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LÜHISELGITUS

Direktiivi taust

Komisjon on allkirjastanud rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise 
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni täiendava tulirelvade ja nende osade ning 
laskemoona ebaseaduslikku tootmist ja nendega ebaseaduslikku kauplemist tõkestava 
protokolli ning direktiiv, millega muudetakse direktiivi 91/477/EMÜ, on selle ühendusesisene 
elluviimine.

Direktiivi 91/477/EMÜ eesmärk on miinimumstandardite kehtestamine järgmistes 
valdkondades: relvade tähistamine, relvade tootmise ja kauplemise tõendite (registrite) 
säilitamine, tulirelvade kasutuskõlbmatuks muutmine ning karistatavate tegude määratlemine 
ja karistuste kasutuselevõtmine.

Komisjoni konkreetsed eesmärgid

Esitatud direktiiviga muudetakse olemasolevat direktiivi järgmistes punktides:

– direktiivi kohaldamisalas tulirelvade ebaseadusliku tootmise ja nendega kauplemise 
mõistete määratlemine;

– tulirelvade vajalikku tähistamist reguleerivad eeskirjad;
– direktiiviga 91/477/EMÜ ettenähtud registrite säilitamise minimaalse aja 

pikendamine;
– kohaldatavate karistuste selgitamine ning
– ÜRO protokollis määratletud relvade kahjutustamise üldiste põhimõtete kasutusele 

võtmine.

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2000)837)

Komisjon hindab oma aruandes KOM(2000)837 direktiivi 91/477/EMÜ kohaldamist ja jõuab 
põhimõtteliselt positiivsele hinnangule. Kuid mõnedel juhtudel on vaja teha veel parandusi.

Üksmeelel ollakse selles, et direktiiviga määratakse kindlaks järgmine põhimõte:
reisimine ühest liikmesriigist teise ei ole lubatud, kui reisijal on kaasas tulirelv. Nimetatud 
põhimõttest on lubatud kõrvale kalduda ainult siis, kui peetakse kinni täpselt 
kindlaksmääratud menetlusest, mis võimaldab asjaomastele liikmesriikidele teatada, et nende 
territooriumile toimetatakse tulirelv.

Nõnda valitsevad komisjoni andmetel olulised puudujäägid teabevahetuses, mistõttu ei ole 
piisavalt üksikasjalikku teavet ja esinevad puudused liikmesriikide koostöös. Peale selle on 
Euroopa tulirelvapassi kasutamine osutunud probleemseks, kuigi komisjoni arvates on see 
sobiv vahend jahimeestele ja laskesportlastele ühest liikmesriigist teise reisimisel jahil 
osalemise või oma spordialaga tegelemise eesmärgil.

Tulirelvade liigitamise, omandamise ja valdamise osas on ilmnenud, et liikmesriikide selges 
enamuses ei ole komisjoni kasutatav eristamine A-, B-, C -või D-klassi järgi vajalik. Rõhuvas 
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enamuses liikmesriikidest eristatakse üksnes keelatud tulirelvi ja loaga lubatud tulirelvi.

Asjaomased ringkonnad ei ole seni andnud märku direktiivi puudustest või muutmise 
vajadusest, nii et valitseb veendumus, et direktiivi on mõistlikult rakendatud ja see teenib oma 
eesmärki.

Raportööri seisukoht

Raportöör jagab asjaomaste isikute ja komisjoni põhimõttelist hinnangut, mistõttu ta toetab 
direktiivi 91/477/EMÜ muutmist vastavalt komisjoni ettepanekule. Üksikute järele jäävate 
ebaselguste täpsustamiseks täiendas raportöör komisjoni muudatusettepanekuid siiski 
Schengeni konventsiooni ja ÜRO protokolli koostisosadega.

