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LÜHISELGITUS 

Taust  

Tsiviilkasutuseks ette nähtud tulirelvade omandamise, valdamise ja impordi/ekspordi suhtes 

kohaldatakse laiahaardelist ELi õigusraamistikku, mis on sätestatud direktiivis 91/477/EÜ, 

mida on muudetud direktiiviga 2008/51/EÜ. Direktiivi eesmärk oli kehtestada 

miinimumnõuded tulirelvade märgistamisele, ladustamisele, valmistamisele, 

registreerimisele, laskekõlbmatuks muutmisele ja nendega kauplemisele, aga ka määratleda 

mõisteid ja karistatavaid õigusrikkumisi.  

Vaatamata õigusaktide karmistamisele kujutab relvavägivald endast Euroopa Liidus endiselt 

märkimisväärset ohtu. Siseministrite 29. augusti 2015. aasta deklaratsioonis nõuti kiiret 

tegutsemist tulirelvade laskekõlbmatuks muutmise alal, et takistada kurjategijatel nende 

taaskomplekteerimist ja kasutamist. Deklaratsioonis korrati nõudmist vaadata läbi tulirelvade 

direktiiv ja kujundada välja ühised seisukohad relvade laskekõlbmatuks muutmise suhtes, 

parandades kehtivates õigusaktides nende jälgitavust, et täita õigusaktide rakendamises 

riiklikul tasandil esinevaid lünki ja puudujääke. 

Tulirelvade direktiivi rakendamise aruandes toodi välja ka liikmesriikide erinevustest tingitud 

takistused tulirelvade liikumise jälgimisel. Oma ettepanekus soovitas komisjon muuta 

olemasolevaid õigusakte näiteks järgmistes valdkondades: 

 ELi ühised normid relvade laskekõlbmatuks muutmise alal; 

 ELi ühised eeskirjad relvade märgistamiseks, et parandada nende jälgitavust; 

 parem teabevahetus liikmesriikide vahel, nt seoses tulirelva loa andmisest 

keeldumisega, mida otsustas teise riigi ametiasutus, ja kohustus ühendada riiklikud 

relvaregistrid; 

 hoiatusrelvade (nt signaalraketid ja stardipüstolid) ühised kriteeriumid, et vältida 

nende täielikult laskekõlblikeks tulirelvadeks muutmist; 

 karmimad eeskirjad tulirelvade omandamise kohta e-kaubandusest, et vältida 

tulirelvade, nende oluliste osade või laskemoona omandamist interneti abil; 

 rangemad eeskirjad eesmärgiga keelata teatavad poolautomaatsed tulirelvad, mida 

eraisikud ei tohi omada, isegi siis, kui need on muudetud lõplikult laskekõlbmatuks; 

 laskekõlbmatuks muudetud tulirelvade ringluse rangemad tingimused; 

 kollektsionääridele rangemate tingimuste kehtestamine, et vältida relvade müümist 

kurjategijatele.  

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon korraldas küsimuses lühiarutelu 15. 

veebruaril 2016, et uurida, mida on võimalik parandada kehtiva direktiivi raames ning 

täpsustada, mil määral on ühtlustamine ELi tasandil vajalik.  

Kohale kutsutud tulirelvade ekspert rõhutas ohtu, mida põhjustavad ümbertehtud ja 

taaskomplekteeritud tulirelvad, ning vajadust laskekõlbmatuks muutmise rangete ühiste 
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normide järele ELis, märkides lisaks, et tulirelva iga oluline osa peab olema märgistatud nii, 

et seda saab jälgida, kui see on varastatud või kaotatud. Ekspert selgitas, et poolautomaatsete 

tulirelvade üldine keelustamine nn sarnasuse kriteeriumi alusel on problemaatiline ja seda 

pole liikmesriikidel võimalik rakendada.  

Teine kutsutud ekspert loamenetluse ja meditsiiniliste testide alal märkis, et tulirelva loa 

andmiseks oleks vaja elementaarset tervisekontrolli (nii füüsiliste võimete kui ka vaimse 

tervise kohta), samuti regulaarseid järelteste.  

Arvamuse koostaja seisukoht 

Arvamuse koostaja tunneb heameelt direktiivi läbivaatamise üle eesmärgiga kõrvaldada 

olemasolevate õigusaktide puudusi ja suurendada Euroopa kodanike turvalisust. Seetõttu 

toetab arvamuse koostaja suuremat osa komisjoni ettepanekus toodud soovitustest.  Siiski 

tuleks mõningaid osi muuta, et uus õigusakt oleks arusaadav, tõhus, tasakaalustatud ja 

proportsionaalne. 

Peale selle soovib arvamuse koostaja kindlalt rõhutada, et kõnealune direktiiv, kuigi selle 

eesmärk on kodanike turvalisuse suurendamine, ei käsitle ebaseaduslikke relvi ega nendega 

seotud organiseeritud kuritegevust ja terroristlikku tegevust, mis on kõigest kaks 

relvaprobleemi liiki. Direktiiv käsitleb rohkem seaduslike tulirelvade mustale turule sattumise 

vältimist ning massitulistamiste, tulirelvadega seotud enesetappude, mõrvade ja õnnetuste 

ennetamist. 

Arvamuse koostaja peab kahetsusväärseks, et komisjon ei esitanud eelnevalt mõjuhinnangut. 

