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LYHYET PERUSTELUT 

Tausta  

Siviilikäyttöön tarkoitettujen ampuma-aseiden hankintaan, hallussapitoon ja tuontiin/vientiin 

sovelletaan kattavia EU:n sääntelypuitteita, jotka asetetaan direktiivissä 91/477/ETY, 

sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2008/51/EY. Direktiivin tarkoituksena on 

määritellä vähimmäisvaatimukset, joita sovelletaan ampuma-aseiden merkintään, 

säilyttämiseen, valmistukseen, kauppaan, rekisteröintiin ja deaktivointiin. Lisäksi siinä 

annetaan määritelmiä ja määritellään rangaistavia rikoksia. 

Tiukemmasta lainsäädännöstä huolimatta aseiden käyttöön liittyvä väkivalta on edelleen 

merkittävä uhka EU:ssa. Sisäasioiden neuvoston 29. elokuuta 2015 antamassa 

julkilausumassa kehotettiin toteuttamaan kiireellisesti ampuma-aseiden deaktivointiin liittyviä 

toimia, joilla estetään niiden uudelleenaktivointi ja käyttö rikollisessa toiminnassa. Neuvosto 

kehotti toistamiseen tarkastelemaan uudelleen ampuma-asedirektiiviä ja etsimään yhteistä 

lähestymistapaa deaktivointiin sekä parantamaan voimassa olevia jäljitettävyyttä koskevia 

säännöksiä, jotta voidaan poistaa niiden täytäntöönpanon aukkokohdat ja puutteet 

kansallisella tasolla. 

Myös ampuma-asedirektiivin täytäntöönpanoa koskevassa kertomuksessa tuotiin esille, että 

jäsenvaltioiden väliset erot haittaavat jäljitettävyyttä. Komissio esittää ehdotuksessaan 

voimassa olevaan lainsäädäntöön muutoksia, jotka koskevat muun muassa seuraavia asioita: 

 EU:n yhteiset deaktivointia koskevat vaatimukset 

 EU:n yhteiset säännöt ampuma-aseiden merkinnästä aseiden jäljitettävyyden 

parantamiseksi 

 tietojenvaihdon parantaminen jäsenvaltioiden välillä esimerkiksi toisen kansallisen 

viranomaisen päätöksestä evätä lupa ampuma-aseen hallussapitoon sekä velvoite 

yhdistää kansalliset ampuma-aserekisterit 

 hälytysaseita (kuten hätäraketit ja starttipistoolit) koskevat yhteiset kriteerit, joiden 

tarkoituksena on estää näiden aseiden muuntaminen normaalisti toimiviksi ampuma-

aseiksi 

 tiukemmat säännöt ampuma-aseiden verkko-ostoista, jotta estetään ampuma-aseiden, 

niiden olennaisten osien tai ampumatarvikkeiden hankkiminen internetin kautta 

 tiukemmat säännöt sellaisten puoliautomaattiaseiden kieltämiseksi, joita 

yksityishenkilöt eivät saa pitää hallussaan, vaikka ne olisi pysyvästi deaktivoitu 

 tiukemmat deaktivoitujen ampuma-aseiden saatavuutta koskevat ehdot 

 tiukemmat keräilijöitä koskevat ehdot, jotta vähennetään riskiä aseiden myynnistä 

rikollisille. 
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Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta järjesti 15. helmikuuta 2016 

pienimuotoisen kuulemisen saadakseen selville, mitä parannettavaa nykyisessä direktiivissä 

on, ja selvittääkseen, mikä olisi asianmukainen yhdenmukaistamisen taso EU:ssa. 

Kuulemiseen kutsuttu ampuma-aseiden asiantuntija painotti nimenomaisesti muunnettujen ja 

uudelleen aktivoitujen ampuma-aseiden muodostamaa uhkaa ja deaktivointia koskevien 

tiukkojen yhteisten vaatimusten tarvetta unionissa. Lisäksi hän totesi, että aseiden kaikki 

olennaiset osat olisi merkittävä, jotta ne voidaan jäljittää, jos ne varastetaan tai jos ne 

katoavat. Asiantuntija osoitti, että puoliautomaattiaseiden yleinen kielto ”muistuttamisen” 

perusteella on ongelmallista ja että jäsenvaltiot eivät pystyisi sitä toteuttamaan. 

Toinen kuulemiseen kutsuttu asiantuntija, joka oli perehtynyt lupamenettelyihin ja 

lääkärintarkastuksiin, totesi, että ampuma-aseen hallussapitoluvan saaminen edellyttää 

perustasoista lääkärintarkastusta (joka koskee sekä fyysistä toimintakykyä että 

mielenterveyttä) ja lisäksi säännöllisiä seurantatarkastuksia. 

Esittelijän kanta 

Valmistelija pitää direktiivin uudelleentarkastelua erittäin tarpeellisena, jotta voimassa olevan 

lainsäädännön aukkokohdat voidaan poistaa ja parantaa EU:n kansalaisten turvallisuutta. Hän 

tukeekin useimpia komission ehdotuksessa esitettyjä muutoksia. Joitakin kohtia on kuitenkin 

muutettava, jotta uusi lainsäädäntö olisi ymmärrettävää, tehokasta, tasapuolista ja 

oikeasuhteista. 

Lisäksi valmistelija haluaisi korostaa voimakkaasti, että vaikka tavoitteena on kansalaisten 

turvallisuuden parantaminen, tässä direktiivissä ei käsitellä laittomia aseita ja niihin liittyvää 

järjestäytynyttä rikollisuutta ja terroritoimintaa, jotka ovat vain kaksi esimerkkiä aseisiin 

liittyvistä ongelmista. Direktiivissä pyritään pikemminkin ehkäisemään laittomien ampuma-

aseiden päätymistä mustaan pörssiin ja torjumaan ampuma-aseiden kanssa riehumista, 

ampuma-aseilla tehtyjä itsemurhia ja tappoja sekä ampuma-aseonnettomuuksia. 

Valmistelija pitää valitettavana, että komissio ei esittänyt vaikutustenarviointia ennakolta. 

Komissio olisi vaikutustenarvioinnissa voinut esimerkiksi esittää, mihin ampuma-

asetyyppeihin ja millaisiin ampuma-asemääriin ehdotuksella on vaikutusta. Parlamentin olisi 

näin ollut helpompi esittää kantansa tiedon perusteella. 

Valmistelija ehdottaa tarkistuksia, jotka koskevat seuraavia asioita: 

1. direktiivin soveltamisala (johon ampuma-aseiden lisäksi olisi kuuluttava niiden 

olennaiset osat ja ampumatarvikkeet) 

2. olennaisten osien merkintä 

3. ampuma-aseiden deaktivointi 

4. tietojenvaihto jäsenvaltioiden välillä 

5. etämyynti 

6. lupaa hakevien soveltuvuustestit 
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7. täydentävät turvatoimet. 

Komissio haluaa ehdotuksessaan muuttaa direktiivin liitettä I lisäämällä A-luokkaan 

”sarjatuliaseet (automaattiaseet), jotka on muunnettu kertatuliaseiksi (puoliautomaattiset 

aseet)” sekä ”edellä 1–7 kohdan mukaiset ampuma-aseet, jotka on deaktivoitu”, ja kieltää näin 

tällaiset ampuma-aseet. Valmistelija tukee tätä säännöstä. 

Lisäksi komissio haluaa siirtää nk. B7-luokan ”siviilikertatuliaseet, jotka muistuttavat 

automaattimekanismilla varustettua asetta” A-luokkaan. Valmistelija toteaa, että tämä säännös 

ei ole ymmärrettävissä eikä myöskään toteutettavissa käytännössä nykyisessä muodossa, 

koska siinä ei tehdä eroa ulkoasun ja teknisten ominaisuuksien välillä. Aseen pelkän ulkoasun 

sijasta ratkaisevina olisi pidettävä sellaisia teknisiä ominaisuuksia kuin ampuma-aseen 

virittämiseen tarvittava energia, kaliiperi ja suuren lippaan kiinnittämismahdollisuus tai 

sellaisia muita ominaisuuksia, jotka hyvästä syystä eivät ole perusteltavissa, kuten 

pistoolikahva, taitettava perä, jäähdytysjärjestelmät jne. Valmistelija kehottaa komissiota 

harkitsemaan uudelleen ehdotustaan tässä suhteessa. 

