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_____________________________________________________________ 

 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) Vastusena hiljutistele 

terrorirünnakutele, mis näitasid direktiivi 

91/477/EMÜ rakendamise puudulikkust 

eriti seoses relvade laskekõlbmatuks 

muutmise, ümbertehtavuse ja 

märgistamiseeskirjadega, nõuti 2015. 

aasta aprillis vastuvõetud Euroopa 

julgeoleku tegevuskavas ja 29. aprilli 

2015. aasta siseministrite nõukogu 

deklaratsioonis selle direktiivi 

läbivaatamist ja tulirelvade 

laskekõlbmatuks muutmise ühist 

käsitlusviisi, et takistada kurjategijatel 

nende taas laskekõlblikuks muutmist ja 

kasutamist. 

välja jäetud 
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Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2a) Vastavalt käesolevale direktiivile 

peavad teabe säilitamine ja teabevahetus 

olema kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määrusega (EL) 2016/6791a. 

 _____________________ 

 1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

27. aprilli 2016. aasta 

määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute 

kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja 

selliste andmete vaba liikumise ning 

direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks 

tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse 

üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1). 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 2 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2b) Arvestada tuleb asjaolu, et 

terrorismi ja rasket kuritegevust ei saa 

tulemuslikult tõkestada sellega, et 

seaduskuulekatele jahimeestele ja 

sportlastele tekitatakse tarbetuid takistusi. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Teatavad direktiivi 91/477/EMÜ 

küsimused vajavad täiendavat parandamist. 

(3) Teatavad direktiivist 91/477/EMÜ 

tulenevad küsimused vajavad täiendavat 

parandamist proportsionaalsel viisil, et 

võidelda kuritegelikel või terroristlikel 

eesmärkidel tulirelvadega kauplemise 

vastu ja edendada kehtivate eeskirjade 
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ühtlustatud kohaldamist liikmesriikides, 

et tagada siseturu nõuetekohane 

toimimine ja julgeoleku kõrge tase kogu 

liidus. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (3a) Tuleks selgitada mõiste „tulirelv“ 

määratlust ning tõhustada kontrolli 

oluliste osade üle, lisades sellesse 

määratlusse kõik kaasaskantavad esemed, 

millel on mõni tulirelvaga kattuv oluline 

osa. Sellises seadmes sisalduva olulise osa 

kasutamist tulirelvas tuleks pidada 

võimalikuks, kui asjaomast olulist osa on 

võimalik seadmest seda oluliselt 

muutmata tulirelva üle viia. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 3 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (3b) Liikmesriigi riiklikud kaitsejõud 

võivad vastavalt nende määratlusele 

riiklikus õiguses lisaks sõjaväele hõlmata 

selliseid üksusi nagu kodukaitse, samuti 

reservvägi ja vabatahtlikud kaitsejõud, kes 

osalevad riigikaitsesüsteemides riiklike 

kaitsejõudude alluvuses. 

 

Muudatusettepanek 7 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 3 c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (3c) Teatud isikutel on A-klassi 

kuuluvatele tulirelvadele ligipääsemiseks 
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õigustatud huvi, tingimusel et erandeid 

tehakse erandkorras ja nõuetekohaselt 

põhjendatud juhtudel. Need isikud võivad 

hõlmata muu hulgas relvaülemaid, 

kontrollasutusi, tootjaid, sertifitseeritud 

eksperte, kohtueksperte ja teatud juhtudel 

filmide tootmisega seotud isikuid. 

 

Muudatusettepanek 8 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 3 d (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (3d) Liikmesriikidel tuleks lubada anda 

üksikisikutele luba keelatud tulirelvade ja 

nende oluliste osade omandamiseks ja 

valdamiseks riigikaitse eesmärgil, näiteks 

seoses liikmesriigi õiguses sätestatud 

vabatahtliku sõjalise väljaõppega. 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 4  

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(4) Oma asukohaliikmesriigi tunnustatud 

organitel, keda huvitavad relvade 

kultuuriline või ajalooline külg ja kelle 

valduses on enne käesoleva direktiivi 

jõustumise kuupäeva omandatud A-klassi 

kuuluvad tulirelvad, peaks olema võimalik 

hoida neid tulirelvi oma valduses eeldusel, 

et asjaomane liikmesriik on andnud 

selleks loa ja et need tulirelvad on 

muudetud laskekõlbmatuks. 

(4) Liikmesriikidel peaks olema 

võimalik anda luba tunnustatud 

muuseumidele ja kollektsionääridele 

keelatud tulirelvade ja laskemoona 

omandamiseks ja valdamiseks, kui see on 

vajalik ajaloolistel, kultuurilistel, 

teaduslikel, tehnilistel, hariduslikel, 

esteetilistel või ajaloopärandiga seotud 

põhjustel, tingimusel et nad näitavad enne 

loa saamist, et nad on võtnud vajalikud 

meetmed, et vältida mis tahes ohtu 

avalikule julgeolekule või avalikule 

korrale, kaasa arvatud relvi ja 

laskemoona ohutult hoiustades. Iga sellise 

loa andmisel tuleks võtta arvesse ja 

kajastada konkreetset olukorda, kaasa 

arvatud kollektsiooni olemust ja 

eesmärke. 

 



 

 

 PE598.517/ 5 

 ET 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) Kuna on tehtud kindlaks, et 

kollektsionäärid on ebaseadusliku 

tulirelvakaubanduse võimalik lähtekoht, 

peaksid nad kuuluma käesoleva direktiivi 

kohaldamisalasse. 

(5) Kollektsionääridel on samasugused 

õigused nagu teistel kasutajatel, kelle 

suhtes kohaldatakse 

direktiivi 91/477/EMÜ, ning nad peaksid 

seetõttu kuuluma selle kohaldamisalasse. 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(6)  Kuna vahendajad osutavad 

relvakaupmeeste teenustega sarnaseid 

teenuseid, peaksid ka nemad kuuluma 

käesoleva direktiivi kohaldamisalasse. 

(6) Kuna vahendajad osutavad 

relvakaupmeeste teenustega sarnaseid 

teenuseid, peaksid ka nemad kuuluma 

käesoleva direktiivi kohaldamisalasse ja 

neil peaksid lasuma kõigis asjaomastes 

aspektides samasugused kohustused kui 

relvakaupmeestel. 

 

Muudatusettepanek 12 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 6 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (6a) Käesolevas direktiivis tuleks 

täpsustada, et relvakaupmehe tegevus ei 

hõlma ainult tulirelva valmistamist, vaid 

ka selle olulist muutmist või kohandamist, 

nagu näiteks täispika relva lühendamine, 

mille tõttu selle klass või alamklass 

muutub, ning lisaks tulirelva ja 

laskemoona oluliste osade olulist 

muutmist või kohandamist, ning et 

seetõttu tuleks lubada sellist tegevust 

ainult vastava loaga relvakaupmeestele. 

Laskemoona manuaalset laadimist või 

laskemoonakomponentidest manuaalset 



 

 

 PE598.517/ 6 

 ET 

uuesti laadimist isiklikul otstarbel 

kasutamiseks ei tohiks lugeda oluliseks 

muutmiseks. 

 

Muudatusettepanek 13 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 6 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (6b) Nagu Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määruse (EL) nr 98/20131a 

kohase kahtlastest tehingutest teatamise 

korra puhul, tuleks laskemoona 

terviklaengu või laskemoona 

süütelaenguga osade omandamise 

tehingut pidada kahtlaseks, kui see 

hõlmab näiteks koguseid, mis 

kavandatava erakasutuse otstarbel on 

ebatavalised, või kui tundub, et 

laskemoona kasutamine on ostjale võõras 

või kui ta ei soovi isikut tõendavat 

dokumenti esitada. Kui relvakaupmehel 

või vahendajal ei ole võimalik ostja isikut 

tuvastada, peaks tulirelva omandamine 

üksnes sularahas tasumise teel olema 

keelatud. 

 _____________________ 

 1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

15. jaanuari 2013. aasta 

Määrus (EL) nr 98/2013  

lõhkeainete lähteainete turustamise ja 

kasutamise kohta 

(ELT L 39, 9.2.2013, lk 1). 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(7) Võttes arvesse suurt ohtu, et 

puudulikult laskekõlbmatuks muudetud 

relvad muudetakse taas laskekõlblikuks ja 

eesmärgiga tõhustada julgeolekut kogu 

välja jäetud 
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liidus, peaksid käesoleva direktiivi 

kohaldamisalasse kuuluma 

laskekõlbmatuks muudetud tulirelvad. 

Lisaks tuleks kõige ohtlikumate 

tulirelvade suhtes kehtestada rangemad 

eeskirjad eesmärgiga tagada, et nende 

tulirelvade valdamine või nendega 

kauplemine ei oleks lubatud. Neid 

eeskirju tuleks kohaldada ka kõnealusesse 

klassi kuuluvate tulirelvade suhtes pärast 

seda, kui need on muudetud 

laskekõlbmatuks. Kui asjaomaseid 

eeskirju ei järgita, peaksid liikmesriigid 

võtma asjakohased meetmed, mis muu 

hulgas hõlmavad nende tulirelvade 

hävitamist. 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 7 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (7a) Tulirelvade omandamist ja 

valdamist tuleks lubada ainult isikutele, 

kellel on selleks mõjuv põhjus. 

Liikmesriikidel peaks olema võimalus 

sätestada, et tulirelvade omandamine ja 

valdamine näiteks jahi, märkilaskmise, 

samuti tavasid ja traditsioone edendavate 

ühenduste ning kultuuri ja ajalooga 

tegelevate asutuste poolt kasutamiseks, 

mitmesuguste teaduslike, tehniliste või 

katsetegevuste jaoks ning ajalooliste 

sündmuste taasetendamiseks, filmide või 

ajaloolise uurimustöö tegemiseks on 

mõjuv põhjus. 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 7 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (7b) Liikmesriigid peaksid tagama, et 
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tulirelvade omandamise ja valdamise 

järelevalveks rakendav kord on mõjus. 

Nimetatud kord, mis võib olla pidev või 

perioodiline, peaks loa väljastamise või 

uuendamise korral põhinema asjakohase 

meditsiinilise ja psühholoogilise teabe 

hindamisel või mõjusal alternatiivsel 

järjepideval järelevalvekorral, võttes 

arvesse asjaomaseid ohte ja kõiki 

asjakohaseid näitajaid, näiteks 

meditsiinitöötajatelt saadud teavet, et 

valdamist lubavad tingimused ei pruugi 

enam täidetud olla. 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 7 c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (7c) Tulirelvad ja laskemoon tuleks 

hoiustada turvaliselt, kui nende üle ei 

teostata vahetut järelevalvet. Hoiustamise 

ja turvalise veo kriteeriumid tuleks 

määrata kindlaks siseriiklikus õiguses, 

võttes arvesse asjaomaste tulirelvade arvu 

ja olemust. 

 

Muudatusettepanek 18 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 8 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(8) Laskekõlbmatuks muudetud 

tulirelvade jälgitavuse tagamiseks tuleks 

need registreerida riiklikes registrites. 

(8) Tulirelvade ja oluliste osade 

jälgitavuse suurendamiseks ning nende 

vaba liikumise lihtsustamiseks tuleks nii 

kokkupandud tulirelv kui ka kõik eraldi 

müüdavad olulised osad märgistada 

nende tootmisel või viivitamatult pärast 

nende importimist liitu kustutamatu 

märkega. Jälgitavusnõudeid ei tuleks 

kohaldada tulirelvadele, mis on kooskõlas 

käesoleva direktiiviga laskekõlbmatuks 

muudetud. 
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Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 9 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (9a) Euroopa tulirelvapassi kui 

jahimeeste ja laskesportlaste peamise 

vajaliku dokumendi rakendamist ja 

tunnustamist liikmesriikides tuleks 

parandada, tagades, et liikmesriigid ei sea 

Euroopa tulirelvapassi väljastamise, 

uuendamise või aktsepteerimise 

tingimuseks halduskulusid ületava tasu 

või lõivu maksmist või muude 

põhjendamatute kulude tegemist või 

muud täiendavat haldusmenetlust. 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 10 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10) Et vältida märgistuse kerget 

kustutatavust ja täpsustada, missugustele 

osadele tuleks märgistus kanda, tuleks 

kehtestada ühised liidu 

märgistamiseeskirjad. 

