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LYHYET PERUSTELUT

Direktiivin taustaa

Direktiivillä, jolla muutetaan direktiiviä 91/477/ETY, pannaan yhteisössä täytäntöön 
komission allekirjoittama "kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaista 
Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimusta täydentävä ampuma-aseiden, niiden osien ja 
komponenttien sekä ampumatarvikkeiden laittoman valmistuksen ja laittoman kaupan 
torjuntaa koskeva lisäpöytäkirja".

Direktiivillä 91/477/ETY pyritään luomaan vähimmäisnormit aseiden merkitsemiselle, 
aseiden valmistusta ja kauppaa koskevien todisteiden säilyttämiselle (aserekisterit), ampuma-
aseiden käyttökelvottomiksi tekemiselle sekä sellaisten toimien määrittelylle, joihin liittyy 
pakotteita, sekä pakotteiden käyttöönotolle.

Komission konkreettinen tavoite

Ehdotetulla direktiivillä muutetaan nykyistä direktiiviä seuraavasti:

– direktiivissä tarkoitetun "tuliaseiden kielletyn valmistuksen ja kaupan" määrittely,
– tuliaseiden tarvittavaa merkintää koskeva sääntely,
– direktiivin 91/477/ETY edellyttämien aserekisterien vähimmäissäilytysajan 

poistaminen,
– sovellettavien pakotteiden tarkennus ja
– ampuma-aseiden käyttökelvottomiksi tekemistä koskevien yleisten periaatteiden 

ottaminen Yhdistyneiden Kansakuntien pöytäkirjasta.

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2000)0837)

Komissio arvioi kertomuksessaan KOM(2000)0837 direktiivin 91/477/ETY soveltamista ja 
esittää periaatteessa myönteisen arvion. Joitakin kohtia on kuitenkin parannettava.

Komission mukaan ollaan yksimielisiä siitä, että direktiivissä määritetään seuraavat 
perusperiaatteet:

Matkustaminen jäsenvaltiosta toiseen ei ole sallittua, jos matkustajalla on hallussaan tuliase. 
Tästä periaatteesta voidaan poiketa vain noudattaen sellaista tarkoin määriteltyä menettelyä, 
jonka avulla asianomaiselle jäsenvaltiolle voidaan ilmoittaa, että sen alueelle tuodaan tuliase.

Komission mukaan on myös vakavia puutteita tiedonvaihdossa, minkä vuoksi 
yksityiskohtaisia tietoja puuttuu ja jäsenvaltioiden välinen yhteistyö on niinikään puutteellista. 
Lisäksi Euroopan tuliaseenkantoluvan käyttö tunnustetaan ongelmalliseksi, vaikkakin se 
komission mukaan on sopiva väline metsästäjille ja ampumaurheilun harrastajille heidän 
matkustaessaan maasta toiseen metsästys- tai urheilutarkoituksessa.

Tuliaseiden luokituksen, hankkimisen ja hallussapidon suhteen on osoittautunut, että 
jäsenvaltioiden selvässä enemmistössä ei tarvita komission esittämää tuliaseiden jakoa 
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luokkiin A, B, C ja D. Jäsenvaltioiden selvässä enemmistössä tehdään ero vain kiellettyjen ja 
luvanvaraisten tuliaseiden välillä.

Direktiivin käsittelemät tahot eivät tähän mennessä ole ilmaisseet pitävänsä tarpeellisena 
merkittävää muuttamista direktiivin puutteiden vuoksi, joten vallitsee yksimielisyys siitä, että 
direktiivin täytäntöönpano on järkevää ja se palvelee tarkoitustaan.

Esittelijän kanta

Esittelijä on periaatteessa samaa mieltä asianomaisten tahojen sekä komission kanssa ja tukee 
siksi direktiivin 91/477/ETY muuttamista komission esittämällä tavalla. Jäljellä olevien 
yksittäisten epäselvyyksien selventämiseksi esittelijä täydentää komission muutosehdotuksia 
Schengenin sopimukseen ja YK:n pöytäkirjaan kuuluvilla elementeillä.

Lisäksi esittelijä kannattaa, että direktiivin soveltamisalaan sisällytetään myös asekauppaa 
tukeva Internet-kauppa ja Internet-toimintojen antaminen käyttöön. Direktiivin vuonna 1993 
tapahtuneen täytäntöönpanon jälkeen Internet on kehittynyt merkittävästi edelleen, ja siitä on 
tullut sähköinen kauppapaikka. Direktiivin tavoite – tuliaseiden laittoman kaupan estäminen –
voidaan siksi saavuttaa vain, kun direktiivissä otetaan huomioon tuliaseiden kaikki 
kauppapaikat.