Peale selle pooldab raportöör seda, et direktiivi kohaldamisalasse lisatakse Interneti-
kaubandus ja relvakaubandust toetavate Interneti-platvormide kasutada andmine.
Alates direktiivi ülevõtmisest 1993. aastal on Internet oluliselt edasi arenenud ja muutunud 
elektrooniliseks turuplatsiks. Direktiivi eesmärki tõkestada tulirelvadega ebaseaduslikku 
kauplemist on seega võimalik saavutada ainult siis, kui hõlmatakse kõik tulirelvade 
kauplemiskohad.

Lisaks täpsustab raportöör, et Euroopa tulirelvapassi puudumine ei ole tulirelvade 
toimetamisel ühest liikmesriigist teise karistatav. Eesmärk on isikute vaba liikumist mitte 
ülemäära piirata.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Komisjoni ettepanek1 Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
PÕHJENDUS 3 a (uus)

(3 a) Kuna luureandmed näitavad 
ümbertehtud relvade kasutamise 
suurenemist ELis, on oluline tagada, et 
ümbertehtavad relvad kaasataks käesolevas 
direktiivis tulirelva määratlusse.

  
1 ELTs seni avaldamata.
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Muudatusettepanek 2
Põhjendus 5

(5) Lisaks on protokolliga kehtestatud 
kohustus tähistada tulirelvad tootmise ajal ja 
riigivarudest alatiseks tsiviilkasutusse 
võõrandamise korral, kuid direktiivis 91/477 
on tähistamise kohustusele viidatud vaid 
kaudselt.

(5) Lisaks on protokolliga kehtestatud 
kohustus tähistada tulirelvad tootmise ajal ja 
riigivarudest alatiseks tsiviilkasutusse 
võõrandamise korral, kuid direktiivis 91/477 
on tähistamise kohustusele viidatud vaid 
kaudselt. Arvestades, et 1. juuli 1969. aasta 
väikerelvade tulistamisjälgede vastastikuse 
tunnustamise konventsioon sisaldab kõiki 
kõnealuse protokolli nõudeid, tuleks näha 
ette konventsiooni kohaldamine kogu 
Euroopa Liidu suhtes.

Selgitus

Väikerelvade tulistamisjälgede vastastikuse tunnustamise konventsioon kehtib paljudes ELi 
liikmesriikides, andes nõnda märgistamise ja kontrollisüsteemi, mis sisaldab kõiki ÜRO 
protokollis esitatud tagatisi ja nõudeid.

Muudatusettepanek 3
PÕHJENDUS 6

(6) Tulirelvi käsitlevat teavet sisaldava 
registri säilitamise minimaalset aega tuleb 
pikendada vähemalt kümne aastani, nagu 
protokollis sätestatud.

(6) Kui protokollis nähakse ette, et tulirelvi 
käsitlevat teavet sisaldava registri säilitamise 
minimaalset aega tuleb pikendada vähemalt 
kümne aastani, on seda aega vaja 
pikendada vähemalt 20 aastani, et 
võimaldada tulirelvade liikumise 
nõuetekohast jälgimist. Liikmesriikidel 
tuleb samuti pidada elektroonilist 
tsentraliseeritud andmekogumissüsteemi,
kus igale tulirelvale antakse kordumatu 
identifitseerimisnumber ja kuhu kantakse 
iga järgneva omaniku nimi ja aadress.
Politsei ja kohtuorganite juurdepääs 
keskregistris sisalduvale teabele peab olema 
kooskõlas inimõiguste ja põhivabaduste 
kaitse konventsiooni artikliga 8.

Selgitus

Protokollis nähakse ette teabe säilitamine "vähemalt kümne aasta jooksul", kuid 10 aastat ei 
ole piisav, arvestades tulirelvade väga pikka kasutusaega. Seepärast tuleks teavet säilitada 
vähemalt 20 aastat. Lisaks sellele näeb protokoll ette, et teabe säilitamine on ametiasutuste 
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ülesanne. Asjakohane tulirelvade liikumise jälgimine nõuab tsentraliseeritud 
registreerimissüsteemi, milles jälgitakse pigem relva liikumist kui isikut. Elektroonilised 
registrid on 21. sajandi nõue. Oluline on tagada, et kõnealuses keskregistris sisalduvale 
teabele juurdepääs allub eeskirjadele, mis tagavad era- ja pereelu austamise.