Komisjon oleks võinud mõjuhinnangus täpsustada näiteks ettepanekuga reguleeritavad 

tulirelvade liigid ja kogused, mis oleks lihtsustanud Euroopa Parlamendil teadliku seisukoha 

võtmist antud küsimuses. 

Kõiki neid kaalutlusi silmas pidades esitab arvamuse koostaja muudatusettepanekud, mis 

puudutavad eelkõige 

1. direktiivi kohaldamisala (et hõlmata mitte ainult tulirelvi, vaid ka nende olulisi osi ja 

laskemoona);  

2. oluliste osade märgistamist; 

3. tulirelvade laskekõlbmatuks muutmist; 

4. liikmesriikidevahelist teabevahetust; 

5. kaugmüüki; 

6. relvaloa taotlejate sobivusteste; 

7. täiendavaid turvameetmeid. 

Oma ettepanekus soovib komisjon muuta direktiivi I lisa, lisades A-klassi 

„automaattulirelvad, mis on kohandatud poolautomaatseteks tulirelvadeks“ ja „punktides 1–7 

nimetatud tulirelvad pärast laskekõlbmatuks muutmist“, seega keelustades need tulirelvad. 
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Arvamuse koostaja toetab seda ettepanekut. 

Komisjon tahab ka nn B7-klassi „poolautomaatsed, automaattulirelvadega sarnanevad 

tulirelvad tsiviilkasutuseks“ tõsta ümber A-klassi. Arvamuse koostaja on seisukohal, et 

praegusel kujul ei ole see ettepanek arusaadav ega praktiliselt teostatav, kuna selles ei eristata 

füüsilist välimust ja tehnilisi omadusi. Pelgalt relva välimuse asemel peaksid olema otsustava 

tähtsusega teguriteks tehnilised kriteeriumid, näiteks tulirelva väljalaskeenergia, kaliiber, 

suure mahuga magasini paigaldamise võimalus või muud omadused, mis ei ole nõuetekohase 

kasutamise puhul põhjendatud, nt püstoli käepide, kokkupandav püssilagi, jahutussüsteemid 

jne. Arvamuse koostaja nõuab tungivalt, et komisjon selles osas oma ettepaneku uuesti läbi 

vaataks.  

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval siseturu- ja 

tarbijakaitsekomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 

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. 

(2) Nõukogu direktiivi 91/477/EMÜ 

muudatusettepanekud ei tohiks tuleneda 

hiljutiste terrorirünnakute ning liidus 

relvade seadusliku kasutamise ja omamise 

(sh jahimehed, laskespordiga tegelevad 

inimesed ja kollektsionäärid) vahel mis 

tahes seose tuletamise tõsiasjast. Relvade 

ja laskemoona tootmine, nendega 

kauplemine ja omamine ning kasutamine 

on olulised legitiimsed vaba aja, spordi ja 

majanduse jaoks huvi pakkuvad 

tegevused ning olulised töökohtade ja 

jõukuse loomiseks liidus. 
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Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2 a) Teabe säilitamine ja teabevahetus 

peavad olema kooskõlas Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 

2016/...1a. 

 _____________________ 

 1a 1a Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määrus (EL) 2016/... 

üksikisikute kaitse kohta isikuandmete 

töötlemisel ja selliste andmete vaba 

liikumise kohta (isikuandmete kaitse 

üldmäärus) ning direktiivi 95/46/EÜ 

kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L ...). 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Teatavad direktiivi 91/477/EMÜ 

küsimused vajavad täiendavat 

parandamist. 

(3) Teatavad direktiivi 91/477/EMÜ 

sätted vajavad täiendavat 

proportsionaalset parandamist, et võidelda 

kuritegelikel või terroristlikel eesmärkidel 

tulirelvadega kauplemise vastu ja 

edendada ühtlustatud kohaldamist 

liikmesriikides. 

 

Muudatusettepanek  4 

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 

(4) Oma asukohaliikmesriigi 

tunnustatud organitel ja isikutel, nagu 

muuseumid ja kollektsionäärid, keda 

huvitab relvade kultuuriline, ajalooline, 



 

AD\1094650ET.doc 7/32 PE576.870v02-00 

 ET 

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. 

teaduslik, tehniline või pedagoogiline 

külg, peaks olema võimalik hoida A-klassi 

kuuluvaid tulirelvi oma valduses ja 

omandada neid eeldusel, et asjaomane 

liikmesriik on andnud selleks loa ja 

nimetatud organid või isikud on võtnud 

vajalikke meetmeid, et vältida avaliku 

julgeoleku mis tahes ohustamist, 

sealhulgas ohutu hoiustamise tagamisega. 

Kõigis sellistes lubades tuleks võtta 

arvesse konkreetset olukorda, kaasa 

arvatud kollektsiooni olemust ja 

eesmärke. 

 

Muudatusettepanek  5 

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. 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 6 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (6 a) Tulirelvade väärkasutuse 

vältimiseks on oluline käesolevasse 

direktiivi kaasata miinimumnõuded 

tulirelvade ohutu hoiustamise kohta. 

Liikmesriigid peaksid tagama, et mis 

tahes isik, kes on tulirelva või laskemoona 

seaduslikult omandanud või kelle 

valduses see on, peab võtma mõistlikud 

abinõud selleks, et tagada, et tulirelva või 

laskemoona kaotamine või vargus on 

välistatud ning kolmandatel isikutel 

puudub sellele juurdepääs. 
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Muudatusettepanek  7 

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 

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. 