(10) Et takistada märgistuse kerget 

kustutamist ja täpsustada, missugustele 

osadele tuleks märgistus kanda, tuleks 

kehtestada ühised liidu 

märgistamiseeskirjad. Neid eeskirju tuleks 

kohaldada üksnes nende tulirelvade ja 

eraldi müüdavate oluliste osade suhtes, 

mis lastakse turule alates kuupäevast, mil 

liikmesriigid peavad jõustama käesoleva 

direktiivi peamiste sätete järgimiseks 

vajalikud õigus- ja haldusnormid. 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 11 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(11) Tulirelvi võib kasutada oluliselt 

kauem kui 20 aastat. Nende jälgitavuse 

tagamiseks tuleks nende andmed säilitada 

(11) Tulirelvi võib kasutada oluliselt 

kauem kui 20 aastat. Nende jälgitavuse 

tagamiseks tuleks tulirelvade ja nende 
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määramata ajaks, kuni hävitamine on 

tõendatud. 

oluliste osade andmed säilitada määramata 

ajaks, kuni nende hävitamine või 

laskekõlbmatuks muutmine on tõendatud. 

Juurdepääs nendele andmetele ja 

kõikidele asjaomastele isikuandmetele 

peaks olema üksnes pädevatel asutustel. 

Nõuet jätkata tulirelvade ja oluliste osade 

registreerimist pärast nende 

laskekõlbmatuks muutmist tuleks 

kohaldada üksnes juba registreeritud 

tulirelvadele ja olulistele osadele ning 

isikule, kes neid laskekõlbmatuks 

muutmise hetkel valdab. Seda nõuet ei 

tuleks kohaldada laskekõlbmatuks 

muudetud tulirelvade või oluliste osade 

järgnevatele üleandmistele või 

tulirelvadele ja olulistele osadele, mis 

eemaldati registrist pärast nende 

laskekõlbmatuks muutmist kooskõlas 

enne käesoleva direktiivi jõustumist 

kohaldatud riiklike õigusaktidega. 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 12 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(12) Tulirelvade ja nende osade müügi 

kord sidevahendite kaudu võib olla 

julgeolekule tõsiseks ohuks, sest seda on 

tavalistest müügimeetoditest keerulisem 

kontrollida, eriti seoses lubade 

õiguspärasuse kontrollimisega internetis. 

Seepärast on asjakohane piirata relvade ja 

nende osade müüki sidevahendi (eriti 

interneti) kaudu müügiga 

relvakaupmeestele ja vahendajatele. 

(12) Tulirelvade, nende oluliste osade ja 

laskemoona turustamine internetis või 

muude sidevahendite abil, näiteks 

veebipõhiste oksjonikataloogide või 

erakuulutuste kaudu, ning müügi või 

muude tehingute korraldamine näiteks 

telefoni või e-posti teel, peaksid juhul, kui 

see on siseriikliku õigusega lubatud, 

olema võimalikud eeldusel, et isikut ja 

sellise tehingu tegemise õigust on 

võimalik tuvastada. Seepärast on 

asjakohane tagada, et tingimused, mis on 

kehtestatud tulirelvade, oluliste osade ja 

laskemoona ostmiseks sidevahendi (eriti 

interneti) kaudu, on sellised, mis 

võimaldavad relvakaupmehel, vahendajal 

või avaliku sektori asutusel või selle 

esindajal kontrollida hiljemalt ostu 

kättetoimetamisel ostja isikut ja vajaduse 
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korral tema luba omandada tulirelva . 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 12 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (12a) Käesoleva direktiivi 

kohaldamisalasse kuuluvate volitatud 

relvakaupmeeste ja vahendajate tegevus 

peaks hõlmama tulirelvade ja nende 

oluliste osade ostmist, müüki, importimist, 

eksportimist, esitlemist, kokkupanemist, 

muutmist, kohandamist, hooldamist, 

hoiustamist, transportimist, tarnimist, 

levitamist, kohaletoimetamist, vahetamist 

ja üürimist. Relvakaupmehed ja 

vahendajad peaksid tulirelvi või nende 

olulisi osi müüma, üle andma või kätte 

toimetama vaid isikutele, kellel on 

asjakohane luba või litsents, nad peaksid 

pidama müügiregistrit ning teavitama 

müügist, üleandmisest või 

kohaletoimetamisest liikmesriikide 

pädevaid asutusi. 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 13 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(13) Lisaks on olemas suur oht, et 

hoiatusrelvi ja muid paukpadrunirelvi 

kohandatakse tegelikeks tulirelvadeks, ja 

mõnes terrorirünnakus on kasutatud 

ümbertehtud relvi. Seepärast on oluline 

tegelda probleemiga, mis on seotud 

ümbertehtud tulirelvade kasutamist 

kuritegevuses, eelkõige selle kaudu, et 

need lisatakse direktiivi kohaldamisalasse. 

Vastu tuleks võtta hoiatus- ja 

signaalrelvade ning saluudiks 

kasutatavate ja akustiliste relvade 

(13) Lisaks, et vältida ohtu, et 

hoiatusrelvi ja muid paukpadruneid 

laskvaid tulirelvi toodetakse nii, et neid on 

võimalik tegelikeks tulirelvadeks 

kohandada, tuleks võtta vastu tehnilised 

kirjeldused eesmärgiga tagada, et neid ei 

oleks võimalik kohandada tulirelvadeks. 
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tehnilised kirjeldused eesmärgiga tagada, et 

neid ei oleks võimalik kohandada 

tulirelvadeks. 

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 14 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(14) Liikmesriikide vahelise 

teabevahetuse toimimise parandamiseks 

peaks komisjon hindama, millised on 

süsteemis vajalikud elemendid, mille abil 

toetada liikmesriikides kasutusele võetud 

elektroonilistes andmekogumissüsteemides 

sisalduva teabe vahetamist. Komisjoni 

hinnangule võib vajaduse korral lisada 

seadusandliku ettepaneku, milles on 

võetud arvesse teabevahetuse 

olemasolevaid vahendeid. 

(14) Liikmesriikide vahelise 

teabevahetuse toimimise ja tulirelvade 

jälgitavuse parandamiseks võiks kasutada 

mitmesuguseid praeguseid süsteeme või 

ühtseid kontaktpunkte või uusi 

teabevahetusmehhanisme, olenevalt 

vahetatava teabe olemusest. Komisjon 

peaks hindama, millised on süsteemis 

vajalikud elemendid, mille abil toetada 

liikmesriikides kasutusele võetud 

elektroonilistes andmekogumissüsteemides 

sisalduva teabe vahetamist, ning 

võimaldama liikmesriikidele 

kohustuslikku juurdepääsu. Komisjoni 

hinnangule tuleks vajaduse korral lisada 

seadusandlik ettepanek, milles on võetud 

arvesse teabevahetuse olemasolevaid 

vahendeid. Lisaks sellele, et täidetakse 

tulirelvade jälgimise vajadus, peaks 

selline teabevahetussüsteem võimaldama 

tulirelvade jälgimist siis, kui pädevad 

asutused need konfiskeerivad, kui relvad 

pädevatele asutustele või liikmesriigile üle 

antakse, mis võimaldab teha kindlaks, mis 

toimub tulirelvadega ajani, mil need 

hävitatakse, neid edasi kasutatakse või 

nad uuesti turule lastakse. 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt -a (uus) 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 1 – lõige 1 – lõik 3 (uus) 
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Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 -a) Lõikesse 1 lisatakse järgmine lõik: 

 „Lisaks loetakse tulirelvaks kõiki 

kaasakantavaid seadmeid, mis sisaldavad 

olulisi osi, mida on võimalik tulirelvas 

kasutada.“ 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt -a a (uus) 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 1 – lõige 1.a 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 -aa) Lõige 1.a jäetakse välja. 

1.a. Käesoleva direktiivi kohaldamisel 

tähendab „osa” tulirelva mis tahes osa või 

varuosa, mis on spetsiaalselt tulirelva 

jaoks konstrueeritud ja vajalik selle 

kasutamiseks, nagu näiteks relvaraud, 

relvaraam, relva lukukoda, püstolikelk, 

trummel, lukk või kaitseriiv ning seadis, 

mis on valmistatud või kohandatud 

tulistamisel tekkiva heli summutamiseks. 

 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt a 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 1 – lõige 1 b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1.b. Käesoleva direktiivi kohaldamisel 

tähendab „tulirelva oluline osa” relvarauda, 

relvaraami, relva lukukoda, püstolikelku, 

trumlit, lukku või kaitseriivi ja mis tahes 

seadist, mis on valmistatud või 

kohandatud tulistamisel tekkiva heli 

summutamiseks ning mis eraldi esemetena 

kuuluvad samasse klassi kui tulirelv, mille 

külge need on kinnitatud või mille külge 

1b. Käesoleva direktiivi kohaldamisel 

tähendab „tulirelva oluline osa“ relvarauda, 

relvaraami, relva lukukoda (sealhulgas 

vajaduse korral hõlmates nii lukukoda kui 

ka relvaraami), püstolikelku, trumlit, 

lukku või sulgurit, mis eraldi esemetena 

kuuluvad samasse klassi kui tulirelv, mille 

külge need on kinnitatud või mille külge 
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kinnitamiseks need on ette nähtud.” kinnitamiseks need on ette nähtud. 

 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt b 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 1 – lõige 1 e 

 

Komisjoni ettepanek  Muudatusettepanek 

1.e  Käesoleva direktiivi kohaldamisel 

tähendab „vahendaja“ iga füüsilist või 

juriidilist isikut peale relvakaupmehe, kelle 

kaubandus- või äritegevus koosneb täiel 

määral või osaliselt täielikult kokkupandud 

tulirelvade, nende osade ja laskemoona 

ostmisest, müümisest või nende 

üleandmise korraldamisest liikmesriigis, 

ühest liikmesriigist teise või eksportimisest 

kolmandasse riiki. 

1 e  Käesoleva direktiivi kohaldamisel 

tähendab „vahendaja“ iga füüsilist või 

juriidilist isikut või sellise isiku vahendajat 

või esindajat peale relvakaupmehe, kelle 

kaubandus- või äritegevus koosneb täiel 

määral või osaliselt täielikult kokkupandud 

tulirelvade, nende oluliste osade ja 

laskemoona ostmisest, müümisest, 

laenutamisest või rentimisest või nende 

üleandmise korraldamisest liikmesriigis või 

ühest liikmesriigist teise või eksportimisest 

kolmandasse riiki või importimisest 

kolmandast riigist liikmesriiki. 

 

Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt c 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 1 – lõige 1 f 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1.f.  Käesoleva direktiivi kohaldamisel 

tähendavad „hoiatus- ja signaalrelvad” 

kaasaskantavaid seadmeid, millel on 

padrunihoidja, ees, küljel või peal asuv 

gaasiava, ja mis on spetsiaalselt 

kavandatud ja konstrueeritud 

hoiatamiseks või märguandmiseks ja mis 

on ette nähtud üksnes paukpadrunitega, 

ärritavate või muude toimeainete või 

pürotehnilise laskemoona tulistamiseks. 

1 f.  Käesoleva direktiivi kohaldamisel 

tähendavad „hoiatus- ja signaalrelvad“ 

kaasaskantavaid seadmeid, millel on 

padrunipesa, mis on spetsiaalselt 

kavandatud üksnes paukpadrunitega, 

ärritavate või muude toimeainete või 

pürotehnilise signaali andmiseks mõeldud 

laskemoonaga tulistamiseks ning mida ei 

ole võimalik kohandada haavli, kuuli või 

lendkeha väljalaskmiseks püssirohu 

toimel. 
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Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt c 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 1 – lõige 1 g 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1.g. Käesoleva direktiivi kohaldamisel 

tähendavad „saluudiks kasutatavad ja 

akustilised relvad” spetsiaalselt üksnes 

paukpadrunite tulistamiseks kohandatud 

tulirelvi, mida kasutatakse teatrietendustel, 

fotosessioonidel, filmi- ja 

televisioonisalvestustel. 

1 g. Käesoleva direktiivi kohaldamisel 

tähendavad „saluudiks kasutatavad ja 

akustilised relvad“ spetsiaalselt üksnes 

paukpadrunite tulistamiseks kohandatud 

tulirelvi, mida kasutatakse näiteks 

teatrietendustel, fotosessioonidel, filmi- ja 

televisioonisalvestustel, ajalooliste 

sündmuste taasetendamisel, paraadidel, 

spordisündmustel ja õppustel. 

 

Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt c 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 1 – lõige 1 h 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1h. Käesoleva direktiivi kohaldamisel 

tähendavad „järeletehtud tulirelvad” 

esemeid, millel on tulirelva 

väljanägemine, kuid mis on valmistatud 

viisil, mis ei võimalda selle kohandamist 

haavli, kuuli või laskekeha 

väljalaskmiseks laengu toimel. 

välja jäetud 

Selgitus 

Iga tulirelvale sarnanev ese, mida on võimalik tulirelvaks kohandada, kuulub direktiivi artikli 

1 kohaldamisalasse, mida tugevdab veelgi iga olulist osa sisaldava eseme lisamine 

(muudatusettepanek nr 23). Esemed, mida pole võimalik tulirelvaks kohandada, ei peaks 

direktiivi kohaldamisalasse kuuluma. 
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Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt c 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 1 – lõige 1 i 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1i.  Käesoleva direktiivi kohaldamisel 

tähendavad „laskekõlbmatuks muudetud 

tulirelvad” tulirelvi, mida on muudetud 

eesmärgiga muuta need lõplikult 

laskekõlbmatuks kahjutustamisega, mis 

tagab, et tulirelva kõik olulised osad on 

muudetud jäädavalt kasutuskõlbmatuks 

ning et neid ei ole võimalik taas 

laskekõlblikuks muutmiseks eemaldada, 

asendada või muuta. 

