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(19)

(20)
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A Bizottságnak és a tagállamoknak értesíteniük kell
egymást az e rendelet alapján hozott intézkedésekről,
valamint az e rendelettel kapcsolatban rendelkezésükre
álló egyéb lényeges információkról.
Ez a rendelet nem gátolja a tagállamokat a hivatalos
dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférésre vonat
kozó alkotmányos szabályaik alkalmazásában, figyelembe
véve az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság doku
mentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001.
május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi
rendeletet (1),

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:
I. FEJEZET
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a tűzfegyver-kategóriába tartoznak, amelyekre felszerelik
vagy fel kívánják szerelni azokat;
4. „lőszer”: a teljes tár vagy annak az I. mellékletben említett
alkotóelemei, beleértve a töltényhüvelyt, a gyújtókészüléket,
az indítótöltetet, a tűzfegyverben használandó golyókat és
lövedékeket, feltéve, hogy ezek az alkotóelemek az adott
tagállamban maguk is engedélykötelesek;
5. „hatástalanított tűzfegyverek”: olyan, a tűzfegyver meghatá
rozásának egyébként megfelelő tárgyak, amelyeket haszná
latra véglegesen alkalmatlanná tettek olyan hatástalanítás
alkalmazásával, amely biztosítja, hogy a tűzfegyver minden
lényeges része használatra véglegesen alkalmatlanná, és
reaktiválást célzó eltávolítása, kicserélése vagy módosítása
lehetetlenné vált.

CÉL, FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK ÉS HATÁLY

A tagállamok rendelkezéseket hoznak annak érdekében,
hogy ezen hatástalanítási intézkedéseket egy illetékes
hatóság megerősítse. A tagállamok a megerősítés keretében
a tűzfegyver hatástalanítását igazoló tanúsítvány vagy
okmány kiadását, vagy erre a célra a tűzfegyveren jól
látható megjelölés elhelyezését írják elő;

1. cikk
Ez a rendelet megállapítja a tűzfegyverek, tűzfegyverdarabok,
alapvető alkotóelemeik és lőszereik kiviteli engedélyezésére,
behozatali és tranzit szabályaira vonatkozó rendelkezéseket a
nemzetközi szervezett bűnözés elleni ENSZ-egyezményt kiegé
szítő, a tűzfegyverek, tűzfegyverdarabok, alkotóelemeik és lősze
reik tiltott gyártásáról és kereskedelméről szóló ENSZ-jegy
zőkönyv (a továbbiakban: az ENSZ tűzfegyverekről szóló jegy
zőkönyve) 10. cikkének végrehajtása céljából.

6.

„kivitel”:
a) a 2913/92/EGK rendelet 161. cikke szerinti kiviteli eljá
rás;

2. cikk
E rendelet alkalmazásában:
1. „tűzfegyver”: minden olyan, az I. mellékletben említett
hordozható csöves tűzfegyver, amely egy gyúlékony hajtó
anyag segítségével egy vagy több töltényt, golyót vagy löve
déket lő ki, azt ennek kilövésére tervezték vagy átalakítható
erre a célra;
Egy tárgy akkor minősül gyúlékony hajtóanyag segítségével
töltény, golyó vagy lövedék kilövésére alkalmassá átalakít
hatónak, ha:
— megjelenésében egy tűzfegyverre hasonlít, és
— kivitelezése vagy alapanyaga miatt ilyenné átalakítható;
2. „tűzfegyverdarabok”: a kifejezetten tűzfegyverhez tervezett
és annak működéséhez elengedhetetlen, az I. mellékletben
említett darabok vagy cserealkatrészek, beleértve a fegyver
csövet, a tokszerkezetet vagy a vázat, a szánt vagy a forgó
dobot, a zárat vagy a zártömböt, valamint minden olyan
eszközt, amelyet a tűzfegyver lövése által keltett zaj csök
kentése érdekében terveztek vagy alakítottak át;
3. „alapvető alkotóelemek”: a zárszerkezet, a tűzfegyver tölté
nyűrje és csöve, amelyek – mivel különálló tárgyak – abba
(1) HL L 145., 2001.5.31., 43. o.