Muudatusettepanek 4
Põhjendus 6 a (uus)

(6 a) Tulirelvade liikumise jälgimise 
hõlbustamiseks ja tulirelvade, nende osade 
ja laskemoona ebaseadusliku tootmise ja 
kaubanduse vastu tõhusaks võitlemiseks 
tuleks samuti astuda samme, et parandada 
liikmesriikidevahelist teabevahetust.

Muudatusettepanek 5
Põhjendus 6 b (uus)

(6 b) Teabevahetus ja säilitamine toimub 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
24. oktoobri 1995. aasta direktiiviga 
95/46/EMÜ üksikisikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete 
vaba liikumise kohta.
1 EÜT L 281, 23.11. 1995, lk 31.

Selgitus

Oluline on rõhutada vajadust vastavuse järele isikuandmete kaitset käsitlevale 
raamdirektiivile.

Muudatusettepanek 6
Põhjendus 9 a (uus)

(9 a) Relvakaupmeeste ja vahendajate 
tegevuse spetsiifilise olemuse tõttu on vaja 
selle tegevuse ranget kontrollimist, eriti on 
vaja kontrollida relvakaupmeeste ja 
vahendajate erialast suutlikkust ning 
usaldusväärsust.

Selgitus

Erinevalt paljudest teistest kutsealadest ei ole relvakaupmeeste tegevus praeguseni 
nõuetekohaselt reguleeritud, ehkki tegemist on väga spetsiifilise tegevusega, mis nõuab ranget 
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kontrollimist. Seetõttu on soovitatav, et relvakaupmehed ja vahendajad tõendaksid oma 
kutsealast pädevust.

Muudatusettepanek 7
Põhjendus 9 B (uus)

(9 b) Euroopa tulirelvapass toimib 
põhimõtteliselt rahuldavalt ja seda peaks 
käsitlema ainsa dokumendina, mida on 
vaja jahimeestel ja laskuritel tulirelva ühest 
liimesriigist teise toimetamisel.

Selgitus

Nagu on märgitud komisjoni 2000. aasta aruandes ja arvestades siseturu nõuetekohast 
toimimist, ei tohiks liikmesriikidel lubada muude dokumentide või tasude kui Euroopa 
tulirelvapassi nõudmist jahimeeste ja laskurite liikumisel.

Muudatusettepanek 8
Põhjendus 9 C (uus)

(9 c) Komisjon peaks koostama niipea kui 
võimalik kulutasuvuse uuringu mõju 
kohta, mis relvaklasside arvu vähendamisel 
oleks siseturu toimimisele.

Muudatusettepanek 9
ARTIKLI 1 PUNKT -1 A (uus)

Artikli 1 lõige 1 (direktiiv 91/477/EMÜ)

-1 a) Artikli 1 lõige 1 asendatakse järgmise 
tekstiga:
„Käesoleva direktiivi kohaldamisel 
tähendab „tulirelv” igasugust 
kaasaskantavat relvarauaga relva, mis 
lõhkeaine toimel laseb välja haavli, kuuli 
või mürsu või mis on selleks ette nähtud või 
mida on võimalik selleks kohandada, välja 
arvatud juhul, kui see vastab määratlusele, 
kuid on mõnel I lisa III jaos toodud 
põhjusel liigitusest välja jäetud. Tulirelvad 
on liigitatud I lisa II jaos”.
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Selgitus

Tulirelva mõiste määratlus vastab protokollile. Määrus peaks siiski hõlmama ümbertehtud 
relvade suurenenud kasutus kuritegevuses üle kogu Euroopa ning ümbertehtud relvade 
piiriõlese salakaubanduse kasvu, sealhulgas alates protokolli allakirjutamisest 2001.aastal.
Protokollis kasutatud, "kergesti ümbertehtav" määratlus on nõrk ning tekitab riski, et seda  
tõlgendatakse liikmesriikides erinevalt mis omakorda tekitab kuritegevuses kriminaalsetel 
eesmärkidel kasutatavate relvade kontrollis võimalikke lünki.