1i.  Käesoleva direktiivi kohaldamisel 

tähendavad „laskekõlbmatuks muudetud 

tulirelvad“ tulirelvi, mida on muudetud 

eesmärgiga muuta need lõplikult 

laskekõlbmatuks kahjutustamisega, mis 

tagab, et tulirelva kõik olulised osad on 

muudetud vastavalt artiklile 10b jäädavalt 

kasutuskõlbmatuks ning et neid ei ole 

võimalik taas laskekõlblikuks muutmiseks 

eemaldada, asendada või muuta. 

 Kui relvad on tõendatult haruldased või 

ajaloolise väärtusega, võivad liikmesriigid 

otsustada, et laskekõlbmatuks muutmiseks 

võidaks sellise väärtusega tulirelvade 

puhul eemaldada tulirelva üks või mitu 

olulist osa, et see kasutuskõlbmatuks 

muuta. Selle menetluse kasutamise korral 

antakse eemaldatud olulised osad hoiule 

liikmesriigi pädevatele asutustele. 

 

Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt c a (uus) 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 1 – lõige 1 i a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 ca) Lõikesse 1 lisatakse järgmine lõik: 

 „1ia. Käesoleva direktiivi kohaldamisel 

tähendab „muuseum“ ühiskonna ja selle 

arendamise huvides ajaloolisel, 

kultuurilisel, teaduslikul, tehnilisel, 

hariduslikul, esteetilisel või 

ajaloopärandiga seotud eesmärgil 

tegutsevat ja liikmesriigi poolt sellisena 

tunnustatud üldsusele avatud alalist 
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institutsiooni.“ 

 

Muudatusettepanek  35 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt c b (uus) 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 1 – lõige 1 i b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 cb) Lõikesse 1 lisatakse järgmine lõik: 

 „1ib. Käesoleva direktiivi kohaldamisel 

tähendab „kollektsionäär“ juriidilist või 

füüsilist isikut, kes on pühendunud 

tulirelvade kogumisele ja säilitamisele 

ajaloolisel, kultuurilisel, teaduslikul, 

tehnilisel, hariduslikul, esteetilisel või 

ajaloopärandiga seotud eesmärgil ja on 

liikmesriigi poolt sellisena tunnustatud.“ 

 

Muudatusettepanek  36 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt d 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 1 – lõige 2 – punkt i 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

i)  tulirelvade valmistamine, nendega 

kauplemine, nende vahetamine, 

rendileandmine, parandamine või 

ümbertegemine; 

i) tulirelvade valmistamine, 

sh muutmine, välja arvatud isikliku 

kasutamise eesmärgil muutmine, mis ei 

põhjusta tulirelva klassi või alamklassi 

muutust, nende kohandamine, nendega 

kauplemine, nende vahetamine, 

rendileandmine või parandamine; 

 

Muudatusettepanek  37 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt d 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 1 – lõige 2 – punkt ii 
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 ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

ii)  tulirelva osade valmistamine, 

nendega kauplemine, nende vahetamine, 

rendileandmine, parandamine või 

ümbertegemine; 

ii) tulirelvade oluliste osade 

valmistamine, sh muutmine, välja arvatud 

isikliku kasutamise eesmärgil muutmine, 

mis ei põhjusta tulirelva klassi või 

alamklassi muutust, nende kohandamine, 

nendega kauplemine, nende vahetamine, 

rendileandmine või parandamine; 

 

Muudatusettepanek  38 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt d 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 1 – lõige 2 – punkt iii 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

iii)  laskemoona valmistamine, sellega 

kauplemine, selle vahetamine või 

ümbertegemine. 

iii) laskemoona valmistamine, välja 

arvatud laskemoona manuaalne 

laadimine või uuesti laadimine isiklikuks 

kasutamiseks, sh muutmine, välja arvatud 

muutmine isiklikuks kasutamiseks, mis ei 

põhjusta klassi muutust, laskemoona 

ümbertegemine, sellega kauplemine ja 

selle vahetamine. 

 

Muudatusettepanek  39 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt d a (uus) 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 1 – lõige 3 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 da) Lõige 3 asendatakse järgmisega: 

„3.  Käesoleva direktiivi kohaldamisel 

käsitletakse isikut selle riigi elanikuna, mis 

on esitatud aadressis, mis on tema alalist 

elukohta tõendavas dokumendis nagu pass 

või isikutunnistus, mis esitatakse valduse 

kontrollimisel või tulirelva omandamisel 

liikmesriigi ametiasutustele või 

relvakaupmehele. 

„3. Käesoleva direktiivi kohaldamisel 

käsitletakse isikut selle riigi elanikuna, mis 

on esitatud aadressis, mis on tema alalist 

elukohta tõendavas dokumendis nagu pass 

või isikutunnistus, mis esitatakse valduse 

kontrollimisel või tulirelva omandamisel 

liikmesriigi ametiasutustele või 

relvakaupmehele või vahendajale. Kui 
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 ET 

isiku aadress tema passis või 

isikutunnistusel puudub, määratakse 

elukohariik asjaomase liikmesriigi poolt 

tunnustatud muu ametliku elukohatõendi 

alusel. 

 

Muudatusettepanek  40 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 1 a (uus) 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 2 – lõige 1 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 1a) Artikli 2 lõige 1 asendatakse 

järgmisega: 

1. Käesolev direktiiv ei piira siseriiklike 

õigusnormide kohaldamist, mis käsitlevad 

relvade kandmist, küttimist või 

sportlaskmist. 

„1. Käesolev direktiiv ei piira siseriiklike 

õigusnormide kohaldamist, mis käsitlevad 

relvade kandmist, küttimist või 

sportlaskmist, ega rangemate siseriiklike 

õigusnormide kohaldamist, mis käsitlevad 

ebaseaduslikku relvamüüki.“ 

Selgitus 

Käesoleva direktiiviga tuleb parandada piiriülest jälgitavust ning relvade valdamise ja 

müümise läbipaistvust, et võimaldada aktiivset võitlust ebaseadusliku relvaäri vastu. 

 

Muudatusettepanek  41 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 2 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 2 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Käesolevat direktiivi ei kohaldata 

nende relvade ja laskemoona omandamise 

või valduse suhtes, mille on omandanud 

või mida valdavad kooskõlas siseriikliku 

õigusega relvajõud, politsei, ametivõimud. 

Samuti ei kohaldata seda sõjaliste relvade 

ja sõjalise laskemoona kaubandusliku 

üleandmise suhtes. 

2. Käesolevat direktiivi ei kohaldata 

nende relvade ja laskemoona omandamise 

või valduse suhtes, mille on omandanud 

või mida valdavad kooskõlas siseriikliku 

õigusega riiklikud kaitsejõud, politsei ja 

muud ametivõimud. Mõiste „riiklikud 

kaitsejõud“ hõlmab kõiki üksusi, 

sealhulgas reservväge ning vabatahtlikke 
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 ET 

kaitsejõudusid, kes osalevad riiklikes 

kaitsesüsteemides riiklike kaitsejõudude 

alluvuses, mis hõlmab sõjaväge ja 

sisemise avaliku julgeoleku süsteeme. 
Samuti ei kohaldata käesolevat direktiivi 

lahingurelvade ja lahingulaskemoona 

kaubandusliku üleandmise suhtes. 

 

Muudatusettepanek  42 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 3 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 4 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid tagavad, et iga turule 

toodav tulirelv või selle osa on märgistatud 

ja registreeritud kooskõlas käesoleva 

direktiiviga. 

1. Liikmesriigid tagavad, et iga turule 

toodud kokkupandud tulirelv või selle 

eraldi müüdav oluline osa on märgistatud 

ja registreeritud kooskõlas käesoleva 

direktiiviga või et see on muudetud 

laskekõlbmatuks kooskõlas artikli 10b 

rakendussätetega ja registreeritud 

kooskõlas käesoleva direktiiviga. Kui 

mõni oluline osa on käesoleva direktiivi 

kohaselt märgistamiseks liiga väike, 

märgistatakse see vähemalt seerianumbri 

ning tähtnumbrilise või digitaalkoodiga. 

 

Muudatusettepanek  43 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 3 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 4 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Kokkupandud tulirelva 

kindlakstegemiseks ja selle liikumise 

jälgimiseks nõuavad liikmesriigid iga 

tulirelva valmistamise või liitu importimise 

ajal, et tulirelv tähistatakse ainulaadse 

märgistusega, mis sisaldab valmistaja 

nime, valmistamise riiki või kohta, 

seerianumbrit ja valmistamise aastat (kui 

2. Kokkupandud tulirelva ja selle eraldi 

müüdavate oluliste osade 

kindlakstegemiseks ja liikumise 

jälgimiseks nõuavad liikmesriigid kas iga 

tulirelva ja selle kõigi eraldi müügiks 

mõeldud oluliste osade valmistamise ajal 

või viivitamata pärast kõnealuse relva või 

osa liitu importimist, et see tähistataks 
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 ET 

see ei sisaldu seerianumbris). See nõue ei 

piira relvale valmistaja kaubamärgi 

paigaldamise võimalust. 

selge, alalise ja ainulaadse märgistusega, 

mis sisaldab valmistaja nime, valmistamise 

riiki või kohta, seerianumbrit ja 

valmistamise aastat (kui see ei sisaldu 

seerianumbris). See nõue ei piira relvale 

valmistaja kaubamärgi paigaldamise 

võimalust ning ei kehti tulirelvade ega 

selle oluliste osade puhul, mida peetakse 

siseriikliku õiguse kohaselt antiikseteks 

või on ette nähtud isikutele, kellele on 

antud artikli 6 esimeses või teises lõigus 

osutatud luba tingimusel, et nad 

kasutavad esialgset märgistust täieliku 

jälgitavuse tagamiseks. Kui mõni oluline 

osa on kogu selle teabega märgistamiseks 

liiga väike, märgistatakse see vähemalt 

seerianumbri ning tähtnumbrilise või 

digitaalkoodiga. See nõue ei kehti 

tulirelvade või eraldi müüdavate oluliste 

osade suhtes, mis on toodetud enne 

… [käesoleva muutmisdirektiivi 

jõustumise kuupäev]. 

Märgistus kantakse tulirelva lukukojale. Kokkupandud tulirelva puhul kantakse 

märgistus selle lukukojale või raamile. 

Liikmesriigid nõuavad laskemoona 

terviklaengu iga väikseima üksikpakendi 

märgistamist, et sellel oleks valmistaja 

nimi, partii identifitseerimisnumber, 

kaliibri ja laskemoona liik. 

Liikmesriigid nõuavad laskemoona 

terviklaengute iga väikseima üksikpakendi 

märgistamist nii, et sellel oleks näidatud 

valmistaja nimi, partii 

identifitseerimisnumber, kaliiber ja 

laskemoona liik. Selleks võivad 

liikmesriigid võtta arvesse ÜRO 1. juuli 

1969. aasta väikerelvade tulistamisjälgede 

vastastikuse tunnustamise konventsiooni. 

Lisaks tagavad liikmesriigid, et 

riigivarudest alatiseks tsiviilkasutusse 

üleantud tulirelv tähistatakse ainulaadse 

märgistusega, mis võimaldab üleandva 

valitsuse hõlpsasti kindlaks teha. 

Lisaks tagavad liikmesriigid, et 

riigivarudest alatiseks tsiviilkasutusse 

üleantud tulirelv tähistatakse ainulaadse 

märgistusega, mis võimaldab üleandva 

valitsuse hõlpsasti kindlaks teha. A-klassi 

tulirelvad peavad olema esmalt muudetud 

laskekõlbmatuteks artikli 10b 

rakendussätete kohaselt või tehtud 

artikli 10ba rakendussätete kohaselt 

jäädavalt ümber poolautomaattulirelvaks, 

v.a üleandmise korral isikutele, kellele on 

väljastatud luba artikli 6 esimese või teise 

lõigu alusel. 
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Muudatusettepanek  44 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 3 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 4 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Liikmesriigid võimaldavad oma 

territooriumil relvakaupmehe või 

vahendajana tegutseda ainult loaga, mille 

andmise aluseks on vähemalt 

relvakaupmehe või vahendaja isikliku ja 

kutsealase aususe ja võimekuse kontroll. 