b) újrakivitel a 2913/92/EGK rendelet 182. cikke szerint,
kivéve az ugyanezen rendelet 91. cikkében említett,
külső árutovábbítási eljárás alatt szállított árukat,
amennyiben a 182. cikk (2) bekezdésében említett újra
kiviteli alakiságok nem teljesülnek;
7. „személy”: természetes személy, jogi személy vagy –
amennyiben a hatályos jogszabályok lehetővé teszik – a
jogi személyiség nélküli jogképes személyegyesülés (társu
lás);
8. „exportőr”: az Unióban letelepedett személy, aki vagy
akinek érdekében a kiviteli nyilatkozatot teszik, vagyis az
a személy, aki a nyilatkozat elfogadásakor a harmadik
országbeli címzett szerződő partnere, és jogosult a
terméknek az Unió vámterületéről való kiküldésére.
Amennyiben nem kötöttek kiviteli szerződést, vagy a szer
ződés jogosultja nem saját érdekében jár el, akkor az
exportőr az a személy, aki jogosult a terméknek az Unió
vámterületéről való kiküldésére;
Ha a tűzfegyverek, tűzfegyverdarabok és alapvető alkotóe
lemeik, vagy a lőszer feletti rendelkezési jogból származó
előnyökből a kivitel alapját képező szerződésnek megfele
lően egy, az Unión kívül letelepedett személy részesül,
akkor az exportőr az Unión belül letelepedett szerződő fél;
9. „az Unió vámterülete”: a 2913/92/EGK rendelet 3. cikkében
említett terület;
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10. „kiviteli nyilatkozat”: az a cselekmény, amellyel egy személy
meghatározott formában és módon kinyilvánítja szándékát,
hogy tűzfegyvereket, tűzfegyverdarabokat, alapvető alkotó
elemeiket és lőszereket kíván kiviteli eljárás alá vonni;
11. „ideiglenes kivitel”: a tűzfegyverek uniós vámterület elha
gyásával járó, és 24 hónapot meg nem haladó időszakon
belül történő újrabehozatal szándékával történő szállítása;
12. „tranzit”: az áruknak az Unió vámterületének elhagyásával
és egy vagy több harmadik ország területén keresztülha
ladva egy ezektől különböző harmadik országba történő
szállításának művelete;
13. „átrakodás”: olyan tranzit, amelynek részét képezi az
áruknak a szállítóeszközből történő kirakodásával járó
fizikai művelet, amit az újrakivitel céljával végrehajtott,
rendszerint valamely más szállítóeszközbe történő új bera
kodás követ;
14. „kiviteli engedély”:
a) egy meghatározott exportőrnek megadott egyszeri enge
dély vagy jóváhagyás egy vagy több tűzfegyver, ezek
darabjai, alapvető alkotóelemei és lőszerei egyetlen szál
lítmányban történő szállítására egy harmadik országban
lévő, azonosított végső megrendelő vagy címzett
részére, vagy;
b) egy meghatározott exportőrnek adott többszöri enge
dély vagy jóváhagyás egy vagy több tűzfegyver, ezek
darabjai, alapvető alkotóelemei és lőszerei több szállít
mányban történő szállítására egy harmadik országban
lévő, azonosított végső megrendelő vagy címzett
részére, vagy;
c) egy meghatározott exportőrnek adott globális engedély
vagy jóváhagyás egy vagy több tűzfegyver, ezek darabjai,
alapvető alkotóelemei és lőszerei több szállítmányban
történő szállítására egy vagy több harmadik országban
lévő, egy vagy több azonosított végső megrendelő vagy
címzett részére;
15. „tiltott kereskedelem”: tűzfegyverek, tűzfegyverdarabok,
alapvető alkotóelemeik vagy lőszereik behozatala, kivitele,
eladása, szállítása, mozgása vagy átadása egy tagállam terü
letéről, vagy ez utóbbin keresztül egy harmadik ország
területére, ha a következők bármelyike fennáll:
a) azt az érintett tagállam az e rendeletben foglalt rendel
kezésekkel összhangban nem engedélyezi;
b) a tűzfegyverek nincsenek megjelölve a 91/477/EGK
irányelv 4. cikke (1) és (2) bekezdésének megfelelően;
c) a behozott tűzfegyverek a behozatal idején nincsenek
megjelölve az első Európai Unión belüli behozatali
ország azonosítását lehetővé tevő legalább egyszerű jelö
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léssel, vagy ilyen jelzés hiányában a behozott tűzfegy
verek azonosítását lehetővé tevő egyedi jelzéssel;
16. „felkutatás”: a tűzfegyverek és, amennyiben
tűzfegyverdarabok, az alapvető alkotóelemeik
módszeres követése a gyártótól a vásárlóig,
illetékes hatóságainak a tiltott gyártás és a
kedelem felderítésében, nyomozásában és
való segítségnyújtás céljából.

lehetséges, a
és a lőszereik
a tagállamok
tiltott keres
elemzésében

3. cikk
(1)