Ka politsei andmetel kasutavad kurjategijad järjest keerukamaid relvade ümbertegemise 
meetodeid ning seetõttu võib ümbertegemiseks kasutada ka relvi, mida ei loeta „kergesti 
ümbertehtavateks”.

Määratlus peab aga siiski olema järjepidev ja võtma arvesse direktiivi I lisa III osas mainitud 
kahjutustatud tulirelvi, antiikseid relvi ja mõningaid muid tulirelvi.

Muudatusettepanek 10
ARTIKLI 1 PUNKT -1 B(uus)

Artikli 1 lõige 2 (direktiiv 91/477/EMÜ)

-1 b) Artikli 1 lõige 2 asendatakse järgmise 
tekstiga:
„2. Käesoleva direktiivi kohaldamisel 
tähendab „relvakaupmees” iga füüsilist 
isikut, kelle kaubandus- või äritegevus 
koosneb täielikult või osaliselt tulirelvade 
valmistamisest, nendega kauplemisest või 
Internetis kauplemisest või selleks 
platvormi pakkumisest, tulirelvade 
vahetamisest, rendileandmisest, 
parandamisest või ümbertegemisest.”

Muudatusettepanek 11
ARTIKLI 1 PUNKT -1 C(uus)

Artikli 1 lõige 1 a (uus) (direktiiv 91/477/EMÜ)

-1 c) Artiklile 1 lisatakse järgmine lõige 
1 a:
„1 a. Käesoleva direktiivi kohaldamisel 
tähendab „antiikne relv” kas mis tahes 
enne 1900. aastat valmistatud relva või mis 
tahes hiljem valmistatud relva, mille 
liikmesriik on vastavalt tehnilistele 
näitajatele määratlenud antiikse relvana.”

Selgitus



AD\670886ET.doc 9/17 PE 380.586v02-00

ET

Antiikse relva mõiste määratlus on õiguskindluse huvides vajalik, sest kõnealused relvad ei 
ole käesoleva direktiiviga hõlmatud. Teisalt peaks liikmesriikides olema lubatud ka muud 
määratlused, tingimusel et need põhinevad tehnilistel näitajatel.

Muudatusettepanek 12
ARTIKLI 1 LÕIGE 1

Artikli 1 lõige 2 b (direktiiv 91/477/EMÜ)

4. Käesoleva direktiivi kohaldamisel 
tähendab „ebaseaduslik kauplemine“ 
tulirelvade ja nende osade või laskemoona 
omandamist, müümist, tarnimist, vedamist 
või üleandmist ühe liikmesriigi
territooriumilt või tema territooriumi kaudu
teise liikmesriigi territooriumile, kui üks 
asjaomastest liikmesriikidest ei ole selleks 
andnud käesoleva direktiivi kohast luba või 
kui tulirelvad ei ole märgistatud vastavalt 
artikli 4 lõikele 1.