TARKISTUKSET 

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 

sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset: 

Tarkistus  1 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(2) Reaktiona hiljattaisiin 

terroritekoihin, jotka osoittivat puutteita 

direktiivin 91/477/ETY täytäntöönpanossa 

etenkin ampuma-aseiden deaktivointia, 

muunnettavuutta ja merkintöjä koskevien 

sääntöjen osalta, huhtikuussa 2015 

hyväksytyssä Euroopan 

turvallisuusagendassa ja 29 päivänä 

elokuuta 2015 annetussa sisäasioiden 

neuvoston julistuksessa kehotettiin 

tarkistamaan direktiiviä ja omaksumaan 

yhteinen lähestymistapa ampuma-aseiden 

deaktivointiin, jotta estetään rikollisia 

uudelleenaktivoimasta ja käyttämästä 

niitä. 

(2) Neuvoston direktiiviin 91/477/ETY 

tehtävät muutokset eivät voi olla missään 

tapauksessa seurausta siitä, että 

hiljattaiset terroristihyökkäykset 

liitettäisiin jollakin tavalla yhteen sen 

kanssa, että erityisesti metsästäjät, 

tarkkuusammunnan harrastajat ja 

keräilijät käyttävät ja pitävät hallussaan 

Euroopan unionissa laillisia ampuma-

aseita. Ampuma-aseiden ja 

ampumatarvikkeiden valmistus, myynti, 

hallussapito ja käyttö ovat laillisia 

toimintoja, jotka ovat tärkeitä 

viihteelliseltä, urheilulliselta ja 

taloudelliselta kannalta ja jotka auttavat 

luomaan työpaikkoja ja vaurautta 

Euroopan unionissa. 
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Tarkistus  2 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (2 a) Tietojen säilyttämisen ja vaihdon 

olisi tapahduttava Euroopan parlamentin 

ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/...1a 

mukaisesti. 

 _____________________ 

 1a Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) 2016/… yksilöiden suojelusta 

henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden 

tietojen vapaasta liikkuvuudesta (yleinen 

tietosuoja-asetus) ja direktiivin 95/46/EY 

kumoamisesta (EUVL L...). 

 

Tarkistus  3 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 3 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(3) Jotkin seikat direktiivissä 

91/477/ETY edellyttävät vielä parannuksia. 

(3) Jotkin seikat direktiivissä 

91/477/ETY edellyttävät vielä 

oikeasuhteisia parannuksia, jotta 

rikollisten ja terroristien asekauppaa 

voidaan torjua ja edistää yhdenmukaista 

soveltamista jäsenvaltioissa. 

 

Tarkistus  4 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 4 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(4) Aseisiin liittyvien kulttuuri- ja 

historiallisten näkökohtien parissa 

toimivien tahojen, jotka on tunnustettu 

sellaisiksi jäsenvaltiossa, jonka alueelle ne 

ovat sijoittautuneet, ja joilla on hallussaan 

A luokkaan luokiteltuja ampuma-aseita, 

(4) Aseisiin liittyvien kulttuurillisten, 

historiallisten, tieteellisten, teknisten tai 

opetuksellisten näkökohtien parissa 

toimivien tahojen ja henkilöiden, kuten 

museoiden ja keräilijöiden, jotka on 

tunnustettu sellaisiksi jäsenvaltiossa, jonka 
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jotka on hankittu ennen tämän direktiivin 

voimaantuloa, olisi voitava pitää nämä 

ampuma-aseet hallussaan sillä 

edellytyksellä, että kyseinen jäsenvaltio on 

antanut siihen luvan ja että kyseiset 

ampuma-aseet on deaktivoitu. 

alueelle ne ovat sijoittautuneet, olisi 

voitava pitää hallussaan ja hankkia A-

luokkaan luokiteltuja ampuma-aseita sillä 

edellytyksellä, että kyseinen jäsenvaltio on 

antanut siihen luvan ja että kyseiset tahot 

tai henkilöt ovat toteuttaneet tarvittavat 

toimet kaikkien yleiselle turvallisuudelle 

aiheutuvien riskien käsittelemiseksi myös 

turvallisen varastoinnin avulla. Kaikissa 

tällaisissa luvissa olisi otettava huomioon 

kyseessä oleva tilanne ja myös kokoelman 

luonne ja sen tarkoitukset. 

 

Tarkistus  5 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 5 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(5) Koska aseiden keräilijät on 

yksilöity mahdolliseksi ampuma-aseiden 

laittoman kaupan lähteeksi, niiden olisi 

kuuluttava tämän direktiivin 

soveltamisalaan. 

Poistetaan. 

 

Tarkistus  6 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (6 a) Ampuma-aseiden väärinkäytön 

ehkäisemiseksi tähän direktiiviin on 

sisällytettävä ampuma-aseiden turvallista 

säilyttämistä koskevat 

vähimmäisvaatimukset. Jäsenvaltioiden 

olisi varmistettava, että henkilöt, jotka 

laillisesti hankkivat tai pitävät hallussaan 

ampuma-aseita tai ampumatarvikkeita, on 

noudatettava kohtuullisia varotoimia 

varmistaakseen, että ampuma-aseet ja 

ampumatarvikkeet on suojattu 

katoamiselta tai varkaudelta eivätkä ne 

voi joutua kolmannen osapuolen käsiin. 
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Tarkistus  7 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 7 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(7) Kun otetaan huomioon huonosti 

deaktivoitujen ampuma-aseiden 

uudelleenaktivoinnin suuri riski ja jotta 

vahvistetaan turvallisuutta unionissa, 

deaktivoitujen ampuma-aseiden olisi 

kuuluttava tämän direktiivin 

soveltamisalaan. Lisäksi kaikkein 

vaarallisimpien ampuma-aseiden osalta 

olisi otettava käyttöön tiukempia sääntöjä, 

jotta varmistetaan, että näiden ampuma-

aseiden omistamista tai niillä käytävää 

kauppaa ei sallita. Näitä sääntöjä olisi 

sovellettava kyseiseen luokkaan kuuluviin 

ampuma-aseisiin senkin jälkeen, kun ne 

on deaktivoitu. Jos näitä sääntöjä ei 

noudateta, jäsenvaltioiden olisi toteutettava 

asianmukaiset toimenpiteet, mukaan 

luettuna kyseisten ampuma-aseiden 

hävittäminen. 

(7) Kun otetaan huomioon huonosti 

deaktivoitujen ampuma-aseiden 

uudelleenaktivoinnin suuri riski ja jotta 

vahvistetaan turvallisuutta unionissa, 

deaktivoitujen ampuma-aseiden olisi 

kuuluttava tämän direktiivin 

soveltamisalaan. Jos näitä sääntöjä ei 

noudateta, jäsenvaltioiden olisi toteutettava 

asianmukaiset toimenpiteet, mukaan 

luettuna kyseisten ampuma-aseiden 

hävittäminen. Tässä yhteydessä olisi 

otettava huomioon 15. joulukuuta 2015 

annettu komission täytäntöönpanoasetus 

(EU) 2015/24031a deaktivointistandardeja 

ja -tekniikoita koskevien yhteisten 

suuntaviivojen vahvistamisesta sen 

varmistamiseksi, että deaktivoidut 

ampuma-aseet tehdään pysyvästi 

ampumakelvottomiksi. 

 __________________ 

 1a EUVL L 333, 19.12.2015, s. 62. 

 

Tarkistus  8 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 8 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(8) Jotta voidaan varmistaa 

deaktivoitujen ampuma-aseiden 

jäljitettävyys, ne olisi kirjattava kansallisiin 

rekistereihin. 