Ez a rendelet nem alkalmazandó az alábbiakra:

a) államok közötti műveletek, illetve államok közötti átadások;
b) kifejezetten katonai célú tűzfegyverek, tűzfegyverdarabok,
alapvető alkotóelemeik és lőszereik, valamint minden esetben
a teljesen automata tűzfegyverek;
c) a tagállami fegyveres erőknek, rendőrségeknek, vagy hatósá
goknak szánt tűzfegyverek, tűzfegyverdarabok, alapvető
alkotóelemeik és lőszereik;
d) tűzfegyverek, tűzfegyverdarabok, 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 felkutatási intézkedések biztosítottak;
e) hatástalanított tűzfegyverek;
f) a nemzeti jogszabályokban meghatárzotott muzeális tűzfegy
verek és ezek másolatai, feltéve, hogy az 1899 után gyártott
tűzfegyverek nem tartoznak a muzeális tűzfegyverek közé.
(2)
Ez a rendelet nem érinti a 2913/92/EGK rendeletet
(Közösségi Vámkódex), a 2454/93/EGK rendeletet (a Közösségi
Vámkódex végrehajtási rendelkezései), a 450/2008/EK rendeletet
(Modernizált Vámkódex), valamint a 428/2009/EK rendelet
(kettős felhasználású termékekről szóló rendelet) által létreho
zott, a kettős felhasználású termékek kivitelének, transzferjének,
brókertevékenységének és tranzitjának ellenőrzésére vonatkozó
szabályozást.
II. FEJEZET
KIVITELI ENGEDÉLYEZÉS, ELJÁRÁSOK ÉS ELLENŐRZÉSEK,
VALAMINT BEHOZATALI ÉS TRANZIT RENDELKEZÉSEK

4. cikk
(1)
Az I. mellékletben felsorolt tűzfegyverek, tűzfegyverdara
bok, alapvető alkotóelemeik és lőszereik kiviteléhez a II. mellék
letben foglalt formanyomtatványnak megfelelően kiállított kivi
teli engedély szükséges. Ilyen engedélyt az exportőr letelepedési
helye szerinti tagállam illetékes hatóságai adnak ki, írásban vagy
elektronikus formában.
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(2)
Amennyiben a tűzfegyverek, tűzfegyverdarabok, alapvető
alkotóelemeik és lőszereik kivitelét e rendelet kiviteli enge
délyhez köti, de emellett a kivitel a 2008/944/KKBP közös állás
pont rendelkezései alapján is kiviteli engedélyhez kötött, a
tagállamok olyan egységes eljárást alkalmazhatnak, amely eleget
tesz mind e rendelet, mind pedig a közös álláspont előírásainak.
(3)
Amennyiben a tűzfegyverek, tűzfegyverdarabok, alapvető
alkotóelemeik és lőszereik a kiviteli engedély iránti kérelem
benyújtásának helyétől eltérő egy vagy több tagállamban talál
hatók, úgy ezt a kiviteli engedély iránti kérelmen fel kell
tüntetni. Azon tagállam illetékes hatóságai, ahol a kiviteli enge
dély iránti kérelmet benyújtották, haladéktalanul megkeresik a
szóban forgó tagállam vagy tagállamok illetékes hatóságait, 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.
5. cikk
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 6. cikknek megfele
lően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az I.
mellékletnek a 2658/87/EGK rendelet I. mellékletének módosí
tásai, valamint a 91/477/EGK irányelv I. mellékletének módosí
tásai alapján történő módosítása vonatkozásában.
6. cikk
(1)
A Bizottság az e cikkben meghatározott feltételek mellett
felhatalmazást kap felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadá
sára.
(2)
A Bizottságnak az 5. cikkben említett, felhatalmazáson
alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása hatá
rozatlan időre szól.
(3)
Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavon
hatja az 5. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról
szóló határozat megszünteti az abban megjelölt 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 felhatal
mazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.
(4)
A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfoga
dását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti az Európai
Parlamentet és a Tanácsot e jogi aktus elfogadásáról.
(5)
Az 5. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló
jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek
és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két
hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem
emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát
megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról
tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az
Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az
időtartam két hónappal meghosszabbodik.
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7. cikk
(1)
A tűzfegyverekre, tűzfegyverdarabokra, alapvető alkotóe
lemeikre 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 vagy légi és a harmadik országok kikötőjén
vagy repülőterén keresztül áthaladó szállítmányokra,
feltéve, hogy nem kerül sor átrakodásra vagy a szállító
eszköz cseréjére,
— az igazolhatóan törvényes célra szolgáló ideiglenes kivitel
eseteire, amelyek közé tartozik a vadászat, a sportlövé
szet, szakvéleményezés, az eladással nem összekötött
kiállítások és a javítás.
(2)
A tagállamok határozhatnak úgy, hogy amennyiben az
exportőrnek a kifogás hiányára vonatkozó nyilatkozat érde
kében benyújtott írásos kérelmének beérkezésétől számított 20
munkanapon belül nem érkezik a tranzitot kifogásoló nyilatko
zat, akkor úgy kell tekintetni, hogy a megkérdezett harmadik
országnak nincs kifogása.
(3)
Az exportőr benyújtja a kiviteli engedély kiállításáért
felelős tagállam illetékes hatóságához a szükséges okiratokat,
melyek bizonyítják, hogy a behozatali harmadik ország engedé
lyezte a behozatalt, és hogy a harmadik tranzitországnak nincs
kifogása a tranzit ellen.
(4)
A tagállamok a kiviteli engedély iránti kérelmeket
nemzeti jogukban vagy joggyakorlatukban meghatározott
időtartam alatt, de 60 munkanapot meg nem haladó időtar
tamon belül elbírálják, attól a naptól számítva, amikor vala
mennyi szükséges információt az illetékes hatóságok rendelke
zésére bocsátottak. Kivételes körülmények között és megfelelően
alátámasztott okokból az említett időtartam 90 munkanapra
meghosszabbítható.
(5)
A kiviteli engedély érvényességi ideje nem haladhatja meg
a behozatali engedély érvényességi idejét. Ha a behozatali enge
dély nem ír elő érvényességi időt, akkor – hacsak nem állnak
fenn kivételes körülmények és megfelelően alátámasztott okok –
a kiviteli engedély érvényességi ideje nem lehet kevesebb kilenc
hónapnál.
(6)
A tagállamok dönthetnek úgy, hogy elektronikus doku
mentumokat használnak az engedélykérelmek elbírálása céljából.
8. cikk
(1)
A felkutatás céljából a kiviteli engedélynek és az impor
táló harmadik ország által kibocsátott behozatali jóváhagyásnak
vagy behozatali engedélynek, valamint a kísérő dokumentu
moknak együttesen tartalmazniuk kell az alábbi információkat:
a) a kiállítás napját és az érvényességi időt;