2 b. Käesoleva direktiivi kohaldamisel 
tähendab „ebaseaduslik kauplemine” 
käesoleva direktiiviga vastuolus olevat 
tulirelvade ja nende osade või laskemoona 
omandamist, müümist, tarnimist, vedamist 
või üleandmist liikmesriigi territooriumile, 
kui üks asjaomastest liikmesriikidest ei ole 
selleks andnud käesoleva direktiivi kohast 
luba või kui tulirelvad, nende osad ja 
laskemoon ei ole registreeritud vastavalt 
artikli 4 lõikele 3 või ei ole märgistatud 
vastavalt artikli 4 lõikele 1. Tulirelvade 
omandamist, müümist, tarnimist, vedamist 
või üleandmist ei peeta siiski 
ebaseaduslikuks kauplemiseks ainult sel 
põhjusel, et need ei ole märgistatud 
vastavalt artikli 4 lõikele 1, juhul kui need 
valmistati või anti üle valitsuse varudest 
püsivasse tsiviilkasutusse varem kui ...*, 
tingimusel et märgistamine vastab enne 
nimetatud kuupäeva kohaldatavatele 
asjaomastele nõuetele.
_____________
* [Liikmesriigi poolt käesoleva direktiivi 
ülevõtmise kuupäev]

Selgitus

Registrisse mittekandmine tuleb lisada kui ebaseadusliku kauplemise tunnus. Sõnade 
„käesoleva direktiiviga vastuolus olevat” lisamine tagab õiguskindluse, sest sel viisil loetakse 
ebaseaduslikuks igasugune kauplemine, mis ei ole kooskõlas käesoleva direktiivi kõigi 
sätetega, ning tagab selle, et kõiki ELi territooriumil olevaid tulirelvi käsitletakse võrdselt.
Tehinguid omaaegsete nõuete kohaselt märgistatud tulirelvadega ei tuleks lugeda 
ebaseaduslikuks kauplemiseks, kui tegemist on enne käesoleva direktiivi ülevõtmise kuupäeva 
toodetud või üle antud tulirelvadega.
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Muudatusettepanek 13
ARTIKLI 1 PUNKT 1 A (uus)

Artikli 1 lõige 4 (direktiiv 91/477/EMÜ)

1 a) Artikli 1 lõige 4 asendatakse järgmise 
tekstiga:
"4. Euroopa tulirelvapass on dokument, 
mille liikmesriigi ametiasutused väljastavad 
tulirelva seaduslikult omandavale ja 
kasutavale isikule tema taotluse alusel.  See 
kehtib kõige rohkem viis aastat.
Kehtivusaega võib pikendada.
Tulirelvapass sisaldab II lisas sätestatud 
teavet. Euroopa tulirelvapass on dokument, 
mida ei või edasi anda ja millele märgitakse 
passi omaniku valduses olev ja kasutatav 
relv või relvad. Pass peab alati olema 
tulirelva omava isiku valduses. Passi 
märgitakse nii tulirelvade valduse või 
omaduste muutumine kui ka tulirelva 
kaotamine või vargus."

Muudatusettepanek 14
ARTIKLI 1 PUNKT 2

Artikli 4 lõike 1 esimene lõik (direktiiv 91/477/EMÜ)

“1. Tulirelva kindlakstegemiseks ja selle 
liikumise jälgimiseks nõuavad liikmesriigid, 
et tootmise ajal tähistataks iga tulirelv 
ainulaadse märgistusega, mis sisaldab tootja 
nime, tootmise riiki või kohta, 
seerianumbrit, või säilitataks muu 
ainulaadne ja hõlpsasti kasutatav märgistus, 
mis koosneb lihtsatest geomeetrilistest 
sümbolitest ja numberkoodist või täht- ja 
numberkoodist ning mis võimaldab kõigil 
riikidel tootjariigi hõlpsasti kindlaks teha.”

“1. Tulirelva kindlakstegemiseks ja selle 
liikumise jälgimiseks nõuavad liikmesriigid, 
et tootmise ajal tähistataks iga tulirelv 
ainulaadse märgistusega, mis sisaldab tootja 
nime või märgist, tootmise riiki või kohta, 
seerianumbrit, nagu on näiteks sätestatud 1. 
juuli 1969. aasta väikerelvade 
tulistamisjälgede vastastikuse tunnustamise 
konventsioonis, või säilitataks muu 
ainulaadne ja hõlpsasti kasutatav märgistus, 
mis koosneb lihtsatest geomeetrilistest 
sümbolitest ja numberkoodist või täht- ja 
numberkoodist ning mis võimaldab kõigil 
riikidel tootjariigi hõlpsasti kindlaks teha.”
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Muudatusettepanek 15
ARTIKLI 1 LÕIGE 2

