A bűncselekmény(ek) természete:
A – A(z) 2006/960/IB kerethatározat 4. cikke (1) vagy (3) bekezdésének alkalmazása
¨ A.1. A bűncselekmény a kérelmező tagállamban legalább három éves maximális időtartamú szabadságvesztéssel büntethető
ÉS
A.2. A bűncselekmény(ek) az alábbiakban felsoroltak közé tartozik / tartoznak:
¨	Bűnszervezetben való részvétel
¨	Terrorizmus
¨	Emberkereskedelem
¨	Gyermekek szexuális kizsákmányolása és gyermekpornográfia
¨	Kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott kereskedelme
¨	Fegyverek, lőszerek és robbanóanyagok tiltott 
kereskedelme
¨	Korrupció
¨	Csalással kapcsolatos bűncselekmények, ideértve az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, 1995. július 26-i egyezmény értelmében az Európai Közösségek pénzügyi érdekeit sértő csalásokat is
¨	Szervezett vagy fegyveres rablás
¨	Kulturális javak – ideértve a régiségeket és műtárgyakat is – tiltott kereskedelme
¨	Csalás
¨	Zsarolás és védelmi pénz szedése
¨	Termékhamisítás és szerzői jogbitorlás
¨	Hivatalos okmányok hamisítása és az azokkal való kereskedés
¨	Fizetőeszközök hamisítása
¨	Hormontartalmú anyagok és más növekedésserkentők tiltott kereskedelme
¨	Bűncselekményekből származó jövedelmek tisztára mosása
¨	Pénzhamisítás, ideértve az euro hamisítását is
¨	Számítógépes bűncselekmények
¨	Környezettel kapcsolatos bűncselekmények, ideértve a veszélyeztetett állatfajok, valamint a veszélyeztetett növényfajok és növényfajták tiltott kereskedelmét is
¨	Segítségnyújtás jogellenes beutazáshoz és tartózkodáshoz
¨	Szándékos emberölés, súlyos testi sértés
¨	Emberi szervek és szövetek tiltott kereskedelme
¨	Emberrablás, személyi szabadság megsértése és túszejtés
¨	Rasszizmus és idegengyűlölet
¨	Nukleáris és radioaktív anyagok tiltott kereskedelme
¨	Lopott gépjárművek kereskedelme
¨	Erőszakos közösülés
¨	Gyújtogatás
¨	A Nemzetközi Büntetőbíróság joghatósága alá tartozó bűncselekmények
¨	Légi vagy vízi jármű jogellenes hatalomba kerítése
¨	Szabotázs
ŕ A bűncselekmény ezért az európai elfogatóparancsról szóló kerethatározat 2. cikke (2) bekezdésének hatálya alá tartozik ŕ
így a(z) 2006/960/IB kerethatározat 4. cikkének (1) bekezdése (sürgős esetek) és (3) bekezdése (nem sürgős esetek)
alkalmazandó az ezen kérelem megválaszolására kiszabott határidők tekintetében
¨	B – A bűncselekmény(ek) nem tartozik / tartoznak az A. pont hatálya alá.
		 Ez esetben, a bűncselekmény(ek) leírása:

Az információra vagy bűnüldözési operatív információra vonatkozó kérelem célja


Kapcsolat a kért információ vagy bűnüldözési operatív információ célja és azon személy között, akire az információ vagy bűnüldözési operatív információ vonatkozik


Azon személy(ek) személyazonossága (amennyiben ismert), aki(k)re az a bűnügyi nyomozás vagy bűnüldözési operatív művelet irányul, amely az információra vagy bűnüldözési operatív információra irányuló kérelem alapjául szolgál


Azon okok, amelyek alapján vélhető, hogy az információ vagy bűnüldözési operatív információ a megkeresett tagállamban található


Az e kérelemben található információ felhasználásának korlátozása a kérelem benyújtásának okától eltérő okokból, illetve a közbiztonságot közvetlenül fenyegető komoly veszély megelőzése érdekében.
¨	a felhasználás engedélyezett
¨	a felhasználás engedélyezett, de az információ szolgáltatójának említése nélkül
¨	az információ szolgáltatójának felhatalmazása nélkül nem használható fel
¨	a felhasználás nem engedélyezett