Esittelijä konkretisoi myös, että tuliaseiden vienti jäsenvaltiosta toiseen ei ole rangaistavaa 
Euroopan tuliaseenkantoluvan puuttumisen vuoksi. Näin on siksi, ettei henkilöiden vapaata 
liikkumista rajoitettaisi liikaa. 
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TARKISTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat 
tarkistukset:

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
JOHDANTO-OSAN 3 A KAPPALE (uusi)

(3 a) Koska saadut todisteet osoittavat 
muunnettujen aseiden käytön lisääntyneen 
Euroopan unionissa, on tärkeää taata, että 
muunnettavissa olevat aseet saadaan tämän 
direktiivin mukaisen 'tuliaseen' 
määritelmän piiriin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Véronique Mathieu

Tarkistus 2
JOHDANTO-OSAN 5 KAPPALE

(5) Pöytäkirjassa asetetaan niin ikään 
velvollisuus merkitä aseet niiden 
valmistuksen yhteydessä ja siirrettäessä niitä 
valtion varastoista pysyvään 
yksityiskäyttöön, kun taas 
direktiivissä 91/477 viitataan vain 
epäsuorasti merkitsemisvelvollisuuteen.

(5) Pöytäkirjassa asetetaan niin ikään 
velvollisuus merkitä aseet niiden 
valmistuksen yhteydessä ja siirrettäessä niitä 
valtion varastoista pysyvään 
yksityiskäyttöön, kun taas 
direktiivissä 91/477 viitataan vain 
epäsuorasti merkitsemisvelvollisuuteen. 
Ottaen huomioon, että kannettavien 
ampuma-aseiden tarkastusleimojen 
vastavuoroisesta hyväksymisestä 1 päivänä 
heinäkuuta 1969 tehtyyn sopimukseen
sisältyvät kaikki pöytäkirjan vaatimukset, 
olisi mainittua sopimusta sovellettava 
kaikkialla Euroopan unionissa.

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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Perustelu

Kyseinen sopimus on voimassa suuressa osassa EU:n jäsenvaltioita ja mahdollistaa 
merkintä- ja valvontajärjestelmän, johon kuuluvat kaikki YK:n pöytäkirjassa määritellyt 
takeet ja vaatimukset.

Tarkistus 3
JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE

(6) Asetietojen rekisterinpitoajan on lisäksi 
oltava vähintään kymmenen vuotta siten 
kuin pöytäkirjassa määrätään.

(6) Huolimatta siitä, että pöytäkirjan 
mukaan asetietojen rekisterinpitoajan on 
lisäksi oltava vähintään kymmenen vuotta, 
kyseistä aikaa olisi pidennettävä ainakin 
20 vuoteen tuliaseiden asianmukaisen 
jäljitettävyyden mahdollistamiseksi.
Jäsenvaltioiden on myös pidettävä yllä 
tietojen tietokoneistettua ja keskitettyä 
arkistointijärjestelmää, jossa kullekin 
tuliaseelle on annettu ainutkertainen 
tunnusnumero ja jossa mainitaan tuliaseen 
peräkkäisten omistajien nimi ja osoite. 
Poliisi- ja oikeusviranomaisten pääsy 
tämän keskusrekisterin tietoihin tapahtuu 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen 
8 artiklan mukaisesti.

Perustelu

Pöytäkirjassa määrätään, että tietoja on säilytettävä "vähintään kymmenen vuotta", mutta 
vuosikymmen on riittämätön, kun pidetään mielessä tuliaseiden hyvin pitkä elinkaari. Tietoja 
olisi siksi säilytettävä vähintään 20 vuotta. Pöytäkirjassa todetaan myös, että tietojen 
säilyttäminen on julkisten viranomaisten velvollisuus. Tuliaseiden asianmukainen 
jäljitettävyys edellyttää keskitettyä rekisteröintijärjestelmää, jossa seurataan henkilön sijaan 
aseen vaiheita. Rekisterien toteuttaminen atk-järjestelmin on välttämätöntä 21. vuosisadan 
maailmassa. On tärkeää, että keskusrekisterin tietoihin pääsyä koskevat säännöt, joilla 
suojellaan yksityis- ja perhe-elämää.