L 94/6

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2012.3.30.

az illetékes hatóságoknak, amikor az érintett cikkeket az
Unió vámterületének elhagyása céljából a légitársaság
számára átadják.

b) a kiállítás helyét;
c) a kiviteli országot;
d) a behozatali országot;
e) a harmadik tranzitországot vagy harmadik tranzitországokat,
ha vannak;
f) a címzettet;
g) a végső megrendelőt, amennyiben ismert a szállítás idején;
h) a tűzfegyverek, tűzfegyverdarabok, alapvető alkotóelemeik és
lőszereik azonosítását lehetővé tevő adatokat, valamint azok
mennyiségét, ideértve a tűzfegyvereken használt jelzést,
legkésőbb a szállítást megelőzően.
(2)
Az (1) bekezdés szerinti információkat, amennyiben
azokat a behozatali jóváhagyás vagy behozatali engedély tartal
mazza, az exportőr előzetesen, legkésőbb a szállítást megelő
zően a harmadik tranzitországok rendelkezésére bocsátja.
9. cikk
(1)
A tűzfegyverek, tűzfegyverdarabok, alapvető alkotóele
meik és lőszereik ideiglenes kivitelére és újrakivitelére vonatkozó
egyszerűsített eljárások alkalmazása az 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 igazolják utazásuk okát,
így különösen bemutatják a meghívót vagy a harmadik
célországbeli vadász- vagy sportlövő tevékenységről szóló
más bizonyítékot:
— egy vagy több tűzfegyver,
— alapvető alkotóelemeik, ha meg vannak jelölve, vala
mint alkotórészeik,
— a hozzájuk tartozó lőszerek, legfeljebb 800 töltény
vadászok és legfeljebb 1 200 töltény sportlövők eseté
ben;
ii. újrakivitel során, amennyiben azt saját személyes poggyá
szuk részeként vadászok vagy sportlövők hajtják végre,
vadászati vagy sportlövő tevékenység céljából történő
ideiglenes behozatalt követően, azzal a feltétellel, hogy a
tűzfegyverek az Unió vámterületén kívül letelepedett
személy tulajdonában maradnak, és újrakivitelük ugyan
ezen személy számára történik.
b) Ha a vadászok és sportlövők a lakóhelyük 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 tűzfegy
vertartási engedélyüket. Repülőgéppel történő utazás esetén
az európai tűzfegyvertartási engedélyt akkor kell bemutatni