Artikli 4 lõige 2 (direktiiv 91/477/EMÜ)

2. Vähemalt A- ja B-klasside puhul
võimaldavad liikmesriigid oma 
territooriumil relvakaupmehena tegutseda 
ainult loaga, mille andmise aluseks on 
vähemalt relvakaupmehe isikliku ja erialase 
usaldusväärsuse kontroll. Juriidilise isiku 
puhul kontrollitakse ettevõtte juhti. C- ja D-
klassi kohta kehtestab iga liikmesriik, kes ei 
nõua relvakaupmehena tegutsemiseks luba, 
sellise tegevuse suhtes aruandekohustuse.

2. Iga liikmesriik võimaldab oma 
territooriumil relvakaupmehena tegutseda 
ainult loaga, mille andmise aluseks on 
vähemalt relvakaupmehe isikliku ja erialase 
usaldusväärsuse kontroll. Juriidilise isiku 
puhul kontrollitakse ettevõtte juhti.

Muudatusettepanek 16
ARTIKLI 1 LÕIGE 2

Artikli 4 lõige 3 (direktiiv 91/477/EMÜ)

3. Iga relvakaupmees on kohustatud pidama 
registrit, millesse kantakse teave kõikide A-, 
B- ja C-klassi tulirelvade kohta, mis ta on 
vastu võtnud või võõrandanud, sealhulgas 
andmed, mis võimaldavad relva ära tunda, 
eelkõige relva tüübi, margi, mudeli, kaliibri 
ja seerianumbri ning relva tarnija ja 
omandaja nime ja aadressi. Relvakaupmees 
säilitab seda registrit viis aastat, isegi pärast 
oma tegevuse lõpetamist. Iga liikmesriik 
tagab sellise teabe säilitamise vähemalt 
kümne aasta jooksul.

3. Iga relvakaupmees on kohustatud pidama 
registrit, millesse kantakse teave kõikide 
tulirelvade kohta, mis ta on vastu võtnud või 
võõrandanud, samuti andmed, mis 
võimaldavad relva ära tunda, eelkõige relva 
tüübi, margi, mudeli, kaliibri ja seerianumbri 
ning relva tarnija ja omandaja nime ja 
aadressi. Relvakaupmees säilitab seda 
registrit viis aastat, isegi pärast oma 
tegevuse lõpetamist. Iga liikmesriik tagab 
eespool mainitud teabe säilitamise 
tsentraliseeritud ja elektroonilises 
registreerimissüsteemis vähemalt 
kahekümne aasta jooksul.

Selgitus

Tsentraliseeritud ja elektroonilise registreerimissüsteemi olemasolu igas liikmesriigis 
hõlbustaks teabe jälgimist ja vahetust. Lisaks tuleks tulirelva kasutusaega silmas pidades 
pikendada teabe säilitamise aega, mis direktiivi ettepanekus on 10 aastat, 20 aastani.

Muudatusettepanek 17
ARTIKLI 1 PUNKT 2 A (uus)

Artikli 4 lõige 3 a (uus) (direktiiv 91/477/EMÜ)
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3 a. Liikmesriigid tagavad, et kõigi A-, B-, 
C- ja D-klassi tulirelvade puhul oleks 
võimalik kindlaks teha seos nende 
praeguste omanikega.

Muudatusettepanek 18
ARTIKLI 1 PUNKT 2 B (uus)

Artikkel 4 a (uus) (direktiiv 91/477/EMÜ)

2 b) Artikli 4 järele lisatakse järgmine 
artikkel:

“Artikkel 4 a
Ilma et see piiraks artikli 3 kohaldamist, 
lubavad liikmesriigid A-, B-, C- ja D-klassi 
tulirelvi omandada ja vallata üksnes 
sellistel isikutel, kellele on antud selleks 
litsents või luba kooskõlas siseriiklike 
õigusaktidega.”