(8) Jotta voidaan varmistaa 

jäljitettävyys, ampuma-aseiden deaktivointi 

olisi kirjattava säännöllisesti päivitettäviin 

kansallisiin rekistereihin, joihin kunkin 

jäsenvaltion lainvalvontaviranomaisten 

on päästävä. 
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Tarkistus  9 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 9 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(9) Jotkin puoliautomaattiset 

ampuma-aseet voidaan helposti muuntaa 

automaattiaseiksi, ja ne uhkaavat näin 

ollen turvallisuutta. Tietyt 

puoliautomaattiset ampuma-aseet voivat 

olla erittäin vaarallisia, jos niiden 

ammuskapasiteetti on suuri, vaikkei niitä 

muunnettaisikaan A luokkaan kuuluviksi 

ampuma-aseiksi. Sen vuoksi tällaisten 

kertatuliaseiden siviilikäyttö olisi 

kiellettävä. 

Poistetaan. 

 

Tarkistus  10 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 10 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(10) Jotta voidaan välttää merkintöjen 

helppo poistaminen ja selkeyttää, mihin 

komponentteihin merkinnät olisi 

kiinnitettävä, olisi otettava käyttöön 

merkintöjä koskevat unionin yhteiset 

säännöt. 

(10) Jotta voidaan välttää merkintöjen 

poistaminen ja selkeyttää, mihin 

komponentteihin merkinnät olisi 

kiinnitettävä, olisi otettava käyttöön 

merkintöjä koskevat unionin yhteiset 

säännöt. Kyseisissä säännöissä olisi 

otettava huomioon aseiden valmistuksessa 

käytettävät uudet materiaalit ja 

kolmiulotteisten aseiden ilmestyminen. 

Niissä olisi otettava huomioon myös 

maahantuotavat aseet. 

 

Tarkistus  11 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (10 a) Jäsenvaltioiden olisi laadittava 

ampuma-aseiden varastointiin ja 
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kuljetukseen liittyvät 

turvallisuusvaatimukset. Näitä 

vaatimuksia on mukautettava hallussa 

pidettävien aseiden määrän ja niiden 

vaarallisuuden mukaan. 

 

Tarkistus  12 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 11 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(11) Ampuma-aseita voidaan käyttää 

huomattavasti yli 20 vuotta. Niiden 

jäljitettävyyden varmistamiseksi niitä 

koskevia rekistereitä olisi pidettävä yllä 

määrittämättömän ajanjakson ajan siihen 

asti, että hävittäminen on todistettu. 

(11) Ampuma-aseita voidaan käyttää 

huomattavasti yli 20 vuotta. Niiden 

jäljitettävyyden varmistamiseksi niitä 

koskevia rekistereitä olisi pidettävä yllä 

määrittämättömän ajanjakson ajan siihen 

asti, että toimivaltaiset viranomaiset ovat 

todistaneet hävittämisen. 

 

Tarkistus  13 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 12 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(12) Ampuma-aseiden ja niiden 

komponenttien myyntijärjestelyt 

etäviestintävälineen kautta saattavat 

aiheuttaa vakavan uhkan turvallisuudelle, 

koska niitä on vaikeampi valvoa kuin 

perinteisiä myyntimenetelmiä, etenkin siltä 

osin kuin on kyse lupien laillisuuden 

todentamisesta verkossa. Sen vuoksi on 

aiheellista rajoittaa aseiden ja 

komponenttien myyminen 

etäviestintävälineiden, esimerkiksi 

internetin, kautta vain kauppiaille ja 

välittäjille. 

(12) Ampuma-aseiden ja niiden 

olennaisten komponenttien 

myyntijärjestelyt etäviestintävälineen 

kautta saattavat aiheuttaa erityisiä uhkia 

turvallisuudelle, koska niitä on vaikeampi 

valvoa kuin perinteisiä myyntimenetelmiä. 

Asianmukaisen valvonnan 

varmistamiseksi on siksi aiheellista 

rajoittaa aseiden ja komponenttien 

myyminen etäviestintävälineiden, 

esimerkiksi internetin, kautta vain 

kauppiaille ja välittäjille, paitsi silloin, kun 

ampuma-aseen siirto tai toimittaminen 

tapahtuu luvan saaneen asemyyjän, 

paikallisen poliisiaseman tai muun 

asianomaisen jäsenvaltion lainsäädännön 

mukaisesti luvan saaneen elimen tiloissa, 

tai jos jäsenvaltio voi jollain muulla 

tavalla varmistaa, että asianomaisten 
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osapuolten henkilöllisyys, luvat ja 

asiaankuuluvat asiakirjat on todennettu 

ja varmistettu. Tämän säännöksen 

soveltaminen ei vaikuta jäsenvaltioiden 

oikeuteen hyväksyä ampuma-aseiden 

yksityistä myyntiä ilman välittäjiä 

koskevia tiukempia sääntöjä. 

 

Tarkistus  14 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 13 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(13) Lisäksi riski hälytysaseiden ja 

muuntyyppisten paukkupanoksia 

ampuvien aseiden muuntamisesta 

varsinaisiksi ampuma-aseiksi on suuri, ja 

joissakin terroriteoissa onkin käytetty 

muunnettuja aseita. Sen vuoksi on 

keskeisen tärkeää puuttua rikoksissa 

käytettyjä muunnettuja ampuma-aseita 

koskevaan ongelmaan esimerkiksi niin, 

että ne sisällytetään direktiivin 

soveltamisalaan. Olisi hyväksyttävä 

hälytys- ja merkinantoaseita samoin kuin 

kunnialaukauksiin käytettäviä ja ääniaseita 

koskevia teknisiä eritelmiä, jotta voidaan 

varmistaa, että niitä ei voida muuntaa 

ampuma-aseiksi. 

(13) Olisi hyväksyttävä hälytys- ja 

merkinantoaseita samoin kuin 

kunnialaukauksiin käytettäviä ja ääniaseita 

koskevia teknisiä eritelmiä, jotta voidaan 

varmistaa ehdottomasti, että niitä ei voida 

muuntaa ampuma-aseiksi. 

 

Tarkistus  15 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 14 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(14) Jäsenvaltioiden välisen 

tiedonvaihdon toimivuuden parantamiseksi 

komissio arvioi, minkälaisia elementtejä 

tarvitaan järjestelmään, jolla voidaan tukea 

jäsenvaltioissa käytössä oleviin 

tietokoneistettuihin arkistointijärjestelmiin 

sisältyvien tietojen tällaista vaihtoa. 

Komission arviointiin voidaan tarpeen 

(14) Jäsenvaltioiden välisen 

tiedonvaihdon toimivuuden ja ampuma-

aseiden jäljitettävyyden parantamiseksi 

komissio arvioi, minkälaisia elementtejä 

tarvitaan järjestelmään, jolla kaikki 

jäsenvaltiot saavat pakollisen pääsyn 
jäsenvaltioissa käytössä oleviin 

tietokoneistettuihin arkistointijärjestelmiin 
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mukaan liittää lainsäädäntöehdotus, jossa 

otetaan huomioon tiedonvaihtoon 

tarkoitetut olemassa olevat välineet. 

sisältyviin tietoihin. Komission arviointiin 

pitäisi tarpeen mukaan liittää 

lainsäädäntöehdotus, jossa otetaan 

huomioon tiedonvaihtoon tarkoitetut 

olemassa olevat välineet. Sen lisäksi, että 

yksityishenkilöiden tai toimijoiden 

laillisesti hallussaan pitämiä ampuma-

aseita olisi valvottava, tällaisen 

järjestelmän avulla on varmistettava 

viranomaisten takavarikoimien, 

viranomaisille luovutettujen tai valtion 

hyväksi pidätettyjen ampuma-aseiden 

jäljitettävyys ja taattava niiden sijainnin 

varmentaminen mahdolliseen 

hävittämiseen, myöhempään käyttöön tai 

uudelleen markkinoille saattamiseen asti. 