Tarkistus 4
JOHDANTO-OSAN 6 A KAPPALE (uusi)
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(6 a) Ampuma-aseiden jäljittämisen 
helpottamiseksi ja ampuma-aseiden, niiden 
osien ja komponenttien sekä 
ampumatarvikkeiden laittoman 
valmistuksen ja laittoman kaupan 
tehokkaan torjumisen varmistamiseksi on 
tarpeen parantaa jäsenvaltioiden välistä 
tiedonvaihtoa.

Tarkistus 5
JOHDANTO-OSAN 6 B KAPPALE (uusi)

(6 b) Tietojen säilyttäminen ja vaihto 
tapahtuu yksilöiden suojelusta 
henkilötietojen käsittelyssä ja näiden 
tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä 
lokakuuta 1995 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 95/46/EY nojalla.
________________
1EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.

Perustelu

On tärkeää muistuttaa tarpeesta noudattaa puitedirektiiviä henkilötietojen suojelusta.

Tarkistus 6
JOHDANTO-OSAN 9 A KAPPALE (uusi)

(9 a) Asekauppiaan ja välittäjän toiminnan 
erityisluonteen vuoksi on tarpeen valvoa 
kyseistä toimintaa tiukasti, erityisesti jotta 
voidaan varmistaa kauppiaiden ja 
välittäjien ammattitaito ja luotettavuus.
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Perustelu
Tähän asti ei asekauppiaan toimintaa ole säännelty asianmukaisesti, toisin kuin monen muun 
ammatin harjoittamista, vaikka kyse on hyvin erikoislaatuisesta toiminnasta, jota on 
valvottava tarkasti. Siksi on suotavaa, että kauppiaat ja välittäjät todistavat ammatillisen 
pätevyytensä.

Tarkistus 7
JOHDANTO-OSAN 9 B KAPPALE (uusi)

(9 b) Euroopan ampuma-
asepassijärjestelmä toimii periaatteessa 
tyydyttävästi, ja passia olisi pidettävä 
ainoana asiakirjana, jota metsästäjät ja 
tarkkuusammunnan harrastajat tarvitsevat 
siirtääkseen tuliaseen toiseen jäsenvaltioon.

Perustelu
Kuten komission vuoden 2000 kertomuksessa todettiin ja pitäen mielessä sisämarkkinoiden 
toimivuuden jäsenvaltiot eivät saisi vaatia Euroopan ampuma-asepassin lisäksi muita 
asiakirjoja tai maksuja silloin, kun on kyse metsästäjien ja tarkkuusammunnan harrastajien 
aseiden liikkeistä. 

Tarkistus 8
JOHDANTO-OSAN 9 C KAPPALE (uusi)

(9 c) Komission on pikaisesti laadittava 
kustannus/hyötytutkimus vaikutuksista, 
joita aseluokkien määrän vähentämisellä 
olisi sisämarkkinoiden toimintaan.

Tarkistus 9
1 ARTIKLAN -1 A KOHTA (uusi)

1 artiklan 1 kohta (direktiivi 91/477/ETY)

-1 a) Korvataan 1 artiklan 1 kohta 
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seuraavasti:
"Tässä direktiivissä tarkoitetaan 
'tuliaseella' kannettavaa piipullista asetta, 
joka räjähteen avulla laukaisee, on 
suunniteltu laukaisemaan tai voidaan 
muuttaa laukaisemaan laukauksen, luodin 
tai ammuksen, ellei se ole määritelmän 
mukainen, mutta on jätetty direktiivin 
soveltamisalan ulkopuolelle liitteen I 
osassa III luetellun syyn perusteella. 
Tuliaseet on luokiteltu liitteen I osassa II."

Perustelu

Tuliaseen määritelmä noudattaa pöytäkirjan määritelmää. Määritelmässä olisi kuitenkin 
tunnustettava, että muunnettuja aseita käytetään Euroopassa yhä enemmän rikoksiin ja että 
muunnettavia aseita salakuljetetaan yhä enemmän rajojen yli myös vuonna 2001 tapahtuneen 
pöytäkirjan tekemisen jälkeen. "Helposti muunnettavien" aseiden määritelmä pöytäkirjassa 
on heikko, ja sitä voidaan tulkita eri tavoilla jäsenvaltioissa. Siksi vaarana on, että rikolliset 
saattavat löytää porsaanreikiä rikollisessa toiminnassa käytettyjen aseiden valvonnassa. 
Poliisin mukaan rikolliset käyttävät kehittynyttä tekniikkaa aseiden muuntamiseen, ja siksi 
muuntamiseen voidaan käyttää aseita, joita ei pidetä "helposti muunnettavina". Määritelmän 
tulisi kuitenkin olla yhdenmukainen käytöstä poistettuja tuliaseita, antiikkiaseita ja eräitä 
muita direktiivin liitteen I osassa III mainittuja tuliaseita koskevien poikkeusten kanssa.