Muudatusettepanek 19
ARTIKLI 1 PUNKT 2 C (uus)

Artikkel 5 (direktiiv 91/477/EMÜ)

2 c) Artikkel 5 asendatakse järgmise 
tekstiga:
"Ilma et see piiraks artikli 3 kohaldamist, 
lubavad liikmesriigid tulirelvi omandada ja 
vallata üksnes sellistel isikutel, kellel on 
selleks mõjuv põhjus ja kes
a) on vähemalt 18-aastased, välja arvatud 
eriloa olemasolu korral küttimise ja 
sportlaskmise puhul;
b) tõenäoliselt ei ohusta ennast, avalikku 
korda ega avalikku julgeolekut.
Ilma et see piiraks artikli 3 kohaldamist, 
lubavad liikmesriigid vallata tulirelvi ainult 
isikutel, kes ei ole raske kuriteo (nt mõrv, 
röövimine, kuritegelik süütamine) või 
sellises kuriteos osalemise tõttu varem 
kohtulikult karistatud.
Liikmesriigid võivad tulirelva valdamise loa 
tühistada, kui mõnda punkti b tingimustest 
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enam ei täideta.
Liikmesriigid ei või oma territooriumil 
elavatel isikutel keelata teises liikmesriigis 
omandatud relva valdust, välja arvatud 
juhul, kui nad keelavad sellesama relva 
omandamise nende endi territooriumil."

Selgitus

Vahelepaigutatud teksti näol on tegemist selgitusega Schengeni konventsiooni artikli 83c 
tähenduses.

Muudatusettepanek 20
ARTIKLI 1 PUNKT 2 D (uus)

Artikkel 6 (direktiiv 91/477/EMÜ)

2 d) Artiklile 6 lisatakse järgmine lõik:
„Tulirelvade, nende osade ja laskemoona 
omandamise kohta sidevahendite abil, 
nagu nähakse ette Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 20. mai 1997. aasta direktiivi 
97/7/EÜ (tarbijate kaitse kohta sidevahendi 
abil sõlmitud lepingute korral)1 artiklis 2,
kehtivad täielikult käesoleva direktiivi 
sätted.
1 EÜT L 144, 4.6.1997, lk 19."

Muudatusettepanek 21
ARTIKLI 1 PUNKT 2 E (uus)

Artikli 12 lõige 2 (direktiiv 91/477/EMÜ)

2 e) Artikli 12 lõiget 2 muudetakse 
järgmiselt:
a) Lõike 2 esimene lõik asendatakse 
järgmisega:
„2. Olenemata lõikest 1 võivad jahimehed 
ja laskurid ilma eelloata hoida oma 
valduses ühte või mitut tulirelva, kui nad 
on teekonnal läbi kahe või enama 
liikmesriigi, et tegelda oma harrastusega, 
tingimusel et nende valduses on Euroopa 
tulirelvapass, kus see tulirelv või need 
tulirelvad on nimetatud. Liikmesriigid ei 
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või selleks nõuda muud dokumenti kui 
Euroopa tulirelvapass. Liikmesriigid ei või 
Euroopa tulirelvapassi vastuvõetavust 
siduda ühegi täiendava registreerimise 
nõude ega tasu või lõivu maksmisega.”
b) Teine lõik asendatakse järgmisega:
„Kõnealust erandit ei kohaldata siiski 
reiside suhtes liikmesriiki, kes on keelanud 
kõnealuse tulirelva omandamise ja 
valdamise; sel juhul tehakse Euroopa 
tulirelvapassi vastav selgesõnaline kanne.”

Selgitus

Nagu on märgitud komisjoni 2000. aasta aruandes ja arvestades siseturu nõuetekohast 
toimimist, ei tohiks liikmesriikidel lubada muude dokumentide või tasude kui Euroopa 
tulirelvapassi nõudmist jahimeeste ja laskurite liikumisel.