(7) Võttes arvesse suurt ohtu, et 

puudulikult laskekõlbmatuks muudetud 

relvad muudetakse taas laskekõlblikuks ja 

eesmärgiga tõhustada julgeolekut kogu 

liidus, peaksid käesoleva direktiivi 

kohaldamisalasse kuuluma 

laskekõlbmatuks muudetud tulirelvad. Kui 

asjaomaseid eeskirju ei järgita, peaksid 

liikmesriigid võtma asjakohased meetmed, 

mis muu hulgas hõlmavad nende 

tulirelvade hävitamist. Sellega seoses 

tuleks arvesse võtta komisjoni 15. 

detsembri 2015. aasta rakendusmäärust 

(EL) 2015/24031a, millega kehtestatakse 

tulirelvade laskekõlbmatuks muutmise 

norme ja meetodeid käsitlevad ühised 

suunised, et tagada laskekõlbmatuks 

muudetud tulirelvade jäädav 

kasutuskõlbmatus.  

 __________________ 

 1a ELT L 333, 19.12.2015, lk 62. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 8 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(8) Laskekõlbmatuks muudetud 

tulirelvade jälgitavuse tagamiseks tuleks 

need registreerida riiklikes registrites. 

(8) Jälgitavuse tagamiseks tuleks 

laskekõlbmatuks muudetud tulirelvad 

registreerida korrapäraselt 

ajakohastatavates ning iga liikmesriigi 

õiguskaitseasutustele juurdepääsetavates 
riiklikes registrites. 
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Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 9 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(9) Teatavaid poolautomaatseid 

tulirelvi saab kergesti kohandada 

automaattulirelvadeks ja see ohustab 

julgeolekut. Isegi kui tegemist ei ole 

kohandamisega A-klassi relvaks, võivad 

teatavad poolautomaatsed tulirelvad olla 

väga ohtlikud, kui need on laengute arvult 

suure võimsusega.  Seepärast tuleks 

keelata niisuguste poolautomaatsete 

relvade tsiviilkasutus. 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  10 

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 vältida märgistuse kustutamist ja 

täpsustada, missugustele osadele tuleks 

märgistus kanda, tuleks kehtestada ühised 

liidu märgistamiseeskirjad.  Nendes 

eeskirjades tuleb arvesse võtta relvade 

valmistamisel kasutatavaid uusi materjale 

ning kolmemõõtmeliste relvade 

esilekerkimist. Samuti tuleb eeskirjades 

arvesse võtta imporditud relvi. 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 10 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (10 a) Liikmesriigid peaksid kehtestama 

tulirelvade hoiustamist ja transportimist 

käsitlevad ohutuskriteeriumid; nende 

kriteeriumide seadmisel tuleks arvesse 

võtta omatavate tulirelvade arvu ja nende 
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ohtlikkust. 

 

Muudatusettepanek  12 

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 

määramata ajaks, kuni hävitamine on 

tõendatud. 

(11) Tulirelvi võib kasutada oluliselt 

kauem kui 20 aastat. Nende jälgitavuse 

tagamiseks tuleks nende andmed säilitada 

määramata ajaks, kuni hävitamine on 

pädevate asutuste poolt tõendatud. 

 

Muudatusettepanek  13 

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 ja nende oluliste osade 

müügi kord sidevahendite kaudu võib olla 

julgeolekule eriliseks ohuks, sest seda on 

tavalistest müügimeetoditest keerulisem 

kontrollida. Seepärast on piisavate 

kontrollide tagamiseks asjakohane piirata 

relvade ja nende osade müüki sidevahendi 

(eriti interneti) kaudu müügiga 

relvakaupmeestele ja vahendajatele, välja 

arvatud juhul, kui tulirelva üleandmine 

või vastuvõtmine toimub ametliku 

relvakaupmehe ruumides, kohalikus 

politseijaoskonnas või mõnes muus 

asjaomase liikmesriigi riiklike õigusaktide 

põhjal volitatud ametis, või kui liikmesriik 

suudab muul viisil tõendada, et 

asjaomaste osapoolte identiteet on 

kindlaks tehtud ning lubasid ja 

asjaomaseid dokumente on kontrollitud.  

Käesolev säte ei piira liikmesriikide õigust 

võtta vastu rangemaid eeskirju 

vahendajateta toimuva eraõiguslike 

isikute vahelise tulirelvade müügi kohta. 
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Muudatusettepanek  14 

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 tehnilised kirjeldused 

eesmärgiga tagada, et neid ei oleks 

võimalik kohandada tulirelvadeks. 

(13) Vastu tuleks võtta hoiatus- ja 

signaalrelvade ning saluudiks kasutatavate 

ja akustiliste relvade tehnilised kirjeldused 

eesmärgiga tagada, et neid ei oleks mingil 

juhul võimalik kohandada tulirelvadeks. 