 

Tarkistus  16 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 15 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(15) Jotta voidaan varmistaa 

myönnettyjä ja evättyjä lupia koskevien 

tietojen asianmukainen vaihto 

jäsenvaltioiden välillä, komissiolle olisi 

siirrettävä Euroopan unionin toiminnasta 

tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 

valta antaa säädöksiä, joilla annetaan 

jäsenvaltioille mahdollisuus luoda tällainen 

myönnettyjä ja evättyjä lupia koskeva 
tiedonvaihtojärjestelmä. On erityisen 

tärkeää, että komissio asiaa 

valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 

kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 

Komission olisi delegoituja säädöksiä 

valmistellessaan ja laatiessaan 

varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 

toimitetaan Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 

asianmukaisesti. 

(15) Jotta voidaan varmistaa 

myönnettyjä ja evättyjä lupia, lupien 

keskeyttämisiä ja minkä tahansa muiden 

tässä direktiivissä tarkoitettujen tietojen 

asianmukainen vaihto jäsenvaltioiden 

välillä, komissiolle olisi siirrettävä 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen 290 artiklan mukaisesti valta 

antaa säädöksiä, joilla annetaan 

jäsenvaltioille mahdollisuus luoda tällainen 

jäsenvaltioiden välinen järjestelmällinen 

ja pakollinen tiedonvaihtojärjestelmä. On 

erityisen tärkeää, että komissio asiaa 

valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 

kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 

Komission olisi delegoituja säädöksiä 

valmistellessaan ja laatiessaan 

varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 

toimitetaan Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 

asianmukaisesti. 
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Tarkistus  17 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta 

Direktiivi 91/477/ETY 

1 artikla – 1 b kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1 b. Tässä direktiivissä ’olennaisilla 

osilla’ tarkoitetaan piippua, runkoa, 

palautinta, luistia tai sylinteriä, lukkoa tai 

sulkukappaletta ja muuta laitetta, joka on 

suunniteltu tai mukautettu vaimentamaan 

ampuma-aseen laukaisun aiheuttamaa 

ääntä, jotka luetaan erillisinä osina 

kuuluviksi samaan luokkaan kuin ampuma-

ase, jonka osia ne ovat tai jonka osiksi ne 

on tarkoitettu.” 

1 b. Tässä direktiivissä ’olennaisilla 

osilla’ tarkoitetaan piippua, runkoa, 

palautinta, luistia tai sylinteriä, lukkoa tai 

sulkukappaletta, jotka luetaan erillisinä 

osina kuuluviksi samaan luokkaan kuin 

ampuma-ase, jonka osia ne ovat tai jonka 

osiksi ne on tarkoitettu. 

Perustelu 

Äänenvaimentimet eivät ole ”olennaisia” osia, eikä niiden lisääminen näin ollen lisäisi 

turvallisuutta. 

 

Tarkistus  18 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta 

Direktiivi 91/477/ETY 

1 artikla – 1 e kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1 e. Tässä direktiivissä ’asevälittäjällä’ 

tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai 

oikeushenkilöä, joka ei ole asekauppias ja 

jonka elinkeinotoiminta koostuu kokonaan 

tai osittain täysin kokoonpantujen 

ampuma-aseiden, niiden osien ja ammusten 

myynnistä, ostamisesta tai siirtojen 

järjestämisestä jäsenvaltion sisällä tai 

yhdestä jäsenvaltiosta toiseen jäsenvaltioon 

taikka niiden viennistä kolmanteen 

maahan.” 

1 e. Tässä direktiivissä ’asevälittäjällä’ 

tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai 

oikeushenkilöä, joka ei ole asekauppias ja 

jonka elinkeinotoiminta koostuu kokonaan 

tai osittain täysin kokoonpantujen 

ampuma-aseiden, niiden osien ja ammusten 

myynnistä, ostamisesta tai siirtojen 

järjestämisestä jäsenvaltion sisällä tai 

yhdestä jäsenvaltiosta toiseen jäsenvaltioon 

taikka niiden viennistä kolmanteen maahan 

tai niiden tuomisesta jäsenvaltioon 

kolmannesta maasta. 
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Perustelu 

Ampuma-aseiden tuontia kolmansista maista jäsenvaltioon ei ole syytä jättää asevälittäjän 

toiminta-alan ulkopuolelle. 

 

Tarkistus  19 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta 

Direktiivi 91/477/ETY 

1 artikla – 1 h kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1 h. Tässä direktiivissä ’ampuma-

asejäljennöksillä’ tarkoitetaan tarvikkeita, 

jotka muistuttavat ulkonäöltään ampuma-

asetta mutta jotka on valmistettu niin, että 

niitä ei voida muuntaa laukaisemaan 

ammuksia tai palavan ajoaineen avulla 

ampumaan luoteja tai muita ammuksia. 

Poistetaan. 

Perustelu 

Jäljennöksen määritelmässä, jossa viitataan esineisiin, jotka muistuttavat ampuma-asetta 

mutta joita ei voida muuntaa laukaisemaan ammuksia, viitataan esineisiin, jotka eivät ole 

edes hypoteettisesti ampuma-aseita, eikä niitä näin ollen pidä sisällyttää ampuma-aseita 

koskevaan direktiiviin eikä sen soveltamisalaan. Direktiivissä ei tarvitse olla säännöksiä, 

jotka koskevat esimerkiksi leluja tai koriste-esineitä. Lisäksi ulkonäköä koskeva epätarkka 

peruste vaikeuttaa jäljennösten ja muiden esineiden erottamista toisistaan. 

 

Tarkistus  20 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta 

Direktiivi 91/477/ETY 

1 artikla – 1 i kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1 i. Tässä direktiivissä ’deaktivoiduilla 

ampuma-aseilla’ tarkoitetaan ampuma-

aseita, jotka on muutettu tekemällä ne 

pysyvästi ampumakelvottomiksi 

deaktivoimalla ne, varmistaen, että kaikki 

ampuma-aseen toiminnan kannalta 

olennaiset osat on tehty pysyvästi 

toimintakelvottomiksi siten, ettei niitä 

1 i. Tässä direktiivissä ’deaktivoiduilla 

ampuma-aseilla’ tarkoitetaan ampuma-

aseita, jotka on muutettu tekemällä ne 

pysyvästi ampumakelvottomiksi 

deaktivoimalla ne, varmistaen, että kaikki 

ampuma-aseen toiminnan kannalta 

olennaiset osat on tehty pysyvästi 

toimintakelvottomiksi siten, ettei niitä 
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voida poistaa, vaihtaa tai muuttaa niin, että 

ampuma-ase voitaisiin uudelleenaktivoida 

millään tavalla.” 

voida poistaa, vaihtaa tai muuttaa niin, että 

ampuma-ase voitaisiin uudelleenaktivoida 

millään tavalla, deaktivointistandardeja ja 

-tekniikoita koskevien yhteisten 

suuntaviivojen vahvistamisesta sen 

varmistamiseksi, että deaktivoidut 

ampuma-aseet tehdään pysyvästi 

ampumakelvottomiksi, 15. joulukuuta 

2015 annetun komission 

täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 

2015/24031a mukaisesti. 

 __________________ 

 1a EUVL L 333, 19.12.2015, s. 62. 

 

Tarkistus  21 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi) 

Direktiivi 91/477/ETY 

2 artikla – 1 kohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 1 a) Korvataan 1 kohta seuraavasti: 

1. Tämä direktiivi ei estä aseiden 

kantoa tai metsästystä ja urheiluammuntaa 

koskevien kansallisten säännösten 

soveltamista. 

”1. Tämä direktiivi ei estä aseiden 

kantoa tai metsästystä ja urheiluammuntaa 

koskevien kansallisten säännösten eikä 

laitonta asekauppaa koskevan 

ankaramman lainsäädännön 

soveltamista.” 

Perustelu 

Tällä direktiivillä on lisättävä aseiden hallussapitoa ja kauppaa koskevaa rajatylittävää 

jäljitettävyyttä ja avoimuutta sekä mahdollistettava laittoman asekaupan tehokas torjunta. 