Juriidilise isiku puhul kontrollitakse 

juriidilist isikut ja ettevõtte juhti. 

3. Liikmesriigid reguleerivad oma 

territooriumil relvakaupmeeste või 

vahendajate tegevust järgmiste 

tingimuslike meetmetega: 

 a) riigi territooriumil tegutsevate 

vahendajate ja relvakaupmeeste 

registreerimine; 

 b) vahendajatele ja relvakaupmeestele 

tegevuslitsentside või -lubade 

väljastamine; 

 c) asjaomase relvakaupmehe või 

vahendaja isikliku ja kutsealase aususe ja 

võimekuse ning äritegevuse läbipaistvuse 

kontroll. Juriidilise isiku puhul 

kontrollitakse juriidilist isikut ja ettevõtte 

juhti. 

 

Muudatusettepanek  45 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt a 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 4 – lõige 4 – lõik 1 – teine lause 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kõnealusesse andmekogumissüsteemi 

kantakse iga tulirelva tüüp, mark, mudel, 

kaliiber ja seerianumber ning tulirelva 

tarnija ja omandaja või valdaja nimi ja 

aadress. Tulirelvade, kaasa arvatud 

laskekõlbmatuks muudetud tulirelvade 

andmed säilitatakse, kuni pädevad 

asutused on tõendanud tulirelva 

Kõnealusesse andmekogumissüsteemi 

kantakse kogu selline teave tulirelvade 

kohta, mis on vajalik nende tulirelvade 

liikumise jälgimiseks ja nende 

kindlakstegemiseks. Teave hõlmab iga 

tulirelva tüüpi, marki, mudelit, kaliibrit ja 

seerianumbrit, kaasa arvatud tulirelva mis 

tahes ümbertegemist või muutmist, mis 
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hävitamist.” toob kaasa tulirelva klassi või alamklassi 

muutmise, sealhulgas tulirelva tõendatud 

laskekõlbmatuks muutmist või hävitamist 

koos kuupäevaga ning tulirelva tarnija ja 

iga omandaja või valdaja nime ja aadressi, 

kaasa arvatud omandisse saamise ja 

vajaduse korral valdamise lõppkuupäeva 

või teisele isikule üleandmise kuupäeva, 

välja arvatud siis, kui selline üleandmine 

puudutab tulirelva, mis on registreeritud 

laskekõlbmatu tulirelvana. Juba 

olemasolevad andmed iga tulirelva ning 

tulirelva omava isiku kohta peavad olema 

kõigile volitatud asutustele kättesaadavad. 

Kõik andmed tulirelvade kohta 

säilitatakse elektroonilisel kujul 

tähtajatult. 

 

Muudatusettepanek  46 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt b 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 4 – lõige 4 – lõik 4 (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Iga liikmesriik tagab, et nende 

territooriumil tegutsevate relvakaupmeeste 

ja vahendajate registrid on seotud 

tulirelvade elektroonilise 

andmekogumissüsteemiga. 

Iga liikmesriik tagab, et nende 

territooriumil tegutsevad relvakaupmehed 

ja vahendajad teatavad tulirelvade ja 

nende oluliste osadega seotud tehingutest 

riiklikule pädevale asutusele mitte 

hiljemalt kui 10 päeva jooksul. 

 

Muudatusettepanek  47 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 4 a (uus) 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 4 – lõige 4 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4a) Artiklisse 4 lisatakse järgmine lõik: 

 „Ükski relvakaupmees, vahendaja ega 

muu isik ei müü ega muul viisil kauple, 

saada välja ega anna üle mis tahes õiguse 
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alusel ühtegi tulirelva, selle olulisi osasid 

ega laskemoona ilma oma asukohajärgse 

liikmesriigi pädevate asutuste loata või 

litsentsita, välja arvatud isikule, kellel on 

kõnealuse tulirelva, selle oluliste osade 

või laskemoona omandamiseks ja 

valdamiseks luba või litsents.“ 

 

Muudatusettepanek  48 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 5 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 4b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5)  Artikkel 4b asendatakse järgmisega: välja jäetud 

„Artikkel 4b  

1.  Liikmesriigid loovad vahendajate ja 

relvakaupmeeste tegevust reguleeriva 

süsteemi. Süsteem võib koosneda ühest 

või mitmest järgmisest meetmest: 

 

(a)  riigi territooriumil tegutsevate 

vahendajate ja relvakaupmeeste 

registreerimine; 

 

(b)  vahendajate ja relvakaupmeeste 

tegevusele litsentside või lubade 

väljastamine. 

 

2.  Lõikes 1 osutatud süsteem hõlmab 

vähemalt vahendaja või relvakaupmehe 

isikliku ja kutsealase aususe ja võimekuse 

kontrolli. Juriidilise isiku puhul 

kontrollitakse juriidilist isikut ja ettevõtte 

juhti.” 
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Muudatusettepanek  49 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 5 a (uus) 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 4 b a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 5a)  Lisatakse järgmine artikkel: 

 „Artikkel 4ba 

 Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, 

millega tagatakse, et pika tulirelva 

lühendamist selle olulise osa või osade 

muutmise teel, mille tulemusena 

määratletakse see ümber lühikeseks 

tulirelvaks, käsitatakse valmistamisena ja 

seega ebaseaduslikuna, kui seda ei tee 

litsentseeritud relvakaupmees.“ 

 

Muudatusettepanek  50 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 6 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 5 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Ilma et see piiraks artikli 3 

kohaldamist, lubavad liikmesriigid tulirelvi 

omandada ja vallata üksnes isikutel, kellel 

on selleks mõjuv põhjus ja kes 

1. Ilma et see piiraks artikli 3 

kohaldamist, võimaldavad liikmesriigid 

tulirelvi omandada ja vallata üksnes 

isikutel, kellel on selleks mõjuv põhjus ja 

kes 

 

Muudatusettepanek  51 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 6 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 5 – lõige 1 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) on vähemalt 18 aastat vanad, välja 

arvatud tulirelvade valdamine küttimise ja 

sportlaskmise eesmärgil, tingimusel et alla 

a) on vähemalt 18 aastat vanad, välja 

arvatud tulirelvade omandamine (kui see 

ei toimu ostmise teel) ja valdamine 
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18aastastel isikutel on selleks vanemate 

luba, või nad tegutsevad oma vanemate 

juhendamisel või kehtivat tulirelva- või 

jahiluba omava täiskasvanu juhendamisel, 

või litsentseeritud või muu loa põhjal 

tegutsevas treeninguasutuses; 

küttimise ja sportlaskmise eesmärgil, 

tingimusel et alla 18-aastastel isikutel on 

selleks vanemate luba, või nad tegutsevad 

oma vanemate juhendamisel või kehtivat 

tulirelva- või jahiluba omava täiskasvanu 

juhendamisel, või litsentseeritud või muu 

loa põhjal tegutsevas treeninguasutuses 

ning kui see täiskasvanu võtab endale 

artikli 5a kohaselt vastutuse relva 

hoidmise eest; ning 

  

 

Muudatusettepanek  52 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 6 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 5 –lõige 1 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) tõenäoliselt ei ohusta ennast, 

avalikku korda ega avalikku julgeolekut; 

varasem süüdimõistmine tahtliku 

vägivaldse kuriteo eest loetakse vastava 

ohu näitajaks. 

b) tõenäoliselt ei ohusta ennast ega teisi, 

avalikku korda ega avalikku julgeolekut; 

varasem süüdimõistmine tahtliku 

vägivaldse kuriteo eest loetakse vastava 

ohu näitajaks. 

 

Muudatusettepanek  53 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 6 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 5 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1a. Tulirelva või laskemoona pärimise 

teel omandaja peab oma liikmesriigi 

pädevat asutust sellest viivitamata 

teavitama. Kui ei ole võimalik esitada häid 

põhjendusi, muudetakse relvaluba 

vajavad tulirelvad ja laskemoon käesoleva 

direktiivi kohaselt lõplikult 

kasutuskõlbmatuks või müüakse või 

antakse vastavat luba omavale 

juriidilistele või füüsilistele isikutele. 
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 ET 

 

Muudatusettepanek  54 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 6 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 5 – lõige 1 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1b. Kollektsionääride puhul võivad 

liikmesriigid piirata relvade valdamist 

relvade piiratud arvuga kõikide I lisas 

loetletud klasside puhul. Seda piirangut ei 

kohaldata tulirelvade suhtes, mis on 

kooskõlas käesoleva direktiiviga 

laskekõlbmatuks muudetud. 

 

Muudatusettepanek  55 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 6 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 5 – lõige 1 c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1c. Kollektsioneerimine võib olla hea 

põhjus tulirelvade omandamiseks ja 

valdamiseks kollektsionääride poolt, kes 

on vähemalt 18 aastat vanad ega ohusta 

tõenäoliselt ennast ega teisi, avalikku 

korda ega avalikku julgeolekut. Varasem 

süüdimõistmine tahtliku vägivaldse 

kuriteo eest loetakse vastava ohu 

näitajaks. 

 

Muudatusettepanek  56 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 6 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid näevad lõikes 1 osutatud Liikmesriigid kehtestavad tulirelvade 
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lubade väljastamiseks või uuendamiseks 

ette meditsiinilised standardtestid ning 

tühistavad load, kui mõnda loa andmise 

tingimust enam ei täideta. 

omandamiseks ja valdamiseks 

järelevalvesüsteemi, mis hõlmab 

siseriikliku õiguse kohaselt asjaomase 

meditsiinilise ja psühholoogilise teabe 

hindamist, mis võib olla korrapärane või 

järjepidev, ning tühistavad load, kui mõnda 

omandamise või valdamise lubamise 
tingimust enam ei täideta. 

 

Muudatusettepanek  57 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 6 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Tingimusel, et asjaomase meditsiinilise ja 

psühholoogilise teabe hindamise puhul 

järgitakse nõuetekohast menetlust, ei 

laiene hindamise korraldanud isikule 

vastutus seoses hindamisele kuulunud 

isiku tegudega. 

 

Muudatusettepanek  58 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 6 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid ei või oma territooriumil 

elavatel isikutel keelata teises liikmesriigis 

omandatud relva valdamist, välja arvatud 

juhul, kui nad keelavad sama relva 

omandamise nende enda territooriumil.” 

Liikmesriigid ei või oma territooriumil 

elavatel isikutel keelata teises liikmesriigis 

omandatud tulirelva valdamist, välja 

arvatud juhul, kui nad keelavad sama liiki 

tulirelva omandamise nende enda 

territooriumil. 

 

Muudatusettepanek  59 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 6 
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Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 5 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 5a  

 Liikmesriigid kehtestavad tulirelvade ja 

laskemoona nõuetekohase järelevalve 

eeskirjad ning nende nõuetekohase ja 

turvalise hoiustamise eeskirjad, et 

vähendada loata isiku nendele 

juurdepääsu riski. Tulirelvad ja nende 

laskemoon ei tohi hoidmisel olla koos 

kergesti kättesaadavad. Järelevalve 

tähendab antud juhul seda, et tulirelva või 

laskemoona valdaval isikul on 

transportimise ja kasutamise ajal nende 

üle kontroll. Hoiustamisnõuete 

kontrollimise tase vastab vastava tulirelva 

klassile. 

 

Muudatusettepanek  60 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 6 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 5 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 5b 

 Liikmesriigid tagavad, et juhul kui toimub 

I lisas määratletud A-, B-, C- ja D-klassi 

kuuluvate tulirelvade ja nende oluliste 

osade ja laskemoona omandamine ja 

müük Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiivi 2011/83/EÜ(*) artiklis 2 

määratletud sidevahendi kaudu, 

kontrollitakse enne tarne teostamist või 

hiljemalt tarne teostamise ajal tulirelvi, 

nende olulisi osi või laskemoona 

omandava isiku identiteeti ning vajaduse 

korral ka vastava loa olemasolu, ning et 

kontrolli teostavad: 

 a) volitatud relvakaupmees või 

vahendaja; või 
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 b) ametiasutus või selle esindaja. 

 _____________________ 

 * Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

25. oktoobri 2011. aasta 

direktiiv 2011/83/EL tarbija õiguste kohta, 

millega muudetakse nõukogu 

direktiivi 93/13/EMÜ ning Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu 

direktiivi 1999/44/EÜ ja millega 

tunnistatakse kehtetuks nõukogu 

direktiiv 85/577/EMÜ ning Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu direktiiv 97/7/EÜ 

(ELT L 304, 22.11.2011, lk 64). 

 

Muudatusettepanek  61 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 6 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 6 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid võtavad kõik asjakohased 

meetmed, et keelata A-klassi liigitatud 

tulirelvade ja laskemoona omandamine ja 

valdamine ning hävitada need tulirelvad ja 

laskemoon, mille valdamine on vastuolus 

käesoleva sättega ja mis on konfiskeeritud. 