Ha a vadászok és sportlövők a tartózkodási helyük szerinti
tagállamon keresztül hagyják el az Unió vámterületét, az
európai tűzfegyvertartási engedély helyett választásuk szerint
az e célra a nevezett tagállam illetékes hatóságai által érvé
nyesnek tekintett más dokumentumot is bemutathatnak.
c) A tagállami illetékes hatóságok 10 napot meg nem haladó
időszakra felfüggesztik a kivitellel kapcsolatos eljárást, vagy –
szükség esetén – más módon is megakadályozhatják, hogy a
tűzfegyverek, tűzfegyverdarabok, alapvető alkotóelemeik
vagy lőszereik az adott tagállam területén keresztül elhagyják
az Unió vámterületét, amennyiben alapos okuk van feltéte
lezni, hogy a vadászok és sportlövők által hivatkozott indo
kaik nem állnak összhangban a 10. cikkben előírt vonatkozó
szempontokkal és kötelezettségekkel. Kivételes körülmények
között és megfelelően indokolt okokból az e pontban emlí
tett időtartam 30 napra meghosszabbítható.
(2)
A tagállamok nemzeti jogszabályaikkal összhangban
egyszerűsített eljárásokat hoznak létre:
a) tűzfegyverek újrakivitelére, ha az szakvéleményezés vagy
eladással nem összekötött kiállítás céljából alkalmazott ideig
lenes behozatal, illetve javítás céljából alkalmazott aktív
feldolgozási vámeljárás után történik, amennyiben a tűzfegy
verek az Unió vámterületén kívül letelepedett személy tulaj
donában maradnak, és újrakivitelük ugyanezen személy
számára történik;
b) tűzfegyverek, tűzfegyverdarabok, alapvető alkotóelemeik és
lőszereik újrakivitelére, ha azokat átmeneti megőrzésben
tartják attól kezdve, hogy beléptek az Unió vámterületére,
addig, amíg azt elhagyják;
c) tűzfegyverek ideiglenes kivitelére, ha annak célja szakvélemé
nyezés, javítás vagy eladással nem összekötött kiállítás,
amennyiben az exportőr igazolja, hogy törvényesen birto
kolja ezeket a tűzfegyvereket és azokat a passzív feldolgozási
eljárás vagy az ideiglenes kiviteli vámeljárás szerint viszi ki.
10. cikk
(1)
Az ezen rendelet szerinti kiviteli engedély megadásáról
való határozathozatal során a tagállamok figyelembe vesznek
minden lényeges szempontot, adott esetben ideértve:
a) a vonatkozó nemzetközi kivitel-ellenőrzési megállapodások
és a vonatkozó nemzetközi szerződések szerződő feleként
fennálló kötelezettségeiket és vállalásaikat;
b) a nemzeti kül- és biztonságpolitikai szempontokat, ideértve
azokat is, melyekre a 2008/944/KKBP közös álláspont kiter
jed;
c) a tervezett meghatározott célra történő felhasználással, a
címzettel, az azonosított végső megrendelővel és az eltérítés
kockázatával kapcsolatos szempontokat.
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(2)
Az (1) bekezdésben megállapított lényeges szempontok
mellett a kiviteli engedély iránti kérelem elbírálása során a
tagállam figyelembe veszi, hogy az exportőr arányos és
megfelelő eszközöket és eljárásokat alkalmaz-e e rendelet
rendelkezéseinek és célkitűzéseinek, valamint az engedély kikö
téseinek 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, az Európai Biztonsági és Együtt
működési Szervezet (EBESZ) határozataiban és az Egyesült
Nemzetek Biztonsági Tanácsának a különösen a fegyverembar
gókra vonatkozó kötelező határozataiban megállapított szankci
ókkal kapcsolatos kötelezettségeiket.
11. cikk
(1)

A tagállamok:

a) megtagadják a kiviteli engedély megadását, ha a kérelmező
szerepel bármely bűnügyi nyilvántartásban az európai elfo
gatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról
szóló, a 2002. június 13-i 2002/584/IB tanácsi kerethatá
rozat (1) 2. cikke (2) bekezdésében felsorolt bűncselekmé
nyek elkövetése vagy bármely egyéb olyan cselekmény miatt,
amely legalább négy évig terjedő szabadságvesztéssel vagy
annál súlyosabb büntetéssel sújtható;
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erről értesítik a többi tagállam hatáskörrel rendelkező hatósá
gait, és átadnak a határozatuk indokolásául szolgáló minden
szükséges információt.
(4)
Az e cikk rendelkezései szerint történő minden informá
ciómegosztásnak összhangban kell állnia a 19. cikk (2) bekez
désének az információk bizalmas jellegére vonatkozó rendelke
zéseivel.
12. cikk
A tagállamok hatályos nemzeti jogukkal vagy joggyakorlatukkal
összhangban legalább 20 évig nyilvántartanak a tűzfegyverekkel,
és ahol ez szükséges és megvalósítható, a tűzfegyverdarabokkal,
alapvető alkotóelemeikkel és lőszereikkel kapcsolatos minden
olyan információt, amely szükséges e tűzfegyverek, tűzfegyver
darabok, alapvető alkotóelemeik és lőszereik felkutatásához,
valamint e termékek tiltott kereskedelmének megelőzéséhez és
felderítéséhez. Ilyen információ a kiviteli engedély kiállításának
helye, időpontja, az érvényességi ideje; a kiviteli ország; a beho
zatali ország; a harmadik tranzitország, amennyiben ez releváns;
a címzett; a végső megrendelő, amennyiben ismert a kivitelkor;
valamint a cikkek leírása és mennyisége, ideértve a rajtuk lévő
jelzéseket.
Ez a cikk nem alkalmazható a 9. cikkben említett kivitelekre.
13. cikk