 

Tarkistus  22 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Direktiivi 91/477/ETY 

2 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Tätä direktiiviä ei sovelleta 2. Tätä direktiiviä ei sovelleta 
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kansallisen lainsäädännön mukaiseen 

puolustusvoimien, poliisin tai 

viranomaisten aseiden ja 

ampumatarvikkeiden hankintaan tai 

hallussapitoon. Sitä ei sovelleta myöskään 

sota-aseiden ja -ampumatarvikkeiden 

kaupallisiin siirtoihin.” 

kansallisen lainsäädännön mukaiseen 

puolustusvoimien, poliisin tai 

viranomaisten taikka aseisiin liittyvien 

kulttuuri- ja historiallisten näkökohtien 

parissa toimivien keräilijöiden ja tahojen, 

jotka on tunnustettu sellaisiksi 

jäsenvaltiossa, jonka alueelle ne ovat 

sijoittautuneet, aseiden ja 

ampumatarvikkeiden hankintaan ja 

hallussapitoon. Sitä ei sovelleta myöskään 

puolustusteollisuuden tuotteiden 

kaupallisiin siirtoihin eikä sellaisten 

ampuma-aseiden ja ampumatarvikkeiden 

hankintaan tai hallussapitoon, joita 

varten museoilta ja kerääjiltä, jotka on 

tunnustettu sellaisiksi jäsenvaltiossa, 

jonka alueelle ne ovat sijoittautuneet, 

edellytetään kansallisen lainsäädännön 

mukaista lupaa, rekisteröintiä tai 

ilmoitusta. 

 

Tarkistus  23 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a) Jäsenvaltioiden, jotka asettavat tai 

ovat asettaneet keräilijät erityisasemaan, 

on määritettävä, mitä tämän direktiivin 

säännöksistä niihin sovelletaan. 

 

Tarkistus  24 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta 

Direktiivi 91/477/ETY 

4 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että markkinoille saatetut ampuma-aseet ja 

osat on merkitty ja kirjattu rekisteriin 

tämän direktiivin mukaisesti. 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että tämän direktiivin voimaantulon 

jälkeen valmistetut ampuma-aseet ja 

niiden olennaiset osat on merkitty 

pysyvällä tavalla ja kirjattu rekisteriin 
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tämän direktiivin mukaisesti viipymättä 

valmistuksen tai unioniin tuonnin 

jälkeen. 

 

Tarkistus  25 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 3 kohta 

Direktiivi 91/477/ETY 

4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Jokaisen kokoonpannun ampuma-

aseen yksilöimistä ja jäljittämistä varten 

jäsenvaltioiden on ampuma-aseen 

valmistushetkellä tai unioniin tuonnin 

hetkellä edellytettävä yksilöllistä 

merkintää, josta ilmenee valmistajan nimi, 

valmistusmaa tai -paikka, sarjanumero ja 

valmistusvuosi, jos se ei ole jo osa 

sarjanumeroa. Tämä ei rajoita mahdollista 

valmistajan tuotemerkin kiinnittämistä. 

2. Jokaisen kokoonpannun ampuma-

aseen ja sen olennaisen osan yksilöimistä 

ja jäljittämistä varten jäsenvaltioiden on 

ampuma-aseen tai sen olennaisen osan 

valmistushetkellä tai unioniin tuonnin 

hetkellä edellytettävä yksilöllistä 

merkintää, josta ilmenee valmistajan nimi, 

valmistusmaa tai -paikka, sarjanumero, 

valmistusvuosi, jos se ei ole jo osa 

sarjanumeroa, ja aseen tyyppi tai malli 

sekä sen kaliiperi. Tämä ei rajoita 

mahdollista valmistajan tuotemerkin 

kiinnittämistä. 

 

Tarkistus  26 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 3 kohta 

Direktiivi 91/477/ETY 

4 artikla – 2 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Merkintä on kiinnitettävä ampuma-aseen 

palauttimeen. 

Poistetaan. 

 

Tarkistus  27 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta 

Direktiivi 91/477/ETY 

4 artikla – 2 kohta – 4 alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on lisäksi varmistettava, 

että siirrettäessä ampuma-asetta valtion 

varastoista pysyvään siviilikäyttöön, 

aseessa on yksilöllinen merkintä, jonka 

avulla aseet siirtävä valtio pystytään 

tunnistamaan. 

Jäsenvaltioiden on lisäksi varmistettava, 

että siirrettäessä ampuma-asetta tai sen 

olennaista osaa valtion varastoista 

pysyvään siviilikäyttöön, aseessa on 

yksilöllinen merkintä, jonka avulla aseet 

siirtävä valtio pystytään tunnistamaan. 

 

Tarkistus  28 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta 

Direktiivi 91/477/ETY 

4 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 

asekauppiaan tai -välittäjän toiminnan 

harjoittaminen niiden alueella edellyttää 

lupaa, jonka perusteena on ainakin 

asekauppiaan tai -välittäjän yksityisen ja 

ammatillisen luotettavuuden ja 

ammattitaidon toteaminen. Jos kyse on 

oikeushenkilöstä, valvonta kohdistuu 

oikeushenkilöön ja henkilöön, joka johtaa 

yritystä.” 

3. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 

asekauppiaan tai -välittäjän toiminnan 

harjoittaminen niiden alueella edellyttää 

lupaa, jonka perusteena on ainakin 

asekauppiaan tai -välittäjän yksityisen ja 

ammatillisen luotettavuuden ja 

ammattitaidon toteaminen sekä 

kaupallisen toiminnan avoimuus. Jos kyse 

on oikeushenkilöstä, valvonta kohdistuu 

oikeushenkilöön ja henkilöön, joka johtaa 

yritystä.” 

 

Tarkistus  29 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – a alakohta 

Direktiivi 91/477/ETY 

4 artikla – 4 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

”Tähän arkistointijärjestelmään 

tallennetaan kunkin ampuma-aseen tyyppi, 

merkki, malli, kaliiperi ja sarjanumero sekä 

sen toimittajan ja hankkijan tai 

hallussapitäjän nimet ja osoitteet.  

Ampuma-aserekisteriä, joka sisältää myös 

deaktivoidut ampuma-aseet, on pidettävä 

Tähän arkistointijärjestelmään tallennetaan 

erityisesti kunkin ampuma-aseen tyyppi, 

merkki, malli, kaliiperi ja sarjanumero sekä 

sen toimittajan ja hankkijan tai 

hallussapitäjän nimet ja osoitteet. 

Ampuma-aserekisteriä on pidettävä yllä 

määrittämätön aika siihen asti, että 
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yllä siihen asti, että toimivaltainen 

viranomainen todistaa ampuma-aseen 

hävittämisen.” 

toimivaltainen viranomainen todistaa 

ampuma-aseen hävittämisen. 

 Jäsenvaltiot takaavat viimeistään [date] 

mennessä suoran pääsyn kansallisten 

rekisteriensä sisältämiin tietoihin 

kaikkien jäsenvaltioiden toimivaltaisille 

viranomaisille. Ne nimeävät tätä varten 

viranomaisen, joka vastaa kyseisen 

pääsyn sallimisesta, ja ilmoittavat 

viranomaisen nimen komissiolle.” 

 

Tarkistus  30 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta 

Direktiivi 91/477/ETY 

4 b artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuun 

järjestelmään on sisällyttävä ainakin 

asekauppiaan tai -välittäjän yksityisen ja 

ammatillisen luotettavuuden ja 

ammattitaidon toteaminen. Jos kyse on 

oikeushenkilöstä, valvonta kohdistuu 

oikeushenkilöön ja henkilöön, joka johtaa 

yritystä.” 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuun 

järjestelmään on sisällyttävä ainakin 

asekauppiaan tai -välittäjän yksityisen ja 

ammatillisen luotettavuuden ja 

ammattitaidon toteaminen sekä 

kaupallisen toiminnan avoimuuden 

tarkastaminen. Jos kyse on 

oikeushenkilöstä, valvonta kohdistuu 

oikeushenkilöön ja henkilöön, joka johtaa 

yritystä.” 