 

Muudatusettepanek  15 

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 ning tulirelvade 

jälgitavuse parandamiseks peaks komisjon 

hindama, millised elemendid on vajalikud 

sellise süsteemi loomiseks, mis võimaldab 

kõigile liikmesriikidele kohustusliku 

juurdepääsu liikmesriikide elektroonilistes 

andmekogumissüsteemides sisalduvale 

teabele. Komisjoni hinnangule tuleks 

vajaduse korral lisada seadusandlik 

ettepanek, milles on võetud arvesse 

teabevahetuse olemasolevaid vahendeid. 

Lisaks sellele, et täidetakse seaduste 

kohaselt eraisikute või muude asutuste 

valduses olevate relvade jälgimise 

vajadus, peaks selline süsteem 

võimaldama relvade jälgimist siis, kui 

ametiasutused need konfiskeerivad või 

relvad neile või liikmesriikidele üle 
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antakse, mis võimaldab teha kindlaks, mis 

relvadega selle ajani toimub, kuni need 

hävitatakse, neid edasi kasutatakse või 

uuesti turule tuuakse. 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 15 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(15) Selleks et tagada antud lubasid ja 

lubade andmisest keeldumist käsitleva 

teabe asjakohane vahetamine liikmesriikide 

vahel, tuleks kooskõlas Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artikliga 290 delegeerida 

komisjonile õigus võtta vastu õigusakte 

sellise õigusakti vastuvõtmiseks, mis 

võimaldab liikmesriikidel luua süsteem 

antud lubasid ja lubade andmisest 

keeldumist käsitleva teabe vahetamiseks. 

On eriti oluline, et komisjon korraldaks 

ettevalmistava töö käigus asjakohased 

konsultatsioonid, sealhulgas ekspertide 

tasandil. Komisjon peaks delegeeritud 

õigusaktide ettevalmistamise ja koostamise 

ajal tagama asjaomaste dokumentide sama- 

ja õigeaegse ning nõuetekohase edastamise 

Euroopa Parlamendile ja nõukogule. 

(15) Selleks et tagada antud lubasid, 

lubade andmisest keeldumist, antud lubade 

peatamist ja mis tahes muu käesolevas 

direktiivis viidatud teabe asjakohane 

vahetamine liikmesriikide vahel, tuleks 

kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 

lepingu artikliga 290 delegeerida 

komisjonile õigus võtta vastu õigusakte 

sellise õigusakti vastuvõtmiseks, mis 

võimaldab liikmesriikidel luua süsteem 

liikmesriikide vahel süstemaatiliseks ja 

kohustuslikuks teabe vahetamiseks. On 

eriti oluline, et komisjon korraldaks 

ettevalmistava töö käigus asjakohased 

konsultatsioonid, sealhulgas ekspertide 

tasandil. Komisjon peaks delegeeritud 

õigusaktide ettevalmistamise ja koostamise 

ajal tagama asjaomaste dokumentide sama- 

ja õigeaegse ning nõuetekohase edastamise 

Euroopa Parlamendile ja nõukogule. 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 1 – alapunkt a 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 1 – lõige 1b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1b. Käesoleva direktiivi kohaldamisel 

tähendab „tulirelva oluline osa” relvarauda, 

relvaraami, relva lukukoda, püstolikelku, 

trumlit, lukku või kaitseriivi ja mis tahes 

seadist, mis on valmistatud või 

1b. Käesoleva direktiivi kohaldamisel 

tähendab „tulirelva oluline osa” relvarauda, 

relvaraami, relva lukukoda, püstolikelku, 

trumlit, lukku või kaitseriivi, mis eraldi 

esemetena kuuluvad samasse klassi kui 
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kohandatud tulistamisel tekkiva heli 

summutamiseks ning mis eraldi esemetena 

kuuluvad samasse klassi kui tulirelv, mille 

külge need on kinnitatud või mille külge 

kinnitamiseks need on ette nähtud. 

tulirelv, mille külge need on kinnitatud või 

mille külge kinnitamiseks need on ette 

nähtud. 

Selgitus 

Summutid ei ole nn olulised osad ning nende sellena lisamine ei suurendaks julgeolekut. 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 1 – alapunkt b 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 1 – lõige 1e 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1e. 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. 

1e. 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 või importimisest 

kolmandast riigist ühte liikmesriiki. 

Selgitus 

Puudub põhjus mitte kaasata vahendaja tegevuse ulatusse tulirelvade importimist kolmandast 

liikmesriigist ühte liikmesriiki. 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 1 – alapunkt c 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 1 – lõige 1h 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1h. Käesoleva direktiivi kohaldamisel 

tähendavad „järeletehtud tulirelvad” 

välja jäetud 
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esemeid, millel on tulirelva 

väljanägemine, kuid mis on valmistatud 

viisil, mis ei võimalda selle kohandamist 

haavli, kuuli või laskekeha 

väljalaskmiseks laengu toimel. 

Selgitus 

Järeletehtud relva määratlus, mis viitab esemetele, millel on tulirelva välimus ning mida ei 

ole võimalik kohandada kuuli väljalaskmiseks, viitab esemele, mis ei ole isegi hüpoteetiliselt 

tulirelv ja mis ei kuulu seetõttu tulirelvade direktiivi ega tohiks olla sellega hõlmatud. 