Ilma et see piiraks artikli 2 lõike 2 

kohaldamist, võtavad liikmesriigid kõik 

asjakohased meetmed, et keelata A-klassi 

liigitatud tulirelvade ja laskemoona 

omandamine ja valdamine ning hävitada 

või muuta laskekõlbmatuks need 

tulirelvad ja laskemoon, mille valdamine 

on vastuolus käesoleva sättega ja mis on 

konfiskeeritud. Eri- ja nõuetekohaselt 

põhjendatud juhtudel võivad pädevad 

asutused anda selliste tulirelvade ja 

laskemoona jaoks loa, kui see ei ohusta 

avalikku julgeolekut, avalikku korda või 

riigikaitset. 

  

 

Muudatusettepanek  62 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 6 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 6 – lõik 2 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid võivad anda 

asukohaliikmesriigi tunnustatud 

organitele, keda huvitavad relvade 

kultuuriline või ajalooline külg, loa hoida 

oma valduses enne [käesoleva direktiivi 

jõustumise kuupäev] omandatud A-klassi 

kuuluvaid tulirelvi, tingimusel, et 

vastavalt artiklit 10b rakendavatele 

sätetele on need muudetud 

laskekõlbmatuks. 

Liikmesriigid võivad anda 

kollektsionääridele ja muuseumitele loa 

A-klassi tulirelvade ja laskemoona jaoks 

tingimusel, et kõnealune muuseum või 

kollektsionäär näitab pädevatele riiklikele 

asutustele, et rakendatud on meetmeid, et 

vältida ohtu avalikule julgeolekule või 

avalikule korrale, ja et selle tulirelva või 

nende tulirelvade hoiustamisel on tagatud 

selline ohutustase, mis on 

proportsionaalne sellistele tulirelvadele 

loata juurdepääsu ohuga. 

 Liikmesriigid loovad kõiki selliseid 

volitatud muuseume ja kollektsionääre 

hõlmava registri. Sellistel volitatud 

muuseumitel ja kollektsionääridel on 

kohustus pidada kõikide nende valduses 

olevate A-klassi tulirelvade kohta registrit, 

mis on pädevatele riiklikele asutustele 

kättesaadav. Liikmesriigid kehtestavad 

nende volitatud muuseumite ja 

kollektsionääride suhtes asjakohase 

järelevalvesüsteemi, võttes seejuures 

arvesse kõiki asjakohaseid tegureid. 

 

Muudatusettepanek  63 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 6 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 6 – lõik 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

A-, B- ja C-klassi kuuluvate tulirelvade ja 

nende osade ja laskemoona omandamine 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiivi 97/7/EÜ (*) artiklis 2 

määratletud sidevahendi kaudu on 

lubatud üksnes relvakaupmeestel ja 

vahendajatel ning see toimub 

liikmesriikide range kontrolli all. 

välja jäetud 

_____________________  

(*) Euroopa Parlamendi ja nõukogu  
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20. mai 1997. aasta direktiiv 97/7/EÜ 

tarbijate kaitse kohta sidevahendi abil 

sõlmitud lepingute korral (EÜT L 144, 

4.6.1997, lk 19). 

 

Muudatusettepanek  64 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt -7 (uus) 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 7 – lõige 4 – punkt b 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 -7) Artikli 7 lõike 4 esimese lõigu punkt b 

asendatakse järgmisega: 

(b) perioodilisest kontrollimisest, kas need 

isikud vastavad endiselt tingimustele, ning 

„b) kontrollimisest, kas need isikud 

vastavad endiselt tingimustele, ning“ 

 

Muudatusettepanek  65 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 7 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 7 – lõige 4 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Maksimaalne tähtaeg ei ületa viit aastat. 

Luba võib uuendada, kui selle andmise 

tingimused on jätkuvalt täidetud. 

Maksimaalne loa kehtivusaeg ei ületa viit 

aastat, välja arvatud juhul, kui 

liikmesriigid kasutavad järjepideva 

järelevalve süsteemi, millele on viidatud 

artikli 5 lõike 2 esimeses lõigus. Luba võib 

uuendada, kui selle andmise tingimused on 

jätkuvalt täidetud. 

 

Muudatusettepanek  66 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 7 a (uus) 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 8 – lõige 2 
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 ET 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 7a) Artikli 8 lõige 2 asendatakse 

järgmisega: 

2. Iga müüja, relvakaupmees või eraisik 

teatab C-klassi tulirelva igast üleandmisest 

või võõrandamisest tehingu 

toimumiskohaks oleva liikmesriigi 

asutustele, esitades andmed, mille abil on 

võimalik tulirelva ja selle omandajat 

kindlaks teha. Kui selle tulirelva omandaja 

on teise liikmesriigi elanik, teatavad 

omandamise toimumiskohaks olev 

liikmesriik ja tulirelva omandaja sellest 

kõnealusele teisele liikmesriigile. 

„2. Iga müüja, relvakaupmees, 

vahendaja või eraisik teatab C-klassi 

tulirelva igast üleandmisest või 

võõrandamisest tehingu toimumiskohaks 

oleva liikmesriigi asutustele, esitades 

andmed, mille abil on võimalik tulirelva ja 

selle omandajat kindlaks teha. Kui selle 

tulirelva omandaja on teise liikmesriigi 

elanik, teatavad omandamise 

toimumiskohaks olev liikmesriik ja 

tulirelva omandaja sellest kõnealusele 

teisele liikmesriigile.“ 

 

Muudatusettepanek  67 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 7 b (uus) 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 10 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 7b) Artikkel 10 asendatakse järgmisega: 

Artikkel 10 „Artikkel 10 

Laskemoona omandamise ja valdamise 

suhtes kohaldatakse sama korda, mida 

nende tulirelvade suhtes, millele 

laskemoon on mõeldud.” 

Laskemoona omandamise ja ühe 

lendkehaga laskemoona valdamise suhtes 

kohaldatakse samasuguseid eeskirju, nagu 

tulirelvade suhtes, millele laskemoon on 

mõeldud. Laskemoona tohivad omandada 

üksnes isikud, kellel on lubatud omada 

vastava klassi tulirelva, või artikli 6 teise 

lõigu kohaselt relvaloa saanud isikud. 

 Vahendajad ja relvakaupmehed võivad 

keelduda igast laskemoona täielike 

laengute või laskemoona osade 

omandamise tehingu lõpuleviimisest, 

mida nad peavad selle olemuse või ulatuse 

tõttu põhjendatult kahtlaseks, ning nad 

teavitavad sellisest tehingust või selle 

katsest pädevaid asutusi. Vahendajatel ja 

relvakaupmeestel ei ole lubatud viia 

lõpule tulirelva omandamise tehingut, kui 
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 ET 

nad ei suuda tuvastada ostja isikut 

artikli 4 lõike 4 kohaselt loodud 

andmekogumissüsteemis ja kui makstakse 

ainult sularahas.“ 

 

Muudatusettepanek  68 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 8 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 10a – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid võtavad meetmed 

eesmärgiga tagada, et hoiatus- ja 

signaalrelvi ning saluudiks kasutatavaid 

ja akustilisi relvi ei ole võimalik 

kohandada tulirelvadeks. 

Liikmesriigid võtavad meetmed 

eesmärgiga tagada, et hoiatus- ja 

signaalrelvi ei oleks võimalik kohandada 

tulirelvadeks. 

 

Muudatusettepanek  69 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 8 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 10a – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Komisjon võtab vastu hoiatus- ja 

signaalrelvade ning saluudiks kasutatavate 

ja akustiliste relvade tehnilise kirjelduse 

eesmärgiga tagada, et relvi ei ole võimalik 

kohandada tulirelvadeks. 

Käesoleva direktiivi täiendamiseks võtab 

komisjon kooskõlas artikliga 13a vastu 

delegeeritud õigusaktid, milles 

kehtestatakse hoiatus- ja signaalrelvade 

ning saluudiks kasutatavate ja akustiliste 

relvade tehnilised kirjeldused eesmärgiga 

tagada, et relvi ei oleks võimalik 

kohandada tulirelvadeks. Komisjon võtab 

esimese sellise delegeeritud õigusakti 

vastu … [sisestada kuupäev]. 

 

Muudatusettepanek  70 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 8 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 10a – lõik 3 
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 ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 

kooskõlas artikli 13b lõikes 2 osutatud 

kontrollimenetlusega. 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  71 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 8 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 10b – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid võtavad vastu kõik vajalikud 

sätted, et pädev asutus kontrolliks 

tulirelvade laskekõlbmatuks muutmist, 

tagades seeläbi, et tulirelvad on muutmise 

tulemusena jäädavalt kasutuskõlbmatud. 

Liikmesriigid näevad ette, et nimetatud 

kontrollimise raames antakse tulirelva 

laskekõlbmatuks muutmise kohta välja 

tõend või muu dokument või tehakse 

tulirelvale sellekohane selgesti nähtav 

märge. 

1. Liikmesriigid tagavad, et tulirelvade 

laskekõlbmatuks muutmine viiakse läbi 

III lisas esitatud tehnilise kirjelduse 

kohaselt.  

 See ei kehti nende tulirelvade suhtes, mis 

muudeti laskekõlbmatuks enne 

8. aprilli 2016, välja arvatud juhul, kui 

need tulirelvad on üle antud teisele 

liikmesriigile või turule lastud. 

 Tulirelvade laskekõlbmatuks muutmist 

viivad läbi avalik- või eraõiguslikud 

üksused või isikud, kellel on siseriiklike 

õigusaktide kohaselt vastav luba. 

 Liikmesriigid määravad pädeva asutuse 

(„kontrolliasutus“), kelle ülesanne on 

kontrollida, et asjaomane tulirelv on 

muudetud laskekõlbmatuks vastavalt 

III lisas esitatud tehnilisele kirjeldusele. 

 Kui tulirelvade laskekõlbmatuks 

muutmine on viidud läbi III lisas esitatud 

tehnilise kirjelduse kohaselt, siis 

kontrolliasutus 

 a) märgistab kõik tulirelva 
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 ET 

laskekõlbmatuks muudetud osad ühtse 

ainulaadse märgisega ning 

 b) väljastab omanikule tõendi tulirelva 

laskekõlbmatuks muutumise kohta. 

 Kui tulirelv on kantud artikli 4 lõikes 4 

nimetatud elektroonilisesse 

andmekogumissüsteemi, tuleb lisada selle 

laskekõlbmatuks muutmine tulirelvaga 

seotud kandesse. 

 Liikmesriigid võivad oma territooriumil 

kehtestada selliseid täiendavaid 

tulirelvade laskekõlbmatuks muutmise 

meetmeid, mis lähevad kaugemale 

III lisas esitatud tehnilisest kirjeldusest. 

 

Muudatusettepanek  72 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 8 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 10b – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Komisjon võtab vastu laskekõlbmatuks 

muutmise normid ja meetodid, et tagada 

laskekõlbmatuks muudetud tulirelvade 

jäädav kasutuskõlbmatus. Kõnealused 

rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 13b lõikes 2 osutatud 

kontrollimenetlusega. 

2. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 

artikliga 13a vastu delegeeritud õigusakte, 

et ajakohastada III lisa, võttes vajadusel 

arvesse liikmeriikide poolt kehtestatud 

täiendavaid meetmeid vastavalt käesoleva 
artikli lõike 1 seitsmendale lõigule. 

 

Muudatusettepanek  73 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 8 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 10b – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2a. Komisjon võtab vastu 

rakendusaktid, milles sätestatakse ühtse 

ainulaadse märgise vormid ja relva 

laskekõlbmatuks muutmise tõendi näidis. 

Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
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 ET 

kooskõlas artikli 13b lõikes 2 osutatud 

kontrollimenetlusega. 

 

Muudatusettepanek  74 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 8 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 10b – lõige 2 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2b. Pärast liikmesriikide ja asjaomaste 

sidusrühmadega konsulteerimist peab 

komisjon 31. detsembriks 2016 tuvastama, 

millised liikmesriikide poolt enne 

8. aprilli 2016 kehtestatud riiklikud 

laskekõlbmatuks muutmise normid ja 

meetodid tagasid tulirelvade lõpliku 

kasutuskõlbmatuks muutmise, ning peab 

esitama kinnitatud tõendid 

laskekõlbmatuks muutmiste kohta, mis on 

teostatud vastavalt laskekõlbmatuks 

muutmise normidele ja meetoditele. 

 

Muudatusettepanek  75 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 8 a (uus) 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 10 b a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 8a) Lisatakse järgmine artikkel: 

 „Artikkel 10ba 

 1. Liikmesriigid võtavad meetmed selle 

tagamiseks, et alates … [käesoleva 

direktiivi jõustumise kuupäev] 

poolautomaatseteks tulirelvadeks 

kohandatud automaattulirelvi ei saaks 

automaattulirelvadeks tagasi kohandada.  