 

Tarkistus  31 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta 

Direktiivi 91/477/ETY 

5 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) jotka ovat täyttäneet 18 vuotta, 

paitsi jos hallussapito liittyy metsästyksen 

ja urheiluammunnan harjoittamiseen, 

edellyttäen että alle 18-vuotiaat harjoittavat 

ammuntaa vanhempiensa luvalla tai 

a) jotka ovat täyttäneet 18 vuotta, 

paitsi jos muu kuin ostamalla tapahtunut 

hankinta sekä hallussapito liittyvät 

metsästyksen ja urheiluammunnan 

harjoittamiseen, edellyttäen että alle 18-
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vanhempiensa tai sellaisen aikuisen 

ohjauksen alaisina, jolla on voimassa oleva 

aseenkantolupa tai metsästyslupa, tai 

harjoituskeskuksissa, joilla on toiminnan 

harjoittamiseen lupa, taikka muutoin 

hyväksytyissä keskuksissa; 

vuotiaat harjoittavat ammuntaa 

vanhempiensa luvalla tai vanhempiensa tai 

sellaisen aikuisen ohjauksen alaisina, jolla 

on voimassa oleva aseenkantolupa tai 

metsästyslupa, tai harjoituskeskuksissa, 

joilla on toiminnan harjoittamiseen lupa, 

taikka muutoin hyväksytyissä keskuksissa; 

Perustelu 

Komissio on poistanut tällä tarkistuksella uudelleen ehdotetun tekstin perustelematta tätä 

asianmukaisesti. Erittäin tarkoin rajattu ja tiukasti valvottu poikkeus, jonka perusteella 

jäsenvaltiot voivat sallia tiettyjen alaikäisten pitää hallussaan ampuma-aseita, on tarpeen 

tietyn tyyppisen, erityisesti metsätalouteen liittyvän, koulutuksen järjestämiseksi. Lisäksi ei ole 

mielekästä sallia näille alaikäisille ampuma-aseiden hallussapito, mutta kieltää heiltä 

ampuma-aseiden hankinta. Nämä ampuma-aseet ovat tiukan valvonnan alaisia. 

 

Tarkistus  32 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta 

Direktiivi 91/477/ETY 

5 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) jotka eivät oletettavasti aiheuta 

vaaraa itselleen tai yleiselle järjestykselle 

ja turvallisuudelle; sen, että henkilö on 

tuomittu tahallisesta väkivaltarikoksesta, 

on katsottava viittaavan tällaisen vaaran 

olemassaoloon. 

b) jotka eivät oletettavasti aiheuta 

vaaraa itselleen tai muille tai yleiselle 

järjestykselle ja turvallisuudelle; sen, että 

henkilö on tuomittu tahallisesta 

väkivaltarikoksesta, on katsottava 

viittaavan tällaisen vaaran olemassaoloon. 

 

Tarkistus  33 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta 

Direktiivi 91/477/ETY 

5 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 b a) jotka sitoutuvat pitämään aseitaan 

hallussa asuinjäsenvaltionsa 

lainsäädännössä varastoinnista ja 

kuljetuksesta säädettyjen vaatimusten ja 

5 artiklan 1 a kohdassa tarkoitettujen 
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vaatimusten mukaisesti. 

 

Tarkistus  34 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta 

Direktiivi 91/477/ETY 

5 artikla – 1 a kohta (uusi)  

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Yksityishenkilöiden hallussa 

olevien B luokkaan kuuluvien ampuma-

aseiden varastamisen riskin 

minimoimiseksi jäsenvaltioiden on 

säädettävä ampuma-aseiden ja 

ampumatarvikkeiden varastointiin, 

hallussapitoon ja kuljetukseen liittyvistä 

turvallisuusvaatimuksista. Näitä 

vaatimuksia on mukautettava ampuma-

aseiden vaarallisuuden ja hallussa 

pidettävien ampuma-aseiden määrän 

mukaan. 

 

Tarkistus  35 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta 

Direktiivi 91/477/ETY 

5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on säädettävä 

lääketieteellisistä vakiotesteistä 1 

kohdassa tarkoitettujen lupien 

myöntämistä tai uusimista varten ja 

peruutettava luvat, jos jokin niistä 

edellytyksistä, joiden perusteella lupa 

myönnettiin, ei enää täyty. 

Poistetaan. 

 

Tarkistus  36 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta 
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Direktiivi 91/477/ETY 

5 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Tämä direktiivi ei vaikuta 

perintönä saatujen ampuma-aseiden ja 

ampumatarvikkeiden omistajuuteen. 

Jäsenvaltioiden on rajoitettava tällaisten 

ampuma-aseiden pitoa sellaisten 

omistajien hallussa, joilla ei ole 

asianmukaista lupaa. 

Perustelu 

On tarpeen ratkaista niiden henkilöiden tilanne, joilla ei ole asianmukaista lupaa, mutta jotka 

saavat ampuma-aseita perintönä, mikä itse asiassa ei riipu heidän tahdostaan. Vaikka heidän 

tällaisten ampuma-aseiden hallussapitoaan ja käyttöään olisi rajoitettava, heidän 

omistajuutensa ja siitä johtuvien tiettyjen oikeuksien, kuten laillinen oikeus myydä ampuma-

ase, suhteen ei pitäisi olla epäilyksiä. 

 

Tarkistus  37 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta 

Direktiivi 91/477/ETY 

5 artikla – 2 b kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 b. Mikäli testissä on noudatettu 

asianmukaista menettelyä, 

soveltuvuustestin suorittavalle 

viranomaiselle tai henkilölle ei aiheudu 

korvausvastuuta testin kohteena olevan 

henkilön teoista. 

 

Tarkistus  38 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta 

Direktiivi 91/477/ETY 

5 artikla – 2 c kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 c. Jäsenvaltioiden on peruutettava 
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1 kohdassa tarkoitetut luvat, jos jokin 

tässä artiklassa säädetyistä edellytyksistä 

ei enää täyty. 

 

Tarkistus  39 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta 

Direktiivi 91/477/ETY 

6 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 

toimenpiteet kieltääkseen A luokan 

ampuma-aseiden ja ampumatarvikkeiden 

hankinnan ja hallussapidon ja 

hävittääkseen sellaiset ampuma-aseet ja 

ampumatarvikkeet, joita on pidetty hallussa 

tämän säännöksen vastaisesti ja jotka on 

takavarikoitu. 

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 

toimenpiteet kieltääkseen A luokan 

ampuma-aseiden ja ampumatarvikkeiden 

hankinnan ja hallussapidon ja 

hävittääkseen sellaiset ampuma-aseet ja 

ampumatarvikkeet, joita on pidetty hallussa 

tämän säännöksen vastaisesti ja jotka on 

takavarikoitu. Kansalliseen puolustukseen 

liittyvissä erityistilanteissa toimivaltaiset 

viranomaiset voivat myöntää lupia näille 

ampuma-aseille ja ampumatarvikkeille, 

jos yleinen turvallisuus ja järjestys ei 

vaarannu. 