Direktiivis puudub vajadus näha ette sätted mänguasjade, dekoratiivesemete jne 

hõlmamiseks. Lisaks sellele teeb välimuse ebatäpne kriteerium raskeks järeletehtud relvade ja 

muude esemete vahel eristamise. 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 1 – alapunkt c 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 1 – lõige li 

 

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 jäädavalt kasutuskõlbmatuks 

ning et neid ei ole võimalik taas 

laskekõlblikuks muutmiseks eemaldada, 

asendada või muuta vastavalt komisjoni 

15. detsembri 2015. aasta 

rakendusmäärusele (EL) 2015/24031a, 

millega kehtestatakse tulirelvade 

laskekõlbmatuks muutmise norme ja 

meetodeid käsitlevad ühised suunised, et 

tagada laskekõlbmatuks muudetud 

tulirelvade jäädav kasutuskõlbmatus. 

 __________________ 

 1a 1a ELT L 333, 19.12.2015, lk 62. 
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Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 1 a (uus) 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 2 – lõige 1 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 (1a) 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 õigusaktide 

kohaldamist, mis käsitlevad 

ebaseaduslikku relvamüüki.” 

Selgitus 

Käesolev direktiiv peab parandama piiriülest jälgitavust ning relvade valdamise ja müümise 

läbipaistvust, et võimaldada aktiivset võitlust ebaseadusliku relvaäri vastu. 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 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 relvajõud, politsei, ametivõimud 

või oma asukohaliikmesriigi tunnustatud 

kollektsionäärid ja organid, keda huvitab 

relvade kultuuriline või ajalooline külg. 

Samuti ei kohaldata seda kaitsetööstuse 

toodete kaubandusliku üleandmise suhtes 

ega nende tulirelvade ja laskemoona 

omandamise või valdamise suhtes, mis 

nõuavad kooskõlas siseriikliku õigusega 

luba, registreerimist või deklareerimist 

oma asukohaliikmesriigi tunnustatud 

muuseumide ja kollektsionääride poolt. 

 



 

PE576.870v02-00 16/32 AD\1094650ET.doc 

ET 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2 a) Liikmesriigid, kes on kehtestanud 

või kehtestavad kollektsionääridele 

eristaatuse, määravad käesoleva 

direktiiviga kindlaks nende suhtes 

kohaldatavad sätted. 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 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 

tulirelv või selle oluline osa, mis on 

valmistatud pärast käesoleva direktiivi 

jõustumise kuupäeva, on kooskõlas 

käesoleva direktiiviga kustumatult 

märgistatud ja registreeritud viivitamata 

pärast valmistamist või importimist ja 

enne turule viimist. 

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 3 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 1 

 

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, 

2. Kokkupandud tulirelva ja selle 

oluliste osade kindlakstegemiseks ja selle 

liikumise jälgimiseks nõuavad 

liikmesriigid iga tulirelva või selle olulise 

osa valmistamise või liitu importimise ajal, 

et tulirelv tähistatakse ainulaadse 

märgistusega, mis sisaldab valmistaja 
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seerianumbrit ja valmistamise aastat (kui 

see ei sisaldu seerianumbris). See nõue ei 

piira relvale valmistaja kaubamärgi 

paigaldamise võimalust. 

nime, valmistamise riiki või kohta, 

seerianumbrit ja valmistamise aastat (kui 

see ei sisaldu seerianumbris) ning relva 

tüüpi või mudelit, samuti relva kaliibrit. 

See nõue ei piira relvale valmistaja 

kaubamärgi paigaldamise võimalust. 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 3 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Märgistus kantakse tulirelva lukukojale. välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 3  

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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 või selle mis tahes 

olulised osad tähistatakse ainulaadse 

märgistusega, mis võimaldab üleandva 

valitsuse hõlpsasti kindlaks teha. 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 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 

3. Liikmesriigid võimaldavad oma 

territooriumil relvakaupmehe või 

vahendajana tegutseda ainult loaga, mille 
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andmise aluseks on vähemalt 

relvakaupmehe või vahendaja isikliku ja 

kutsealase aususe ja võimekuse kontroll. 

Juriidilise isiku puhul kontrollitakse 

juriidilist isikut ja ettevõtte juhti. 

andmise aluseks on vähemalt 

relvakaupmehe või vahendaja isikliku ja 

kutsealase aususe ja võimekuse kontroll 

ning äritegevuse läbipaistvus. Juriidilise 

isiku puhul kontrollitakse juriidilist isikut 

ja ettevõtte juhti. 

 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 4 – alapunkt a 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 4 – lõige 4 – lõik 1 

 

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 hävitamist. 

„Kõnealusesse andmekogumissüsteemi 

kantakse eelkõige iga tulirelva tüüp, mark, 

mudel, kaliiber ja seerianumber ning 

tulirelva tarnija ja omandaja või valdaja 

nimi ja aadress. Tulirelvade andmed 

säilitatakse määramata ajaks, kuni 

pädevad asutused on tõendanud tulirelva 

hävitamist. 

 Liikmesriigid tagavad kõikide 

liikmesriikide pädevatele asutustele 

hiljemalt [kuupäev] vahetu juurdepääsu 

riiklikes registrites sisalduvatele 

andmetele. Nad määravad selleks 

otstarbeks asutuse, mis väljastab 

kõnealuse juurdepääsuloa, ning 

teavitavad sellest komisjoni.“ 

 

Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 5 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 4b – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Lõikes 1 osutatud süsteem hõlmab 

vähemalt vahendaja või relvakaupmehe 

isikliku ja kutsealase aususe ja võimekuse 

kontrolli. Juriidilise isiku puhul 

2. Lõikes 1 osutatud süsteem hõlmab 

vähemalt vahendaja või relvakaupmehe 

isikliku ja kutsealase aususe ja võimekuse 

ning äritegevuse läbipaistvuse kontrolli. 
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kontrollitakse juriidilist isikut ja ettevõtte 

juhti. 