 2. Komisjon võtab artikli 13a kohaselt 

vastu delegeeritud õigusaktid, et 

täiendada käesolevat direktiivi tehniliste 

kirjeldustega selle tagamiseks, et 
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 ET 

poolautomaatseid tulirelvi, mis on 

automaattulirelvadest ümber kohandatud, 

ei saaks tagasi kohandada 

automaattulirelvadeks. Komisjon võtab 

esimese sellise delegeeritud õigusakti 

vastu … [31. detsembriks 2017].“ 

 

Muudatusettepanek  76 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 8 b (uus) 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 11 – lõige 1 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 8b) Artikli 11 lõige 1 asendatakse 

järgmisega: 

1.  Tulirelvi võib viia ühest 

liikmesriigist teise ainult järgmistes 

lõigetes sätestatud korras, ilma et see 

piiraks artikli 12 kohaldamist. Neid sätteid 

kohaldatakse ka postimüügitellimuse 

alusel üleantavate tulirelvade suhtes. 

„1. Tulirelvi võib viia ühest 

liikmesriigist teise ainult järgmistes 

lõigetes sätestatud korras, ilma et see 

piiraks artikli 12 kohaldamist. Neid sätteid 

kohaldatakse ka sidevahendi kaudu tehtud 

ostu alusel üleantavate tulirelvade suhtes.“ 

 

Muudatusettepanek  77 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 8 c (uus) 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 11 – lõige 2 – lõik 2 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 8c) Artikli 11 lõike 2 teine lõik 

asendatakse järgmisega: 

Kahes viimases taandes nimetatud andmeid 

ei ole vaja esitada, kui on tegemist kahe 

relvakaupmehe vahelise üleandmisega. 

„Kahes viimases taandes nimetatud 

andmeid ei ole vaja esitada, kui on 

tegemist kahe relvakaupmehe või 

vahendaja vahelise üleandmisega.“ 

 

Muudatusettepanek  78 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 8 d (uus) 
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 ET 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 11 – lõige 3 – lõik 1 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 8d) Artikli 11 lõike 3 esimene lõik 

asendatakse järgmisega: 

3. Iga liikmesriik võib anda 

relvakaupmeestele õiguse viia oma 

territooriumilt teises liikmesriigis asuvale 

relvakaupmehele ilma lõikes 2 nimetatud 

eelloata muid tulirelvi, mis on artikli 2 

lõike 2 kohaselt käesoleva direktiivi 

reguleerimisalast välja jäetud, 

lahingurelvad välja arvatud. Selleks 

väljastab liikmesriik loa, mis kehtib kõige 

rohkem kolm aastat ja mille kehtivuse võib 

põhjendatud otsusega igal ajal peatada või 

tühistada. Loale viitav dokument peab 

olema tulirelvaga kaasas kuni selle 

sihtkohta jõudmiseni; liikmesriikide 

ametiasutuste nõudmisel tuleb see alati 

esitada. 

„3. Iga liikmesriik võib anda 

relvakaupmeestele või vahendajatele 

õiguse viia oma territooriumilt teises 

liikmesriigis asuvale relvakaupmehele või 

vahendajale ilma lõikes 2 nimetatud 

eelloata muid tulirelvi, mis on artikli 2 

lõike 2 kohaselt käesoleva direktiivi 

reguleerimisalast välja jäetud, 

lahingurelvad välja arvatud. Selleks 

väljastab liikmesriik loa, mis kehtib kõige 

rohkem kolm aastat ja mille kehtivuse võib 

põhjendatud otsusega igal ajal peatada või 

tühistada. Loale viitav dokument peab 

olema tulirelvaga kaasas kuni selle 

sihtkohta jõudmiseni; liikmesriikide 

ametiasutuste nõudmisel tuleb see alati 

esitada.“ 

 

Muudatusettepanek  79 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 8 e (uus) 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 11 – lõige 3 – lõik 2 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 8e) Artikli 11 lõike 3 teine lõik 

asendatakse järgmisega: 

Enne üleandmise kuupäeva edastab 

relvakaupmees lähteriigi ametiasutustele 

kõik lõike 2 esimeses lõigus loetletud 

andmed. Need ametiasutused teostavad 

kontrolle, vajaduse korral kohapeal, et 

kontrollida relvakaupmehe poolt edastatud 

teabe ja üleandmise tegelike asjaolude 

vastavust. Relvakaupmees edastab andmed 

arvestusega, et selleks jääks piisavalt aega. 

„Enne üleandmise kuupäeva edastab 

relvakaupmees või vahendaja lähteriigi 

ametiasutustele kõik lõike 2 esimeses 

lõigus loetletud andmed. Need 

ametiasutused teostavad kontrolle, 

vajaduse korral kohapeal, et kontrollida 

relvakaupmehe või vahendaja poolt 

edastatud teabe ja üleandmise tegelike 

asjaolude vastavust. Relvakaupmees või 

vahendaja edastab andmed arvestusega, et 

selleks jääks piisavalt aega.“ 
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Muudatusettepanek  80 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 8 f (uus) 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 11 – lõige 4 – lõik 2 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 8f) Artikli 11 lõike 4 teine lõik 

asendatakse järgmisega: 

Tulirelvaloendid edastatakse 

relvakaupmeestele, kes on saanud 

nõusoleku tulirelvade üleandmiseks lõikes 

3 sätestatud korra kohase eelloata. 

„Tulirelvaloendid edastatakse 

relvakaupmeestele või vahendajatele, kes 

on saanud nõusoleku tulirelvade 

üleandmiseks lõikes 3 sätestatud korra 

kohase eelloata.“ 

 

Muudatusettepanek  81 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 8 g (uus) 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 1 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 8g) Artikli 12 lõike 2 esimene lõik 

asendatakse järgmisega: 

2. Olenemata lõikest 1 võivad 

jahimehed ilma eelloata oma valduses 

hoida ühte või mitut C- ja D-klassi ning 

laskurid ühte või mitut B-, C- ja D-klassi 

tulirelva, kui nad on teekonnal läbi kahe 

või enama liikmesriigi, et tegelda oma 

harrastusega, tingimusel et nende valduses 

on Euroopa tulirelvapass, kuhu vastav(ad) 

tulirelv(ad) on kantud, ja tingimusel, et nad 

suudavad oma reisi põhjendada, esitades 

eelkõige kutse või muu tõendusmaterjali 

oma küttimis- või sportlaskmistegevuse 

kohta sihtliikmesriigis. 

„2. Olenemata lõikest 1 võivad 

jahimehed ilma eelloata oma valduses 

hoida ühte või mitut C- ja D-klassi ning 

laskurid ühte või mitut A-, B-, C- ja 

D-klassi tulirelva, kui nad on teekonnal 

läbi kahe või enama liikmesriigi, et tegelda 

oma harrastusega, tingimusel et nende 

valduses on Euroopa tulirelvapass, kuhu 

vastav(ad) tulirelv(ad) on kantud, ja 

tingimusel, et nad suudavad oma reisi 

põhjendada, esitades eelkõige kutse või 

muu tõendusmaterjali oma küttimis- või 

sportlaskmistegevuse kohta 

sihtliikmesriigis.“ 
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Muudatusettepanek  82 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 8 h (uus) 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 2 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 8h) Artikli 12 lõike 2 teine lõik 

asendatakse järgmisega: 

Liikmesriigid ei või Euroopa 

tulirelvapassi aktsepteerimist siduda ühegi 

tasu ega lõivu maksmisega. 

„Liikmesriigid ei või: 

 a) Euroopa tulirelvapassi väljastamist 

või uuendamist siduda ühegi tasu ega 

lõivu maksmisega, mis ületab selle passi 

väljastamisega seotud halduskulud; ega 

 (b) Euroopa tulirelvapassi 

aktsepteerimist otseselt või kaudselt 

siduda ühegi tasu ega lõivu maksmisega 

ega ühegi haldusalase heakskiidu 

andmisega.“ 

 

Muudatusettepanek  83 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 8 i (uus) 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 12 – lõige 3 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 8i) Artikli 12 lõige 3 asendatakse 

järgmisega: 

3. Kaks või enam liikmesriiki võivad 

siseriiklike dokumentide vastastikuse 

tunnustamise kokkulepete alusel kehtestada 

paindlikuma korra, kui käesoleva artikliga 

ette on nähtud nende territooriumil koos 

tulirelvadega liikumise suhtes. 

„3. Kaks või enam liikmesriiki võivad 

siseriiklike dokumentide vastastikuse 

tunnustamise kokkulepete alusel või 

artikli 4 lõikes 4 nimetatud elektrooniliste 

andmekogumissüsteemide sissekannete 

vastastikuse tunnustamise alusel 
kehtestada paindlikuma korra, kui 

käesoleva artikliga ette on nähtud nende 

territooriumil koos tulirelvadega liikumise 

suhtes.“ 
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Muudatusettepanek  84 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 9 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 13 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Liikmesriikide pädevad asutused 

vahetavad teavet tulirelvade teisele 

liikmesriigile üleandmiseks antud lubade 

kohta ja teavet loa andmisest keeldumiste 

kohta, nagu on sätestatud artiklis 7. 

4. Liikmesriigid kindlustavad 

… [kuupäev] tõhusa elektroonilise 

teabevahetuse, vastavalt 

määrusele (EL) 2016/679 kas otse või 

ühtse kontaktpunkti vahendusel 
tulirelvade teisele liikmesriigile 

üleandmiseks antud lubade ja loa 

andmisest keeldumiste kohta, nagu on 

sätestatud artiklis 7, kui keeldumise 

aluseks on julgeolekukaalutlused või 

asjaomase isiku usaldusväärsus. 

 Liikmesriigid vahetavad teise liikmesriigi 

nõudmisel teavet, mis on oluline nende 

isikute võimalike kriminaalkaristuste 

hindamiseks, kes taotlevad erandeid või 

kellele on neid võimaldatud vastavalt 

artiklile 6 või või kes taotlevad lubasid või 

kellele need on antud vastavalt artiklile 7. 

Vajaduse korral sisaldab selline teave 

viidet kohtuasutuse või pädeva riikliku 

asutuse igale vastavale otsusele. 

  

  

 

Muudatusettepanek  85 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 9 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 13 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 

artikliga 13a vastu delegeeritud õigusakte 

antud lubade ja loa andmisest keeldumisi 

käsitleva teabe vahetamise üksikasjade 

kohta. 

5. Käesoleva direktiivi täiendamiseks 

võtab komisjon kooskõlas artikliga 13a 

vastu delegeeritud õigusakte tulirelvade 

teise liikmesriiki üleandmiseks antud 

lubasid või selliste lubade andmisest 
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keeldumist käsitleva teabe vahetamise 

üksikasjade kohta. Komisjon võtab esimese 

sellise delegeeritud õigusakti vastu 

… [sisestada kuupäev]. 

 

Muudatusettepanek  86 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 10 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 13a – lõige 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3a. Komisjon konsulteerib enne 

delegeeritud õigusakti vastuvõtmist iga 

liikmesriigi määratud ekspertidega 

vastavalt põhimõtetele, mis lepiti kokku 

13. aprilli 2016. aasta 

institutsioonidevahelises kokkuleppes 

parema õigusloome kohta. 

 

Muudatusettepanek  87 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 10 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 13a – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Artikli 13 alusel vastu võetud 

delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 

kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 

kahe kuu jooksul pärast õigusakti 

teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule esitanud selle suhtes vastuväidet 

või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on 

enne selle tähtaja möödumist komisjonile 

teatanud, et nad ei esita vastuväidet. 

Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel 

pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra. 

5. Artikli 10a lõike 2, artikli 10b 

lõike 2, artikli 10b a lõike 2 või artikli 13 

lõike 5 alusel vastu võetud delegeeritud 

õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa 

Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu 

jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist 

Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

esitanud selle suhtes vastuväidet või kui 

Euroopa Parlament ja nõukogu on enne 

selle tähtaja möödumist komisjonile 

teatanud, et nad ei esita vastuväidet. 

Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel 

pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra. 
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Muudatusettepanek  88 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 11 a (uus) 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 16a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 11a) Lisatakse järgmine artikkel: 

 „Artikkel 16a 

 1. Liikmesriigid võivad otsustada 

kinnitada A-kategooria punkti 6 või 

punkti 7a alla liigitatavatele tulirelvadele 

välja antud load, kui nimetatud relvad on 

seaduslikult omandatud ja registreeritud 

enne … [käesoleva direktiivi jõustumise 

kuupäev], ning uuendada nimetatud 

relvade seaduslike omanike sel kuupäeval 

kehtinud lubasid vastavalt muudele 

käesolevas direktiivis sätestatud 

tingimustele, samuti võivad nad otsustada 

lubada liikmesriikides vastava loa saanud 

isikutel kooskõlas käesoleva direktiiviga 

neid tulirelvi muretseda. 