 

Tarkistus  40 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – j alakohta 

Direktiivi 91/477/ETY 

6 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltiot voivat antaa aseisiin liittyvien 

kulttuuri- ja historiallisten näkökohtien 

parissa toimiville tahoille, jotka on 

tunnustettu sellaisiksi jäsenvaltiossa, jonka 

alueelle ne ovat sijoittautuneet, ja joilla on 

hallussaan A luokkaan luokiteltuja 

ampuma-aseita, jotka on hankittu ennen 

[tämän direktiivin voimaantuloa], luvan 

pitää nämä aseet hallussaan sillä 

edellytyksellä, että kyseiset ampuma-aseet 

on deaktivoitu 10 artiklan b kohdan 

Jäsenvaltiot voivat antaa aseisiin liittyvien 

kulttuuristen, historiallisten, tieteellisten, 

teknisten tai koulutuksellisten 
näkökohtien parissa toimiville tahoille ja 

henkilöille, jotka on tunnustettu sellaisiksi 

jäsenvaltiossa, jonka alueelle ne ovat 

sijoittautuneet, ja joilla on hallussaan A 

luokkaan luokiteltuja ampuma-aseita tai 

ampumatarvikkeita, jotka on hankittu 

ennen [tämän direktiivin voimaantuloa], 

luvan pitää nämä aseet hallussaan sillä 
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täytäntöönpanevien säännösten 

mukaisesti. 

edellytyksellä, että kyseiset ampuma-aseet 

on deaktivoitu komission 

täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2403 

mukaisesti tai vapautettu deaktivoinnista 

kulttuuriperinnön tai historiallisen 

perinnön säilyttämisen tai tieteellisten, 

teknisten tai koulutuksellisten 

näkökohtien vuoksi, ja jos voidaan 

osoittaa, ettei niiden säilyttäminen 

vaaranna yleistä turvallisuutta ja 

järjestystä, sanotun rajoittamatta 

1 kohdan soveltamista. 

 

Tarkistus  41 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta 

Direktiivi 91/477/ETY 

6 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

A, B ja C luokkaan kuuluvien ampuma-

aseiden ja niiden osien sekä 

ampumatarvikkeiden hankkiminen 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 97/7/EY(*) 2 artiklassa 

määritetyllä etäviestintävälineellä sallitaan 

vain asekauppiaille ja -välittäjille ja siihen 

sovelletaan jäsenvaltioiden tiukkaa 

valvontaa. 

A, B ja C luokkaan kuuluvien ampuma-

aseiden ja niiden olennaisten osien 

hankkiminen Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivin 97/7/EY(*) 

2 artiklassa määritetyllä 

etäviestintävälineellä sallitaan vain 

asekauppiaille ja -välittäjille ja siihen 

sovelletaan jäsenvaltioiden tiukkaa 

valvontaa. 

 

Tarkistus  42 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta 

Direktiivi 91/477/ETY 

6 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 

toimenpiteet varmistaakseen, että pitkän 

ampuma-aseen lyhentäminen 

muuttamalla yhtä tai useampaa sen 

oleellisista osista siten, että se 

määritellään uudelleen lyhyeksi ampuma-
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aseeksi, katsotaan valmistukseksi ja näin 

ollen laittomaksi, ellei sitä tee valtuutettu 

asekauppias tai aseseppä. 

 

Tarkistus  43 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 6 a alakohta (uusi) 

Direktiivi 91/477/ETY 

7 artikla – 3 kohta – 2 alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 6 a) Lisätään 7 artiklan 3 kohtaan 

alakohta seuraavasti: 

 B luokkaan kuuluviin ampuma-aseisiin 

liittyvät tiedot sekä kaikki kyseisten 

ampuma-aseiden hankinnan ja 

hallussapidon sallimista tai niiden 

epäämistä koskevat päätökset on 

rekisteröitävä jäsenvaltioissa käytössä 

oleviin tietokoneistettuihin 

arkistointijärjestelmiin, jotka ovat 

suoraan kaikkien jäsenvaltioiden 

toimivaltaisten viranomaisten käytössä. 

 

Tarkistus  44 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta 

Direktiivi 91/477/ETY 

7 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

7) Lisätään 7 artiklan 4 kohtaan 

alakohta seuraavasti: 

Poistetaan. 

”Enimmäismääräaika saa olla enintään 

viisi vuotta. Lupa voidaan uusia, jos ne 

edellytykset, joiden perusteella lupa 

myönnettiin, täyttyvät edelleen.” 
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Perustelu 

Pakollisen aikarajan lisääminen lupiin aiheuttaisi viranomaisille ja ampuma-aseiden 

haltijoille valtavasti lisää byrokratiaa turvallisuutta lisäämättä. Nämä resurssit on parempi 

käyttää laittomien ampuma-aseiden torjuntaan. 

 

Tarkistus  45 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta 

Direktiivi 91/477/ETY 

10 a artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on toteutettava 

toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että 

hälytys- ja merkinantoaseita samoin kuin 

kunnialaukauksiin käytettäviä ja ääniaseita 

ei voida muuntaa ampuma-aseiksi. 

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 

tarvittavat aseiden valmistajia ja 

kauppiaita koskevat toimenpiteet sen 

varmistamiseksi, että hälytys- ja 

merkinantoaseita samoin kuin 

kunnialaukauksiin käytettäviä ja ääniaseita 

ei voida muuntaa ampuma-aseiksi. 

Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, 

että kyseiset aseet merkitään tämän 

direktiivin 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti 

ja että ne rekisteröidään jäsenvaltioissa 

käytössä oleviin tietokoneistettuihin 

arkistointijärjestelmiin. 

 

Tarkistus  46 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta 

Direktiivi 91/477/ETY 

10 a artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Komissio hyväksyy hälytys- ja 

merkinantoaseita samoin kuin 

kunnialaukauksiin käytettäviä ja ääniaseita 

koskevia teknisiä eritelmiä, jotta voidaan 

varmistaa, että niitä ei voida muuntaa 

ampuma-aseiksi. 

Jäsenvaltioiden on toteutettava 

toimenpiteitä sen varmistamiseksi, ettei 
hälytys- ja merkinantoaseita samoin kuin 

kunnialaukauksiin käytettäviä ja ääniaseita 

voida muuntaa ampuma-aseiksi. Komissio 

antaa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 

2016 tämän direktiivin 13 a artiklan 

2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 

noudattaen yhteiset muuntamista 
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koskevat standardit, joilla varmistetaan, 

että muuntaminen, jonka tuloksena 

ampuma-aseen luokka muuttuu, tehdään 

siten, että muuntaminen on pysyvä. 

 

Tarkistus  47 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 8 kohta 

Direktiivi 91/477/ETY 

10 b artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltiot ryhtyvät toimenpiteisiin sen 

järjestämiseksi, että toimivaltainen 

viranomainen tarkastaa ampuma-aseiden 

deaktivoinnin, jotta varmistetaan, että 

ampuma-aseelle suoritetut muutokset 

tekevät sen pysyvästi 

ampumakelvottomaksi. Jäsenvaltiot 

varmistavat, että mainitun tarkastuksen 

yhteydessä annetaan todistus tai asiakirja, 

joka osoittaa ampuma-aseen deaktivoinnin 

suoritetuksi, tai että ampuma-ase 

varustetaan tätä tarkoitusta varten selvästi 

erottuvalla merkinnällä. 

Jäsenvaltiot ryhtyvät 15. joulukuuta 2015 

annetun komission 

täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 

2015/24031a mukaisesti toimenpiteisiin sen 

järjestämiseksi, että toimivaltainen 

viranomainen tarkastaa ampuma-aseiden 

deaktivoinnin, jotta varmistetaan, että 

ampuma-aseelle suoritetut muutokset 

tekevät sen pysyvästi 

ampumakelvottomaksi. Jäsenvaltiot 

varmistavat, että mainitun tarkastuksen 

yhteydessä annetaan todistus ja asiakirja, 

jotka osoittavat ampuma-aseen 

deaktivoinnin suoritetuksi, ja että ampuma-

ase varustetaan tätä tarkoitusta varten 

selvästi erottuvalla merkinnällä, joka 

kiinnitetään deaktivoidun aseen kaikkiin 

olennaisiin osiin. 

 Jäsenvaltiot nimittävät toimivaltaisen 

viranomaisen vastaamaan ampuma-

aseiden deaktivoinnista ja ilmoittavat siitä 

Euroopan komissiolle viimeistään 

[päivämäärä]. 

 __________________ 

 EUVL L 333, 19.12.2015, s. 62. 

 

Tarkistus  48 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta 
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Direktiivi 91/477/ETY 

10 b artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Komissio hyväksyy deaktivointistandardit 

ja -tekniikat sen varmistamiseksi, että 

deaktivoidut ampuma-aseet on tehty 

pysyvästi ampumakelvottomiksi. Nämä 

täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 13 

b artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 

tarkastelumenettelyä noudattaen. 