b) megsemmisítik, felfüggesztik, módosítják vagy visszavonják a
kiviteli engedélyt, ha nem álltak vagy már nem állnak fenn a
kiállítás feltételei.
Ez a bekezdés nem érinti a nemzeti jogban előírt szigorúbb
szabályokat.
(2)
A tagállamok a kiviteli engedély megadásának megtaga
dása, megsemmisítése, felfüggesztése, módosítása vagy visszavo
nása esetén értesítik a többi tagállam illetékes hatóságait, és
megosztják velük a releváns információkat. Ha valamely
tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságai felfüggesztettek egy
kiviteli engedélyt, végső értékelésükről a felfüggesztés időtarta
mának lejártakor tájékoztatják a többi tagállamot.
(3)
A tagállamok illetékes hatóságai a kiviteli engedély e
rendelet alapján történő megadása előtt figyelembe veszik az e
rendelet alapján visszautasított azon kérelmeket, melyekről érte
sítést kaptak annak érdekében, hogy megbizonyosodjanak arról,
hogy egy másik tagállam illetékes hatóságai egy lényegében
azonos művelet esetében elutasítottak-e kérelmeket (olyan cikk
esetében, amely lényegében azonos paraméterekkel vagy tech
nikai tulajdonságokkal bír, és azonos az importőr vagy a
címzett).
Először konzultálhatnak annak a tagállamnak vagy azoknak a
tagállamoknak a hatáskörrel rendelkező hatóságaival, amelyek
ezen elutasító, megsemmisítő, felfüggesztő, módosító vagy
visszavonó határozatokat az (1) és (2) bekezdésnek megfelelően
meghozták. Ha a konzultációt követően a tagállam hatáskörrel
rendelkező hatóságai az engedély megadásáról határoznak, úgy
(1) HL L 190., 2002.7.18., 1. o.

(1)
A tagállamok alapos gyanú esetén megkeresik a behoza
tali harmadik országot, hogy erősítse meg az útnak indított
tűzfegyver-, tűzfegyverdarab-, alapvető alkotóelem- és lőszer
szállítmány megérkezését.
(2)
A tagállamok az ENSZ tűzfegyverekről szóló jegyzőköny
vében a kivitel idején részes valamely harmadik állam megkere
sésére – elvben a szükséges behozatali vámokmányok bemuta
tásával – megerősítik az útnak indított tűzfegyver-, tűzfegyver
darab-, alapvető alkotóelem- és lőszerszállítmánynak az Unió
vámterületére való megérkezését.
(3)
A tagállamok hatályos nemzeti jogukkal, illetve joggya
korlatukkal összhangban tesznek eleget az (1) és (2) bekezdés
nek. A tagállamok illetékes hatóságai különösen kivitel esetében
határozhatnak úgy, hogy közvetlenül keresik meg az exportőrt
vagy a behozatali harmadik országot.
14. cikk
A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket az engedé
lyezési eljárások biztonsága és az engedélyezési dokumentumok
hitelessége igazolhatóságának vagy megerősíthetőségének bizto
sítása érdekében.
Az igazolásra és a megerősítésre adott esetben diplomáciai úton
is sor kerülhet.
15. cikk
A rendelet megfelelő alkalmazása érdekében a tagállamok szük
séges és arányos intézkedéseket tesznek, hogy hatáskörrel
rendelkező hatóságaikat felhatalmazzák:
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a) a tűzfegyverekkel, tűzfegyverdarabokkal, alapvető alkotóele
meikkel és lőszereikkel kapcsolatos bármely rendeléssel vagy
művelettel kapcsolatos információgyűjtésre; valamint
b) arra, hogy meggyőződhessenek a kivitel ellenőrzési intézke
dések megfelelő alkalmazásáról, ami kiterjedhet különösen a
kiviteli ügyletben érdekelt személyek ingatlanaira történő
belépési jogosultságra.
16. cikk
A tagállamok megállapítják az e rendelet megsértése esetén
alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, valamint
minden szükséges intézkedést meghoznak a rendelkezések
végrehajtása érdekében. Az előírt szankcióknak hatékonynak,
arányosnak és visszatartó erejűnek kell lennie.

2012.3.30.