Juriidilise isiku puhul kontrollitakse 

juriidilist isikut ja ettevõtte juhti. 

 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 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 

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; 

(a) on vähemalt 18 aastat vanad, välja 

arvatud tulirelvade omandamine (kui see 

ei toimu ostmise teel) ja valdamine 

küttimise ja sportlaskmise eesmärgil, 

tingimusel et alla 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; 

Selgitus 

Komisjon on teksti, mis on käesoleva muudatusettepanekuga uuesti kasutusele võetud, 

kustutanud nõuetekohase põhjenduseta. Väga piiratud ja range kontrolli alune erand, mis 

lubab liikmesriikidel lubada teatavatel alaealistel omada tulirelvi, on teatavate 

haridussüsteemide korralduses vajalik, eelkõige mis puutub metsamajandusse. Lisaks puudub 

loogika lubada kõnealustel alaealistel tulirelvi vallata, aga mitte lubada samu tulirelvi 

omada. Neid tulirelvi hoitakse range kontrolli all. 

 

Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 6 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 5 – lõige1 – 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. 
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Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 6 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (b a) kohustuvad hoidma oma relvi 

kooskõlas elukohaliikmesriigi 

õigusaktides ja artikli 5 lõikes 1a 

kehtestatud hoiustamise ja transportimise 

kriteeriumitega. 

 

Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 6 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 5 – lõige1 a (uus)  

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Eraisikute omanduses olevate B-

klassi kuuluvate tulirelvade varguse ohu 

minimeerimiseks näevad liikmesriigid ette 

turvakriteeriumid tulirelvade ja 

laskemoona hoiustamise, valdamise ja 

transportimise kohta. Neid kriteeriume 

tuleks kohandada vastavalt tulirelva 

ohtlikkusele ja valduses olevate 

tulirelvade arvule. 

 

Muudatusettepanek  35 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 6 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid näevad lõikes 1 osutatud 

lubade väljastamiseks või uuendamiseks 

ette meditsiinilised standardtestid ning 

tühistavad load, kui mõnda loa andmise 

välja jäetud 
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tingimust enam ei täideta. 

 

Muudatusettepanek  36 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 6 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 5 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a) Käesoleva direktiiviga ei piirata 

päranduse teel omandatud tulirelvade ja 

laskemoona omamist; liikmesriigid 

piiravad selliste tulirelvade valdust 

omanike poolt, kellele pole nõuetekohaselt 

luba väljastatud. 

Selgitus 

Tuleb lahendada selliste isikute olukord, kellel pole luba ja kes omandavad tulirelvad 

päranduse teel, mis on nende tahtest sõltumatu asjaolu. Kuigi selliste tulirelvade valdust ja 

kasutust tuleks piirata, ei tohiks kahtluse alla seada nende isikute pelka omandit ja teatavaid 

sellest tulenevaid õigusi, näiteks seaduslikku õigust tulirelva müüa. 

 

Muudatusettepanek  37 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 6 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 5 – lõige 2 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 b) Tingimusel, et testi puhul 

järgitakse nõuetekohast menetlust, ei 

laiene sobivustesti korraldanud 

ametiasutusele või isikule vastutus seoses 

testi sooritanud isiku tegudega. 

 

Muudatusettepanek  38 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 6 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 5 – lõige 2 c (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 c) Liikmesriigid tühistavad lõikes 1 

viidatud load, kui mõnda käesoleva artikli 

tingimust enam ei täideta. 

 

Muudatusettepanek  39 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 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. 

Liikmesriigid võtavad kõik asjakohased 

meetmed, et keelata A-klassi liigitatud 

tulirelvade ja laskemoona omandamine ja 

valdamine ning konfiskeerida need 

tulirelvad ja laskemoon, mille valdamine 

on vastuolus käesoleva sättega ja mis on 

konfiskeeritud. Riigikaitsega seotud 

erijuhtudel võivad pädevad asutused anda 

selliste tulirelvade ja laskemoona 

omamiseks loa, kui see ei ohusta avalikku 

julgeolekut ega avalikku korda. 

 

Muudatusettepanek  40 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 6 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 6 – lõik 2 

 

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. 

Ilma et see piiraks esimese lõigu 

kohaldamist, võivad liikmesriigid anda 

asukohaliikmesriigi tunnustatud organitele 

ja isikutele, keda huvitab relvade 

kultuuriline, ajalooline, teaduslik, 

tehniline või pedagoogiline külg, loa hoida 

oma valduses enne [käesoleva direktiivi 

jõustumise kuupäev] omandatud A-klassi 

kuuluvaid tulirelvi ja laskemoona 

tingimusel, et need on muudetud 
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laskekõlbmatuks vastavalt komisjoni 

rakendusmäärusele (EL) 2015/2403 või 
on vabastatud relvade laskekõlbmatuks 

muutmisest kultuurilise, ajaloolise, 

teadusliku, tehnilise või pedagoogilise 

pärandi säilitamise kaalutlusel ning kui 

on võimalik tõendada, et nende relvade 

hoiustamine ei ohusta inimeste 

turvalisust, julgeolekut ega avalikku 

korda. 