Poistetaan. 

 

Tarkistus  49 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta 

Direktiivi 91/477/ETY 

10 c artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön 

sääntöjä A, B ja C luokkaan kuuluvien 

ampuma-aseiden ja ampumatarvikkeiden 

turvallisesta säilytyksestä Euroopan 

talousalueesta tehdyssä sopimuksessa 

määrättyjen vaatimusten mukaisesti ja 

varmistettava että ampuma-aseet ja 

ampumatarvikkeet säilytetään siten, että 

minimoidaan riski niiden joutumisesta 

asiaankuulumattomien henkilöiden 

käsiin. 

 

Tarkistus  50 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta 

Direktiivi 91/477/ETY 

10 d artikla (uusi)  

 

Komission teksti Tarkistus 

 Poliisi- ja tulliviranomaisten ja armeijan 

A luokkaan kuuluvien virka-aseiden 

ylijäämävarastot deaktivoidaan pysyvästi 

15 päivänä joulukuuta 2015 annetun 
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komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 

2015/2043 mukaisesti lukuun ottamatta 

siirtoja, jotka suoritetaan 6 artiklan 1 tai 

2 kohdan mukaisesti myönnettyjen lupien 

nojalla. 

 

Tarkistus  51 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 8 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 8 a) Sen lisäksi, että tarvitaan 

yksityishenkilöiden tai toimijoiden 

laillisesti hallussaan pitämien ampuma-

aseiden rekisteröintijärjestelmä, jokaisen 

jäsenvaltion on pidettävä rekisteriä, jonka 

avulla on mahdollista jäljittää 

viranomaisten takavarikoimia tai valtion 

hyväksi pidätettyjä ampuma-aseita niiden 

luovuttamisesta tai takavarikoimisesta 

mahdolliseen hävittämiseen, 

viranomaisten käyttöön tai uudelleen 

markkinoille saattamiseen asti. 

 

Tarkistus  52 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 9 kohta 

Direktiivi 91/477/ETY 

13 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Jäsenvaltioiden toimivaltaiset 

viranomaiset vaihtavat tietoja luvista, joita 

on myönnetty ampuma-aseiden 

siirtämiseksi toiseen jäsenvaltioon, sekä 

tietoja lupien epäämisestä 7 artiklan 

mukaisesti. 

4. Jäsenvaltioiden toimivaltaiset 

viranomaiset vaihtavat viimeistään 

[päivämäärä] mennessä sähköisesti tietoja 

luvista, joita on myönnetty ampuma-

aseiden siirtämiseksi toiseen jäsenvaltioon, 

sekä tietoja lupien epäämisestä 7 artiklan 

ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EU) 2016/...1a mukaisesti. 

 ___________________ 

 1a Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) 2016/… yksilöiden suojelusta 
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henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden 

tietojen vapaasta liikkuvuudesta (yleinen 

tietosuoja-asetus) ja direktiivin 95/46/EY 

kumoamisesta (EUVL L...). 

Perustelu 

Tietojenvaihdon on oltava tehokasta ja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaista. 

 

Tarkistus  53 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta 

Direktiivi 91/477/ETY 

17 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Komissio antaa joka viides vuosi Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 

tämän direktiivin soveltamisesta liittäen 

siihen tarvittaessa ehdotuksia etenkin 

liitteessä I esitetyistä ampuma-aseiden 

luokista ja uuteen teknologiaan, kuten 3D-

tulostukseen, liittyvistä kysymyksistä. 

Ensimmäinen kertomus on toimitettava 

kahden vuoden kuluttua tämän direktiivin 

voimaantulosta. 

Komissio antaa joka viides vuosi Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle tämän 

direktiivin soveltamisesta kertomuksen, 

johon sisältyy uusien säännösten 

toimivuustarkastus, liittäen siihen 

tarvittaessa ehdotuksia etenkin liitteessä I 

esitetyistä ampuma-aseiden luokista ja 

aseiden modulaariseen suunnitteluun ja 

uuteen teknologiaan, kuten 3D-

tulostukseen, liittyvistä kysymyksistä. 

Ensimmäinen kertomus on toimitettava 

kahden vuoden kuluttua tämän direktiivin 

voimaantulosta. 

 

Tarkistus  54 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta 

Direktiivi 91/477/ETY 

17 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Komissio arvioi [date] mennessä 

tarvittavat elementit 4 artiklan 4 kohdassa 

tarkoitettuihin tietokoneistettuihin 

arkistointijärjestelmiin sisältyvien tietojen 

vaihtamiseksi jäsenvaltioiden välillä. 

Komission arviointiin on tarpeen mukaan 

Komissio arvioi [date] mennessä elementit, 

joita tarvitaan, jotta kaikki jäsenvaltiot 

pääsevät 4 artiklan 4 kohdassa 

tarkoitettuihin tietokoneistettuihin 

arkistointijärjestelmiin sisältyviin tietoihin. 

Komission arviointiin on tarpeen mukaan 
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liitettävä lainsäädäntöehdotus, jossa 

otetaan huomioon olemassa olevat 

tiedonvaihtovälineet.” 

liitettävä lainsäädäntöehdotus, jossa 

otetaan huomioon olemassa olevat 

tiedonvaihtovälineet.” 

 

Tarkistus  55 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta 

Direktiivi 91/477/ETY 

LIITE I – II osa 

 

Komission teksti Tarkistus 

13) Muutetaan direktiivin 91/477/EY 

liitteessä I oleva II osa seuraavasti: 

Poistetaan. 

a) Muutetaan A kohta seuraavasti:  

i) Lisätään A luokkaan kohdat 

seuraavasti: 

 

‘6 sarjatuliaseet (automaattiaseet), 

jotka on muunnettu kertatuliaseiksi 

(puoliautomaattiset aseet); 

 

7 siviilikertatuliaseet, jotka 

muistuttavat automaattimekanismilla 

varustettua asetta; 

 

8 edellä 1–7 kohdan mukaiset 

ampuma-aseet, jotka on deaktivoitu.” 

 

ii) poistetaan B luokasta 7 kohta.  

iii) Lisätään C luokkaan kohdat 

seuraavasti: 

 

‘5 hälytys- ja merkinantoaseet, 

kunnialaukauksiin käytettävät ja 

ääniaseet sekä asejäljennökset; 

 

6 B luokkaan kuuluvat ja C luokan 

1–5 kohdan mukaiset ampuma-aseet, 

jotka on deaktivoitu.” 

 

b) Poistetaan B kohdassa teksti 

seuraavasti: 

 

”sulkijamekanismi, ampuma-aseiden 

patruunapesä ja piippu, jotka luetaan 

erillisinä osina kuuluviksi samaan 

luokkaan kuin ase, jonka osia ne ovat tai 

jonka osiksi ne on tarkoitettu.” 
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Perustelu 

Ehdotettu muutos aiheuttaisi haittaa joidenkin jäsenvaltioiden kokonaispuolustuskyvylle. 

 

Tarkistus  56 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 13 a alakohta (uusi) 

Direktiivi 91/477/ETY 

LIITE I – II osa – A kohta – C luokka – 5 kohta 

 

Nykyinen teksti  Tarkistus 

 13 a) Muutetaan direktiivin 91/477/EY 

liitteessä I oleva II osa seuraavasti: 

 Lisätään C luokkaan kohta seuraavasti: 

5. hälytys- ja merkinantoaseet, 

kunnialaukauksiin käytettävät ja ääniaseet 

sekä asejäljennökset; 

5. A ja B luokkaan kuuluvat sekä C 

luokan 1–4 kohdan mukaiset ampuma-

aseet, jotka on muunnettu hälytys- ja 

merkinantoaseiksi, kunnialaukauksiin 

käytettäviksi aseiksi, ääniaseiksi, 

kaasuaseiksi, paintball- tai airsoft-aseiksi, 

Flobert-aseiksi tai nallilukkoisiksi aseiksi. 

Perustelu 

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. 

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.) 
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ASIAN KÄSITTELY 
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