IV. FEJEZET
KÖZIGAZGATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS

19. cikk
(1)
A tagállamok a Bizottsággal együttműködve és a 21. cikk
(2) bekezdésével összhangban az e rendelet által bevezetett
intézkedések hatékonyságának növelése céljából minden szük
séges intézkedést megtesznek a hatáskörrel rendelkező ható
ságok közötti közvetlen együttműködés és információcsere
kialakítása érdekében. Az információk az alábbiakra terjed
hetnek ki:
a) azon exportőrök adatai, akiknek a kérelmét visszautasították,
vagy akikre a tagállamok 11. cikk alapján hozott határozata
vonatkozik;

III. FEJEZET
VÁMALAKISÁGOK

17. cikk
(1)
A tűzfegyverek, tűzfegyverdarabok és alapvető alkotóele
meik, vagy a lőszer kivitelével kapcsolatos vámalakiságok telje
sítése során a kiviteli vámhivatalnál az exportőrnek igazolnia
kell, hogy beszerezte a szükséges kiviteli engedélyt.
(2)
Az exportőrtől bekérhető a bizonyítékként szolgáltatott
okmánynak azon tagállam hivatalos nyelvére történő fordítása,
ahol a kiviteli nyilatkozatot benyújtották.
(3)
A 2913/92/EGK rendelet értelmében rájuk ruházott
jogkör sérelme nélkül a tagállamok 10 napot meg nem haladó
időszakra is felfüggesztik a területükről történő kivitel folyama
tát, vagy – szükség esetén – más módon is megakadályozhatják
azt, hogy az érvényes kiviteli engedéllyel rendelkező tűzfegyve
rek, tűzfegyverdarabok, alapvető alkotóelemeik, vagy lőszereik a
területükön keresztül elhagyják az Unió vámterületét, ameny
nyiben alapos okkal feltételezik, 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 kellően alátámasztott indo
kokkal az említett időtartam 30 napra meghosszabbítható.
(4)
A (3) bekezdésben említett időtartam vagy meghosszab
bított időtartam alatt a tagállam vagy kiadja a tűzfegyvereket,
tűzfegyverdarabokat, alapvető alkotóelemeiket vagy lőszereiket,
vagy a 11. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerint jár el.
18. cikk
(1)
A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy a tűzfegyverek,
tűzfegyverdarabok és alapvető alkotóelemeik, vagy a lőszereik
kivitelére vonatkozó vámalakiságokat csak az arra felhatalma
zott vámhivatalok végezhetik.
(2)
Azok a tagállamok, amelyek élnek az (1) bekezdésben
biztosított lehetőséggel, tájékoztatják a Bizottságot a megfelelő
felhatalmazással rendelkező vámhivatalokról, illetve ezek
későbbi változásairól. A Bizottság ezeket az információkat az
Európai Unió Hivatalos Lapja C sorozatában évente kihirdeti és
frissíti.

b) a címzettekre vagy a gyanús tevékenységben részt vevő
egyéb szereplőkre, és amennyiben rendelkezésre áll, a hasz
nált útvonalakra vonatkozó adatok.
(2)
E rendelet 20. cikkének sérelme nélkül a kölcsönös segít
ségnyújtásról szóló 515/97/EK tanácsi rendeletet (1) és külö
nösen annak az információk bizalmas kezeléséről szóló rendel
kezéseit értelemszerűen alkalmazni kell az e cikk alapján
meghozott intézkedésekre.
V. FEJEZET
ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

20. cikk
(1)
A Bizottság képviselőjének elnökletével létrejön a tűzfegy
verek kivitelével foglalkozó koordinációs csoport (a továbbiak
ban: a koordinációs csoport). A koordinációs csoportba minden
tagállam egy képviselőt küld.
A koordinációs csoport minden, az e rendelet alkalmazásával
kapcsolatos olyan kérdést megvizsgál, amelyet akár az elnök,
akár egy tagállam képviselője vet fel. A csoportra vonatkoznak
az 515/97/EK rendelet titoktartási szabályai.
(2)
A koordinációs csoport elnöke vagy a koordinációs
csoport szükség esetén konzultációt folytat a rendelet által érin
tett bármely érdekelttel.
21. cikk
(1)
A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot a rendelet végre
hajtása érdekében alkalmazott törvényi, rendeleti és közigazga
tási rendelkezésekről, beleértve a 16. cikkben említett intézke
déseket is.
(2)
A tagállamok 2012. április 19-ig tájékoztatják a többi
tagállamot és a Bizottságot a 7., 9., 11. és 17. cikk
(1) A Tanács 515/97/EK rendelete (1997. március 13.) a tagállamok
közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, vala
mint a vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazásának
biztosítása érdekében e hatóságok és a Bizottság együttműködéséről
(HL L 82., 1997.3.22., 1. o.).
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végrehajtására illetékes nemzeti hatóságról. Ezen információk
alapján a Bizottság közzéteszi és évente frissíti e hatóságok
listáját az Európai Unió Hivatalos Lapja C sorozatában.
(3)
A Bizottság 2017. április 19-ig majd ezután a koordiná
ciós 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 második bekezdésében emlí
tett egységes eljárás alkalmazására vonatkozó tájékoztatást is.
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22. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő huszadik napon lép hatályba.
Ezt a rendeletet 2013. szeptember 30-tól kell alkalmazni.
E rendelet 13. cikkének (1) és (2) bekezdését ugyanakkor az
ENSZ tűzfegyverekről szóló jegyzőkönyvének az Európai
Unióban való hatálybalépését követő harmincadik naptól kell
alkalmazni, annak az Európai Unió működéséről szóló szer
ződés 218. cikke szerinti megkötését követően.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Strasbourgban, 2012. március 14-én.