 2. Liikmesriigid võivad lubada 

laskuritel A-kategooria punkti 6 või 

punkti 7a alla liigitatavaid tulirelvi omada 

ja omandada järgmistel tingimustel: 

 a) laskur osaleb liikmesriigi või 

ametlikult tunnustatud rahvusvahelise 

laskespordiföderatsiooni poolt 

tunnustatud laskespordiorganisatsiooni 

korraldatud laskevõistlustel; ning 

 b) laskur on tunnustatud 

laskespordiklubi liige, harrastab 

regulaarselt laskesporti ning on seda 

teinud vähemalt 12 kuud. 

 Laskuritel, kellel on lubatud omada ja 

omandada A-kategooria punkti 6 või 

punkti 7a alla liigitatavaid tulirelvi, on 

vastavalt artikli 12 lõikele 2 õigus lasta 

sellised tulirelvad kanda Euroopa 

tulirelvapassi.“ 
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Muudatusettepanek  89 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 12 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 17 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Komisjon esitab iga viie aasta järel 

Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

käesoleva direktiivi kohaldamise kohta 

aruande, lisades sellele vajaduse korral 

ettepanekud eelkõige I lisas esitatud 

tulirelvaklasside ja uue tehnoloogiaga (nt 

3D-printimine) seotud küsimuste kohta. 

Esimene aruanne esitatakse kaks aastat 

pärast käesoleva direktiivi jõustumist.” 

Iga viie aasta järel esitab komisjon 

Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

käesoleva direktiivi kohaldamise kohta 

aruande koos direktiivi sätete 

toimivuskontrolliga, lisades sellele 

vajaduse korral ettepanekud eelkõige I lisas 

esitatud tulirelvaklasside, Euroopa 

tulirelvapassi süsteemi rakendamise ja 

selliste uute tehnoloogiate nagu 
3D-printimine mõjuga seotud küsimuste 

kohta. Esimene selline aruanne esitatakse 

… [kaks aastat pärast käesoleva 

muutmisdirektiivi jõustumise kuupäeva]. 

 

Muudatusettepanek  90 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 12 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 17 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Komisjon hindab [kuupäev] vajalikke 

süsteemielemente artikli 4 lõikes 4 

osutatud elektroonilistes 

andmekogumissüsteemides sisalduva teabe 

vahetamiseks liikmesriikide vahel. 

Komisjoni hinnangule lisatakse vajaduse 

korral seadusandlik ettepanek, milles on 

võetud arvesse teabevahetuse 

olemasolevaid vahendeid. 

Komisjon hindab … [kuupäev] vajalikke 

süsteemielemente artikli 4 lõikes 4 

osutatud elektroonilistes 

andmekogumissüsteemides sisalduva teabe 

vahetamiseks liikmesriikide vahel, 

sealhulgas kõigile liikmesriikidele 

süsteemile juurdepääsu võimaldamise 

teostatavust. Komisjoni hinnangule 

lisatakse vajaduse korral seadusandlik 

ettepanek, milles on võetud arvesse 

teabevahetuse olemasolevaid vahendeid. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 
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Artikkel 1 – punkt 13 – alapunkt a – alapunkt i 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

I lisa – II osa – punkt A – A-klass – punkt 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Automaattulirelvad, mis on 

kohandatud poolautomaatseteks 

tulirelvadeks. 

6. Automaattulirelvad, mis on 

kohandatud poolautomaatseteks 

tulirelvadeks, välja arvatud juhul, kui 

komisjon on kehtestanud artikli 10ba 

kohased tehnilised kirjeldused, millisel 

juhul käesolev ei kehti tulirelvade suhtes, 

mille kohandamisel järgiti kehtestatud 

nõudeid. 

 

Muudatusettepanek  92 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 13 – alapunkt a – alapunkt i 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

I lisa – II osa – punkt A – A-klass – punkt 6 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 6a. Poolautomaatsed tulirelvad, mis on 

kohandatud automaatulirelvadeks. 

 

Muudatusettepanek  93 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 13 – alapunkt a – alapunkt i 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

I lisa – II osa – punkt A – A-klass – punkt 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

7. Poolautomaatsed, 

automaattulirelvadega sarnanevad 

tulirelvad tsiviilkasutuseks. 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  94 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 13 – alapunkt a – alapunkt i 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

I lisa – II osa – punkt A – A-klass – punkt 7 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 7a. Poolautomaatsed tulirelvad 

kesktulepadrunile ja laadimisseadmed, 

mille suhtes kehtib üks või mitu 

järgmistest tunnustest: 

 a) pikad tulirelvad (s.t tulirelvad, mis 

on algselt mõeldud õlast laskmiseks), 

mille pikkust on võimalik kas 

kokkupandava või teleskoopkaba abil 

vähendada pikkuseni alla 60 cm, 

kaotamata relva funktsionaalsust; 

 b) tulirelvad, mis võimaldavad ilma 

ümberlaadimiseta tulistada rohkem kui 

21 padrunit, kui üle 20 padruni mahutav 

laadimisseade on tulirelva osa või 

kinnitatakse selle külge. 

 Laadimisseadme muretsemiseks tuleb 

esitada vastava tulirelva luba. 

 

Muudatusettepanek  95 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 13 – alapunkt a – alapunkt i 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

I lisa – II osa – punkt A – A-klass – punkt 8 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

8. Punktides 1–7 nimetatud tulirelvad 

pärast laskekõlbmatuks muutmist. 

8. Kõik sellesse kategooriasse 

liigitatavad tulirelvad pärast nende 

kohandamist paukpadrunite, ärritavate 

või muude toimeainete või pürotehnilise 

laskemoona tulistamiseks või saluudiks 

kasutatavateks või akustilisteks relvadeks. 

 

Muudatusettepanek  96 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 13 – alapunkt a – alapunkt i a (uus) 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

I lisa – II osa – punkt A – B-klass – punkt 6 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 ia) B-klassile lisatakse järgmine punkt: 

 „6a. Tsiviilkasutuseks mõeldud 

poolautomaatsed, automaattulirelvadega 

sarnanevad tulirelvad.“ 

 

Muudatusettepanek  97 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 13 – alapunkt a – alapunkt i b (uus) 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

I lisa – II osa – punkt A – B-klass – punkt 6 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 ib) B-klassile lisatakse järgmine punkt: 

 „6b. Poolautomaatsed tulirelvad, mille 

ääretulepadruni kaliiber on .22 või 

väiksem.“ 

 

Muudatusettepanek  98 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 13 – alapunkt a – alapunkt i c (uus) 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

I lisa – II osa – punkt A – B-klass – punkt 6 c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 ic) B-klassile lisatakse järgmine punkt: 

 „6c. Kõik sellesse kategooriasse 

liigitatavad tulirelvad pärast nende 

kohandamist paukpadrunite, ärritavate 

või muude toimeainete või pürotehnilise 

laskemoona tulistamiseks või saluudiks 

kasutatavateks või akustilisteks 

relvadeks.“ 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 13 – alapunkt a – alapunkt iii 
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Direktiiv 91/477/EMÜ 

I lisa – II osa – punkt A – C-klass – punkt 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5.  Hoiatus-ja signaalrelvad, saluudiks 

kasutatavad ja akustilised relvad ning 

järeletehtud relvad. 

5. Kõik sellesse kategooriasse 

liigitatavad tulirelvad pärast nende 

kohandamist paukpadrunite, ärritavate 

või muude toimeainete või pürotehnilise 

laskemoona tulistamiseks või saluudiks 

kasutatavateks või akustilisteks relvadeks. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 13 – alapunkt a – alapunkt iii 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

I lisa – II osa – punkt A – C-klass – punkt 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6.  B-klassi kuuluvad relvad ja C-klassi 

punktides 1–5 nimetatud relvad pärast 

laskekõlbmatuks muutmist. 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  101 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 13 – alapunkt a – alapunkt iii a (uus) 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

I lisa – II osa – punkt A – D-klass 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 iiia) D-klassis asendatakse pealkirja all 

asuv tekst järgmisega: 

Pikad ühelasulised sileraudsed tulirelvad. „Pikad ühelasulised sileraudsed tulirelvad, 

sh need, mis on kohandatud 

paukpadrunite, ärritavate või muude 

toimeainete või pürotehnilise laskemoona 

tulistamiseks või saluudiks kasutatavateks 

või akustilisteks relvadeks.“ 
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Muudatusettepanek  102 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 14 – alapunkt -b (uus) 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

I lisa – III osa – lõik 1 – punkt a a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 -b) esimesele lõigule lisatakse järgmine 

punkt: 

 „aa) on laskekõlbmatuks muudetud 

tulirelvad, tingimusel et laskekõlbmatuks 

muutmine on teostatud 

 i) kooskõlas III lisas sätestatud 

tehniliste kirjeldustega; või 

 ii) enne … [käesoleva 

muutmisdirektiivi kohaldamise kuupäev] 

kooskõlas tehniliste kirjeldustega, mis on 

sätestatud 

rakendusmääruse (EL) 2015/2403 I lisas; 

või 

 iii) enne 8. aprilli 2016: 

 – kooskõlas mis tahes riiklike 

laskekõlbmatuks muutmise standardite ja 

tehnikaga, mida liikmesriigid kohaldavad 

ja mille on kehtestanud komisjon 

artikli 10 lõike 2b kohaselt; või 

 – kooskõlas riiklike laskekõlbmatuks 

muutmise standardite ja tehnikaga, mida 

liikmesriigid kohaldavad, tingimusel et 

laskekõlbmatuks muudetud tulirelva ei 

viida üle teise liikmesriiki ega lasta 

turule; või 

 – kooskõlas padrunipesa 

läbilõikamise menetlusega, mis tähendab, 

et padrunipesa seina on lõigatud vähemalt 

4mm laiune süvend ning piki relvarauda 

on vähemalt 50 % pikkuses lõigatud 

süvend ning raud on ühendatud või 

keevitatud kindlalt relvaraami või relva 

lukukoja külge ning nii, et seda pole 

võimalik kohandada relvaks, mis kasutab 

haavli, kuuli või lendkeha väljalaskmiseks 

püssirohtu;“ 
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Muudatusettepanek  103 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 14 – alapunkt b 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

I lisa – III osa – lõik 1 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) on ette nähtud elupäästmiseks, 

loomatapuks, harpuunkalastuseks või 

tööstuslikuks või tehniliseks kasutamiseks, 

tingimusel et neid saab kasutada üksnes sel 

otstarbel; 

b) on ette nähtud hoiatamiseks, signaali 

andmiseks, elupäästmiseks, loomatapuks, 

harpuunkalastuseks, tööstuslikuks või 

tehniliseks kasutamiseks või haavli, kuuli 

või lendkeha väljalaskmiseks ainult 

suruõhu või muu gaasi abil, mis ei toimi 

püssirohu abil, või mis on projekteeritud 

igasuguste airsofti seadmete või õhupüssi 

seadmete jaoks, kust saab tulistada ainult 

piiratud energiaga kuuli, tingimusel et 

neid saab kasutada üksnes sel otstarbel 

ning et neid ei ole võimalik muuta 

selliselt, et nad kasutaksid haavli, kuuli 

või lendkeha väljalaskmiseks püssirohtu; 

 

Muudatusettepanek  104 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 14 a (uus) 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

II lisa – punkt f 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 14a) II lisa punkt f asendatakse 

järgmisega: 

f) järgmised märkused: „f) järgmised märkused: 

Õigust reisida teise liikmesriiki koos ühe 

või mitme B-, C- või D-klassi ja 

käesolevas passis nimetatud tulirelvaga 

saab kasutada siis, kui külastatav 

liikmesriik on andnud ühe või mitu 

vastavat eelluba. Selle loa või need load 

võib märkida passi. 

Õigust reisida teise liikmesriiki koos ühe 

või mitme A-, B-, C- või D-klassi ja 

käesolevas passis nimetatud tulirelvaga 

saab kasutada siis, kui külastatav 

liikmesriik on andnud ühe või mitu 

vastavat eelluba. Selle loa või need load 

võib märkida passi. 

Eespool nimetatud eelluba ei ole 

põhimõtteliselt vaja, kui C- või D-klassi 

tulirelvaga reisitakse küttimise eesmärgil, 

või kui B-, C- või D-klassi tulirelvaga 

Eespool nimetatud eelluba ei ole 

põhimõtteliselt vaja, kui C- või D-klassi 

tulirelvaga reisitakse küttimise eesmärgil, 

või kui A-, B-, C- või D-klassi tulirelvaga 
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reisitakse sportlaskmises osalemise 

eesmärgil, tingimusel et reisija valduses on 

tulirelvapass ja ta suudab reisi põhjendada. 

reisitakse sportlaskmises osalemise 

eesmärgil, tingimusel et reisija valduses on 

tulirelvapass ja ta suudab reisi põhjendada. 