 

Muudatusettepanek  41 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 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. 

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

nende oluliste osade 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. 

 

Muudatusettepanek  42 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 6 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 6 – lõik 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, 

millega tagatakse, et pika tulirelva 

lühendamist selle olulise osa või osade 

modifitseerimise teel, mille tulemusena 

määratletakse see ümber lühikeseks 

tulirelvaks, käsitatakse valmistamisena ja 

seega ebaseaduslikuna, kui seda ei tee 

ametlik relvakaupmees või relvatootja. 
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Muudatusettepanek  43 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 6 a (uus) 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 7 – lõige 3 – lõik 2 (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (6 a) Artikli 7 lõikele 3 lisatakse 

järgmine lõik: 

 „B-klassi kuuluvate tulirelvade andmed, 

samuti iga tulirelvade ostmist või omamist 

lubav või keelav otsus tuleb kanda 

liikmesriikide elektroonilisse 

andmekogumissüsteemi ning need peavad 

olema vahetult kättesaadavad kõikide 

liikmesriikide pädevatele asutustele.“ 

 

Muudatusettepanek  44 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 7 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 7 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(7) Artiklis 7 lisatakse lõikele 4 

järgmine lõik: 

välja jäetud 

„Maksimaalne tähtaeg ei ületa viit aastat. 

Luba võib uuendada, kui selle andmise 

tingimused on jätkuvalt täidetud.“ 

 

Selgitus 

Kohustusliku ajapiirangu lisamine lubadele tähendaks nii ametiasutuste kui ka seaduslike 

relvavaldajate jaoks suurt hulka täiendavat bürokraatiat, ilma et see suurendaks julgeolekut. 

Neid ressursse oleks parem kasutada võitluseks ebaseaduslike tulirelvade vastu. 

 

Muudatusettepanek  45 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 8 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 10a – lõige 1 
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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 relvade valmistajate 

ja relvakaupmeeste suhtes kõik vajalikud 

meetmed eesmärgiga tagada, et hoiatus- ja 

signaalrelvi ning saluudiks kasutatavaid ja 

akustilisi relvi ei ole võimalik kohandada 

tulirelvadeks. Samuti tagavad 

liikmesriigid nende relvade märgistamise 

vastavalt käesoleva direktiivi artikli 4 

esimesele lõigule ning nende kandmise 

liikmesriikide elektroonilisse 

andmekogumissüsteemi. 

 

Muudatusettepanek  46 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 8 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 10a – lõige 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. 

Liikmesriigid võtavad meetmeid 

eesmärgiga tagada, et hoiatus- ja 

signaalrelvi ning saluudiks kasutatavaid ja 

akustilisi relvi ei ole võimalik kohandada 

tulirelvadeks. Komisjon väljastab 2016. 

aasta 31. detsembriks kooskõlas käesoleva 

direktiivi artikli 13a lõikes 2 viidatud 

menetlusega ühised ümbertegemise 

standardid, millega tagatakse, et tulirelva 

ümbertegemine, millega muudetakse selle 

klassi, tehakse viisil, mis muudab 

ümbertegemise pöördumatuks. 

 

Muudatusettepanek  47 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 8 

Direktiiv 91/477/EMÜArtikkel 10b – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid võtavad vastu kõik vajalikud 

sätted, et pädev asutus kontrolliks 

Liikmesriigid võtavad komisjoni 15. 

detsembri 2015. aasta määrust 
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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. 

2015/24031a arvesse võttes 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 ja dokument 

ning tehakse kasutuskõlbmatuks 

muudetud tulirelva igale olulisele osale 
sellekohane selgesti nähtav märge. 

 Liikmesriigid määravad pädeva asutuse 

tulirelvade laskekõlbmatuks muutmiseks 

ning teavitavad sellest komisjoni hiljemalt 

[kuupäev]. 

 __________________ 

 1a ELT L 333, 19.12.2015, lk 62. 

 

Muudatusettepanek  48 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 8 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 10b – lõige 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. 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  49 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 8 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 10 c (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Liikmesriigid peavad kehtestama A-, B- ja 

C-klassi kuuluvate tulirelvade ja 

laskemoona ohutu hoiustamise eeskirjad, 

mis vastavad Euroopa 

Majanduspiirkonna lepingus 

sätestatutega samaväärsetele 

standarditele, tagades, et tulirelvi ja 

laskemoona hoitakse nii, et oleks 

välistatud kõrvaliste isikute juurdepääs. 

 

Muudatusettepanek  50 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 8 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 10 d (uus)  

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Politsei, tolli ja sõjaväe üleliigsed 

ladustatavad A-klassi kuuluvad relvad 

muudetakse jäädavalt laskekõlbmatuks 

vastavalt komisjoni 15. detsembri 2015. 

aasta rakendusmäärusele (EL) 

2015/2403, välja arvatud üleandmiste 

puhul, mille kohta on väljastatud luba 

vastavalt artikli 6 lõikele 1 või 2. 