az Európai Parlament részéről
az elnök

a Tanács részéről
az elnök

M. SCHULZ

N. WAMMEN
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I. MELLÉKLET (1)
Tűzfegyverek, tűzfegyverdarabok, alapvető alkotóelemeik és lőszereik listája
Árumegnevezés

KN-KÓD (1)

1

Félautomata vagy ismétlő rövid tűzfegyverek

ex 9302 00 00

2

Központi gyújtású egylövetű rövid tűzfegyverek

ex 9302 00 00

3

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

ex 9302 00 00

4

Félautomata hosszú tűzfegyverek, 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 tűzfegyverek, 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

7

Ismétlő és félautomata hosszú tűzfegyverek huzagolatlan, 60 cm-t meg nem haladó hosszú
ságú csővel

ex 9303 20 10

Automata szerkezetű fegyverekre hasonlító polgári célú félautomata tűzfegyverek

ex 9302 00 00

ex 9303 20 95

ex 9303 20 10
ex 9303 20 95
ex 9303 30 00
ex 9303 90 00
8

A 6. pontban felsoroltakon kívüli egyéb ismétlő hosszú tűzfegyverek

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

9

Hosszú tűzfegyverek egylövetű huzagolt csővel

ex 9303 30 00
ex 9303 90 00

10

A 4–7. pontban felsoroltakon kívüli félautomata hosszú tűzfegyverek

ex 9303 90 00

11

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

ex 9302 00 00

12

Egylövetű hosszú tűzfegyverek huzagolatlan csővel

9303 10 00
ex 9303 20 10
ex 9303 20 95

13

A kifejezetten tűzfegyverhez tervezett és annak működéséhez elengedhetetlen tűzfegyverda
rabok, beleértve a fegyvercsövet, a tokszerkezetet vagy a vázat, a szánt vagy a forgódobot, a
zárat vagy a zártömböt, valamint minden olyan eszközt, amelyet a tűzfegyver lövése által
keltett zaj csökkentése érdekében terveztek vagy alakítottak át.

ex 9305 10 00

Az ilyen tűzfegyverek alapvető alkotóelemei: A zárszerkezet, a tűzfegyver töltényűrje és
csöve, amelyek – mivel különálló tárgyak – abba a tűzfegyver-kategóriába tartoznak,
amelyekre felszerelik vagy fel kívánják szerelni azokat

ex 9305 99 00

ex 9305 21 00
ex 9305 29 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.
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Árumegnevezés

14

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

L 94/11

KN-KÓD (1)

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

Száz évnél idősebb régiségek

ex 9706 00 00

(1) Ha „ex” kód szerepel, a hatályt a KN-kód és az ahhoz tartozó árumegnevezés együttes alkalmazásával kell meghatározni.

E melléklet alkalmazásában:
a) „rövid tűzfegyver”: az a tűzfegyver, melynek csöve nem haladja meg a 30 cm hosszúságot, vagy amelynek teljes hossza
nem haladja meg a 60 cm-t;
b) „hosszú tűzfegyver”: minden egyéb, a rövid tűzfegyveren kívüli tűzfegyver;
c) „automata tűzfegyver”: olyan tűzfegyver, amely minden lövés után automatikusan újratölt, és az elsütő billentyű
egyszeri meghúzásával egynél több lövést képes leadni;
d) „félautomata tűzfegyver”: olyan tűzfegyver, amely minden lövés után automatikusan újratölt, és az elsütő billentyű
egyszeri meghúzásával csak egy lövést képes leadni;
e) „ismétlő tűzfegyver”: olyan tűzfegyver, amelyet úgy terveztek, hogy minden lövés leadása után tölténytárból vagy
forgódobból a szerkezet kézi működtetésével tölthető újra;
f) „egylövetű tűzfegyver”: olyan, tölténytár nélküli tűzfegyver, 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.

2012.3.30.

2012.3.30.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 94/13

L 94/14

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2012.3.30.

2012.3.30.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 94/15