Kui liikmesriik kooskõlas artikli 8 lõikega 

3 teatanud teisele liikmesriigile, et 

teatavate B-, C- või D-klassi tulirelvade 

valdus on keelatud või lubatud üksnes 

loaga, lisatakse üks järgmistest märkustest: 

Kui liikmesriik on kooskõlas artikli 8 

lõikega 3 teatanud teisele liikmesriigile, et 

teatavate A-, B-, C- või D-klassi tulirelvade 

valdus on keelatud või lubatud üksnes 

loaga, lisatakse üks järgmistest märkustest: 

Reisimine (asjaomane 

liikmesriik/asjaomased liikmesriigid) 

tulirelvaga (tunnusandmed) on keelatud. 

Reisimine (asjaomane 

liikmesriik/asjaomased liikmesriigid) 

tulirelvaga (tunnusandmed) on keelatud. 

Reisimine (asjaomane 

liikmesriik/asjaomased liikmesriigid) 

tulirelvaga (tunnusandmed) on lubatud 

üksnes loaga. 

Reisimine (asjaomane 

liikmesriik/asjaomased liikmesriigid) 

tulirelvaga (tunnusandmed) on lubatud 

üksnes loaga.“ 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 14 b (uus) 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

III lisa (uus) 

 

Komisjoni ettepanek 

  

Muudatusettepanek 

 

14b) Lisatakse järgmine lisa: 

„III lisa 

Tulirelvade laskekõlbmatuks muutmise tehniline kirjeldus  

Laskekõlbmatuks muutmise toimingud, mis tuleb sooritada, et muuta tulirelvad jäädavalt 

kasutuskõlbmatuks, on kindlaks määratud kolme tabeli põhjal. 

I tabelis esitatakse tulirelvade liikide loetelu. 

II tabelis kirjeldatakse toiminguid, mis tuleb sooritada, et muuta tulirelva kõik olulised osad 

jäädavalt kasutuskõlbmatuks. 

III tabelis esitatakse eri liiki tulirelvade laskekõlbmatuks muutmiseks sooritatavad 

toimingud. 

 

TABEL I. Tulirelvade liikide loetelu 

Tulirelvade liigid 
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1 Püstolid (ühelasulised, poolautomaatsed) 

2 Revolvrid (sh trumli kaudu laetavad revolvrid) 

3 Ühelasulised pikad tulirelvad (löögimehhanismita) 

4 Löögimehhanismiga tulirelvad (nt sileraudsed, vintraudsed, kombineeritud, liug-

/pöördlukuga, lühikesed ja pikad tulirelvad) 

5 Mitmelasulised pikad tulirelvad (sileraudsed, vintraudsed) 

6 Poolautomaatsed pikad tulirelvad (sileraudsed, vintraudsed) 

7 (Täis-)automaatsed tulirelvad, nt valitud lahingvintpüssid, püstolkuulipildujad, 

täisautomaatsed püstolid (mitte meeskonna poolt teenindatavad kuulipildujad) 

8 Eestlaetavad tulirelvad 

 

TABEL II. Iga osa puhul tehtavad konkreetsed toimingud 

OSA MEETOD 

1. RELVARAUD 1.1. Kui relvaraud on kinnitatud raamile (1), fikseerida 

relvaraud mehhanismi külge karastatud terasest tihvtiga 

(läbimõõduga > 50 % padrunipesast, vähemalt 4,5 mm) läbi 

padrunipesa ja raami. Tihvt tuleb kohale keevitada (2). 

 

Kui relvaraud on vaba (raamile kinnitamata), lõigata 

pikisuunaline ava läbi kogu padrunipesa seina (laius > 

½ kaliibrist ja maksimaalselt 8 mm) ja keevitada relvarauda 

kindlalt polt või varras alates padrunipesa algusest (L ≥ 

2/3 relvaraua pikkusest). Sileraudsete relvade puhul tuleb ainult 

padrunipesa püsivalt blokeerida poldiga, mis on sama pikk kui 

padrunipesa. 

 

1.3. Puurida relvaraua esimesse kolmandikku alates 

padrunipesast kas augud (mille diameeter on sileraudsete 

relvade puhul vähemalt 2/3 rauaõõne läbimõõdust ja kõigi teiste 

relvade puhul võrdne rauaõõne läbimõõduga; augud puurida 

üksteise järel – lühikeste relvade puhul kolm ja pikkade relvade 

puhul kuus auku), või lõigata padrunipesa järele V-kujuline ava 

(60 ± 5° nurga all), millega tekib relvarauda avaus, või lõigata 

padrunipesa taha pikisuunaline ava (laiusega 8–10 mm ± 

0,5 mm, pikkusega ≥ 52 mm) aukudega samale tasemele, või 

lõigata pikisuunaline ava (laiusega 4–6 mm ± 0,5 mm) 

padrunipesast kuni raua suudmeni, kuid jätta 5 mm suudmest 

terveks. 

 

1.4. Padruni juhtpinnaga relvaraudade puhul eemaldada 

padruni juhtpind. 

 

1.5. Takistada relvaraua eemaldamist raamist karastatud 

terasest tihvti või keevituse abil. 
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1.6. Kinnitada relvaraua koonusesse varras (L>2/3 relvaraua 

pikkusest). Keevitada koonusesse. Kinnitada raud (koonuse 

kaudu) relva raami külge ja keevitada kinni. Puurida relvaraua 

esimesse kolmandikku alates koonusest auk läbimõõduga 

2/3 rauaõõne läbimõõdust ja keevitada varras läbi puuritud 

augu relvaraua külge. 

2. LUKK, LUKUPEA 2.1. Lööknõel eemaldada või lühemaks lõigata. 

 

2.2. Freesida luku esikülg ära vähemalt 45° nurga all ja 

vähemalt 50 % ulatuses sulguri pinnast. 

 
2.3. Keevitada kinni lööknõela auk. 

3. TRUMMEL 3.1. Eemaldada kõik trumli siseseinad vähemalt 2/3 ulatuses 

trumli enda pikkusest, freesides ümmarguse süvise (50 % 

padrunikesta läbimõõdust). 

 3.2. Trumli eemaldamise takistamiseks võimaluse korral 

keevitada trummel raami külge või kasutada selle takistamiseks 

muid võtteid, näiteks kinnitamist. 

4. KELK 4.1. Freesida maha või eemaldada üle 50 % sulgurist 45–

90° nurga all. 

 
4.2. Lööknõel eemaldada või lühemaks lõigata. 

 
4.3. Freesida ja keevitada kinni lööknõela auk. 

 
4.4. Freesida maha vähemalt 2/3 kelgu lukustitest. 

 

4.5. Vajaduse korral freesida maha kestaheiteava ülemise 

esiserva sisemus kelgus 45° nurga all. 

5. RAAM (PÜSTOLID) 5.1. Eemaldada padruni juhtpind. 

 

5.2. Freesida maha vähemalt 2/3 kelgusoontest raami mõlemal 

küljel. 

 

5.3. Keevitada kinni kelgupidur või kasutada muid sobivaid 

võtteid, kui keevitamine ei ole võimalik. 

 

5.4. Takistada polümeerraamiga püstolite raami lahtivõtmist 

keevitamise, liimimise või muude asjakohaste meetmete abil, kui 

keevitada või liimida ei ole võimalik. 

6. 

AUTOMAATSÜSTEEM 

6.1. Hävitada gaasikolb ja gaasisüsteem lõikamise või 

keevitamise teel. 

 

6.2. Eemaldada lukk, asendada see terasetükiga ja keevitada see 

kohale või vähendada lukku vähemalt 50 % võrra, keevitada see 

kinni ja lõigata ära lukupea lukustuskõrvad. 

 

6.3. Keevitada kinni vinnastus- ja päästemehhanism, võimaluse 

korral koos raamiga. Kui raami sees keevitamine ei ole 

võimalik, eemaldada vinnastus- ja päästemehhanism ja täita 

tühi ruum asjakohaselt (nt liimides sellesse sobiva osa või täites 

selle epoksüvaiguga). 
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7. MEHHANISM 7.1. Freesida koonust maha vähemalt 60° nurga all (tipunurk), 

nii et selle põhja läbimõõduks oleks vähemalt 1 cm või sulguri 

läbimõõt. 

 

7.2. Eemaldada lööknõel, suurendada lööknõela auku vähemalt 

5 mm läbimõõduni ja keevitada lööknõela auk kinni. 

8. SALV (vajaduse 

korral) 

8.1. Keevitada salv kinni punktkeevitusega või kasutada sobivaid 

meetmeid olenevalt relva tüübist ja materjalist, et takistada salve 

eemaldamist. 

 

8.2. Kui salv puudub, teha salve asukohale jootepunktid või 

kinnitada sinna lukk, et muuta salve paigaldamine jäädavalt 

võimatuks. 

 

8.3. Viia karastatud terasest tihvt läbi salve, padrunipesa ja 

relvaraami. Fikseerida keevitusega. 

9. EESTLAETAVAD 

RELVAD 

9.1. Eemaldada või keevitada kinni nippel (niplid), keevitada 

kinni auk (augud). 

10. SUMMUTI 10.1. Takistada summuti eemaldamist relvaraualt karastatud 

terasest tihvti või keevitamise abil, kui summuti on relva osa. 

 

10.2. Eemaldada summutist kõik sisemised osad ja nende 

kinnituskohad, jättes alles vaid toru. Puurida ümbrisesse kaks 

5 mm auku selle koha lähedale, kus summuti relvaraua külge 

kinnitub. 

Lisatavate osade tugevus Karastatud terasest varras või tihvt 

 

 

III TABEL: konkreetsed toimingud igat liiki tulirelvade oluliste osade kohta 

LIIK 1 2 3 4 5 6 7 8 

MEETOD Püstolid 

(v.a 

automaat 

püstolid) 

Revolv 

rid 

Ühelasu 

lised pikad 

tulirelvad 

(löökmeh 

hanismita) 

Löökmeh 

hanismiga 

tulirelvad 

(sileraudsed, 

vintraudsed, 

kombineeritud) 

Mitmela 

sulised pikad 

tulirelvad 

(sileraudsed, 

vintraudsed) 

Poolauto 

maatsed 

pikad 

tulirelvad 

(sileraudsed, 

vintraudsed) 

Automaat-

tulirelvad: 

lahingvint 

püssid, 

(püstol-

)kuulipi 

ldujad 

Eestlae 

tavad 

tuli 

relvad 

1.1     X   X X X   

1.2 ja 

1.3 

X  X X X X X X 

1.4 X         X X   

1.5                

1.6  X       
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2.1     X   X X X   

2.2     X   X X X   

2.3     X   X X X   

3.1   X             

3.2   X             

4.1 X           X (auto 

maatpüs 

tolite 

puhul) 

  

4.2 X           X (auto 

maat 

püstolite 

puhul) 

  

4.3 X           X (auto 

maat 

püstolite 

puhul) 

  

4.4 X           X (auto 

maat 

püstolite 

puhul) 

  

4.5 X         X X (auto 

maat 

püstolite 

puhul) 

  

5.1 X           X (auto 

maat 

püstolite 

puhul) 

  

5.2 X           X (auto 

maat 

püstolite 

puhul) 

  

5.3 X           X (auto 

maat 

püstolite 

puhul) 

  

5.4 X (polü 

meerist 

raamiga) 

          X (auto 

maat 

püstolite 

puhul) 

  

6.1           X X   

6.2           X X   
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6.3             X   

6.4             X   

7.1       X         

7.2   X   X         

8.1 or 

8.2 

X       X X X   

8.3         X (salve 

toru) 

X (salve 

toru) 
    

9.1   X           X 

10.1 X   X   X X X   

10.2 X   X X X X X   

 

(1) Relvaraud on kinnitatud raamile kruvide või klambrite või muu meetodi abil. 

(2) Keevitamine on tootmis- või töötlusmeetod, mille puhul materjalid, tavaliselt metallid või 

termoplastid, liidetakse sulatamise teel.“ 

 

Muudatusettepanek  106 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid jõustavad käesoleva 

direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja 

haldusnormid [kolme kuu jooksul pärast 

käesoleva direktiivi avaldamist Euroopa 

Liidu Teatajas]. Nad edastavad kõnealuste 

normide teksti viivitamata komisjonile. 

Liikmesriigid jõustavad käesoleva 

direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja 

haldusnormid hiljemalt … [12 kuud pärast 

käesoleva muutmisdirektiivi jõustumise 

kuupäeva]. Nad edastavad kõnealuste 

meetmete teksti viivitamata komisjonile. 

 

 

 

 