Muudatusettepanek 22
ARTIKLI 1 PUNKT 2 F (uus)

Artikli 13 lõige 3 (direktiiv 91/477/EMÜ)

2 f) Artikli 13 lõige 3 asendatakse 
järgmisega:
„3. Liikmesriigid loovad võrgustikud kogu 
nende käsutuses oleva teabe korrapäraseks 
vahetamiseks.
Komisjon asutab hiljemalt aasta pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist 
kontaktrühma teabe vahetamiseks 
käesoleva artikli kohaldamise eesmärgil.
Iga liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja 
komisjoni ametiasutustest, kes vastutavad 
teabe edastamise ja vastuvõtmise ning 
vormiliste nõuete kohaldamise eest artikli 
11 lõike 4 alusel.

Muudatusettepanek 23
ARTIKLI 1 PUNKT 3
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Artikli 16 lõike 1 kolmas lõik (direktiiv 91/477/EMÜ)

Karistatavateks rikkumisteks loetakse ka
tahtlik osalemine sellistes toimingutes või 
sellisele toimingule õhutamine.

Karistatavaks rikkumiseks loetakse tahtlik 
käesoleva artikliga määratletud rikkumise 
toimepanemise korraldamine, 
juhendamine, selle juures abistamine, 
sellele õhutamine, selle hõlbustamine või 
selleks nõu andmine.

Selgitus

Sõnastus on üle võetud direktiivi aluseks olevast ÜRO protokollist ja selle eesmärk on 
selgitamine.

Muudatusettepanek 24
ARTIKLI 1 PUNKTI 3

Artikli 16 lõike 1 kolmas a lõik (uus) (direktiiv 91/477/EMÜ)

Euroopa tulirelvapassi 
mittekaasaskandmine ei ole 
vabadusekaotusega karistatav.

Selgitus
Täiendusega soovitakse vältida relva õiguspärase omaniku ohustamist vanglakaristusega, kui 
ta ei suuda ühest liikmesriigist teise liikumisel esitada Euroopa tulirelvapassi, aga tal on kõik 
muud vajalikud dokumendid olemas.

Muudatusettepanek 25
ARTIKLI 1 PUNKT 4 A (uus)

I lisa punkt f (direktiiv 91/477/EMÜ)

4 a) II lisa punkti f teist lõiku muudetakse 
järgmiselt:
Eespool nimetatud eelluba ei ole 
põhimõtteliselt vaja, kui  tulirelvaga 
reisitakse küttimise või sportlaskmises 
osalemise eesmärgil, tingimusel et reisija 
valduses on Euroopa tulirelvapass."

Muudatusettepanek 26
ARTIKLI 2 PUNKT 2 A (uus)
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2 a) Artikkel 17 asendatakse järgmise 
tekstiga:
„Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande käesoleva direktiivi 
kohaldamisest tulenenud olukorrast viie 
aasta jooksul alates käesoleva direktiivi 
ülevõtmisest siseriiklikku õigusesse ning 
edaspidi iga viie aasta tagant, lisades sellele 
vajaduse korral ettepanekud.
Komisjon viib läbi koopiarelvade 
turustamist Euroopa Ühenduses käsitleva 
uuringu ja annab selle kohta Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aru hiljemalt 
[...]*.
____________
* Ühe aasta möödumisel käesoleva 
direktiivi jõustumise kuupäevast.

Selgitus

Direktiivis 91/477/EMÜ sisalduv aruandmise nõue tuleks kooskõlas parema õigusliku 
reguleerimisega ajakohastada ja muuta korrapäraseks. Lisaks peaks komisjon viima läbi 
uuringu, mis käsitleb keerulist küsimust Euroopa Ühenduses koopiarelvade ja nende 
turustamise kohta, kaasa arvatud nende müügi kohta Internetis.
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