 

Muudatusettepanek  51 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 8 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (8 a) Lisaks vajalikule eraisikute või 

juriidiliste isikute omanduses olevate 

seaduste kohasele relvade registreerimise 

süsteemile peab iga liikmesriik pidama 

registrit, millega tagatakse, et 

ametiasutuste konfiskeeritud või riigile 

üle antud relvad on jälgitavad alates 

nende üleandmise või konfiskeerimise 

hetkest kuni selle ajani, millal nad 
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hävitatakse, ametiasutuste poolt 

kasutusele võetakse või uuesti turule 

tuuakse. 

 

Muudatusettepanek  52 

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. Liikmesriikide pädevad asutused 

vahetavad elektroonilisel teel teavet 

tulirelvade teisele liikmesriigile 

üleandmiseks antud lubade kohta ja teavet 

loa andmisest keeldumiste kohta, nagu on 

sätestatud artiklis 7, hiljemalt [kuupäev] 

ning kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määrusega (EL) 2016/...1a. 

 ___________________ 

 1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrus (EL) 2016/... üksikisikute kaitse 

kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste 

andmete vaba liikumise kohta 

(isikuandmete kaitse üldmäärus) ning 

direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks 

tunnistamise kohta (ELT L ...). 

Selgitus 

Teabevahetus peab olema tõhus ja kooskõlas kehtivate andmekaitse õigusaktidega. 

 

Muudatusettepanek  53 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 12 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 17 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Komisjon esitab iga viie aasta järel 

Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

käesoleva direktiivi kohaldamise kohta 

Komisjon esitab iga viie aasta järel 

Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

käesoleva direktiivi kohaldamise kohta 
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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. 

aruande, sealhulgas uute sätete 

toimivuskontrolli, lisades sellele vajaduse 

korral ettepanekud eelkõige I lisas esitatud 

tulirelvaklasside, moodulrelvade ja uue 

tehnoloogiaga (nt 3D-printimine) seotud 

küsimuste kohta. Esimene aruanne 

esitatakse kaks aastat pärast käesoleva 

direktiivi jõustumist. 

 

Muudatusettepanek  54 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 12 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 17 – lõige 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 

igale liikmesriigile kättesaadavaks 

tegemiseks. Komisjoni hinnangule 

lisatakse vajaduse korral seadusandlik 

ettepanek, milles on võetud arvesse 

teabevahetuse olemasolevaid vahendeid. 

 

Muudatusettepanek  55 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 13 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

I lisa – II osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(13) Direktiivi 91/477/EMÜ I lisa II osa 

muudetakse järgmiselt: 

välja jäetud 

(a) Punkti A muudetakse järgmiselt:  

(i) A-klassi lisatakse järgmised 

punktid: 

 

„6. Automaattulirelvad, mis on 

kohandatud poolautomaatseteks 

tulirelvadeks. 
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7. Poolautomaatsed, 

automaattulirelvadega sarnanevad 

tulirelvad tsiviilkasutuseks. 

 

8. Punktides 1–7 nimetatud tulirelvad 

pärast laskekõlbmatuks muutmist.“ 

 

(ii) B-klassis jäetakse välja punkt 7.  

(iii) C-klassi lisatakse järgmised 

punktid: 

 

„5. Hoiatus- ja signaalrelvad, 

saluudiks kasutatavad ja akustilised 

relvad ning järeletehtud relvad. 

 

6. B-klassi kuuluvad relvad ja C-

klassi punktides 1–5 nimetatud relvad 

pärast laskekõlbmatuks muutmist.“ 

 

b) punktist B jäetakse välja järgmine 

tekst: 

 

„tulirelva lukustusmehhanism, 

padrunipesa ja relvaraud, mis eraldi 

esemetena kuuluvad samasse klassi kui 

tulirelv, mille külge need on kinnitatud 

või mille külge kinnitamiseks need on 

mõeldud.” 

 

Selgitus 

Pakutud muudatus kahjustaks mõnede liikmesriikide täielikku kaitsesuutlikkust. 

 

Muudatusettepanek  56 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 13 a (uus) 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

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

 

Kehtiv tekst  Muudatusettepanek 

 (13 a) Direktiivi 91/477/EMÜ I lisa II osa 

muudetakse järgmiselt: 

 C-klassi lisatakse järgmine punkt: 

5. Hoiatus- ja signaalrelvad, 

saluudiks kasutatavad ja akustilised relvad 

ning järeletehtud relvad. 

5. A- ja B-klassi kuuluvad tulirelvad 

ning C-klassi punktides 1–4 nimetatud 

tulirelvad, kui need on kohandatud 

hoiatus-, signaal-, saluudiks 

kasutatavateks, akustilisteks, gaasi-, 



 

AD\1094650ET.doc 31/32 PE576.870v02-00 

 ET 

paintballi või airsofti, Flobert' või 

löögimehhanismiga relvadeks. 

Selgitus 

We see no reason for alarm and signal weapons, salute and acoustic weapons to be included 

in category C, if they were originally produced as such (i.e. not by conversion from live 

ammunition). Provided that they have been approved and homologated to enter the market 

(which typically also includes safety checks), they should stay outside of the scope of the 

Directive. Regarding firearms converted to alarm, signal weapons etc., this proposal aims to 

close the loophole that was probably previously used by terrorists and criminals, who 

converted them back to live ammunition. Including them in category C acts as a preventive 

measure from their conversion back to the original state, as making them subject to 

declaration would make them traceable, and therefore uninteresting for committing crimes. 
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