Tarkistus 10
1 ARTIKLAN -1 KOHTA (uusi)

1 artiklan 2 kohta (direktiivi 91/477/ETY)

-1) Korvataan 1 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:
"2. Tässä direktiivissä tarkoitetaan 
'asekauppiaalla' luonnollista henkilöä, 
jonka harjoittama kaupankäynti tai 
liiketoiminta koostuu yksinomaan tai 
osittain tuliaseiden valmistuksesta, 
kaupasta tai mahdollisuuden tarjoamisesta 
siihen, vaihdosta, vuokraamisesta, 
korjaamisesta tai muuntamisesta."
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Tarkistus 11
1 ARTIKLAN -1 KOHTA (uusi)

1 artiklan 1 a kohta (uusi) (direktiivi 91/477/ETY)

(-1) Lisätään 1 artiklaan 1 a kohta 
seuraavasti:
"1 a. Tässä direktiivissä tarkoitetaan 
'antiikkiaseella' joko ennen vuotta 1900 
valmistettua asetta tai uudempaa asetta, 
joka on määritelty jäsenvaltiossa 
antiikkiaseeksi teknisten kriteereiden 
perusteella."

Perustelu
Oikeusvarmuussyistä on tarpeen määritellä "antiikkiase", sillä antiikkiaseet eivät kuulu 
tämän direktiivin soveltamisalan piiriin. Toisaalta olisi sallittava jäsenvaltioiden soveltamat 
muut määritelmät, kunhan ne perustuvat teknisiin kriteereihin.

Tarkistus 12
1 ARTIKLAN 1 KOHTA

1 artiklan 4 kohta (direktiivi 91/477/ETY)

4. Tässä direktiivissä ’laittomalla kaupalla’ 
tarkoitetaan tuliaseiden, niiden osien ja 
komponenttien ja ampumatarvikkeiden 
hankintaa, myyntiä, toimittamista, kuljetusta 
tai siirtämistä jäsenvaltion alueelta tai sen 
kautta toisen jäsenvaltion alueelle, jos 
jompikumpi kyseisistä jäsenvaltioista ei 
anna toimenpiteelle lupaa tämän direktiivin 
säännösten mukaisesti tai jos aseita ei ole 
merkitty 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

2 b. Tässä direktiivissä ’laittomalla kaupalla’ 
tarkoitetaan tämän direktiivin säännösten 
vastaista tuliaseiden, niiden osien ja 
komponenttien ja ampumatarvikkeiden 
hankintaa, myyntiä, toimittamista, kuljetusta 
tai siirtämistä minkä tahansa jäsenvaltion 
alueelta tai sen kautta jonkin jäsenvaltion 
alueelle, jos jompikumpi kyseisistä 
jäsenvaltioista ei anna toimenpiteelle lupaa 
tämän direktiivin säännösten mukaisesti tai 
jos aseita, niiden osia tai komponentteja tai 
ampumatarvikkeita ei ole rekisteröity 
4 artiklan 3 kohdan mukaisesti tai niitä ei 
ole merkitty 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti. 
Tuliaseiden hankintaa, myyntiä, 
toimittamista, kuljetusta tai siirtämistä ei 
kuitenkaan pidetä laittomana kauppana 
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ainoastaan siksi, että niitä ei ole merkitty 
4 artiklan 1 kohdan mukaisesti, jos ne 
valmistettiin ja siirrettiin valtion varastosta 
pysyvään siviilikäyttöön ennen …*, 
edellyttäen, että tuliaseiden merkinnät ovat 
ennen kyseistä päivämäärää sovellettujen 
asiaan liittyvien vaatimusten mukaiset.
_____________
* [Päivä, jona jäsenvaltiot saattavat tämän 
direktiivin osaksi lainsäädäntöään]

Perustelu
Rekisteröinnin puuttumisen pitäisi olla yksi laittoman kaupan tunnusmerkki. Lisäämällä sanat 
"tämän direktiivin säännösten vastaista" varmistetaan oikeusvarmuus määrittelemällä 
laittomaksi kaupaksi sellainen kauppa, joka ei täytä kaikkia direktiivin vaatimuksia, ja 
samalla varmistetaan tasapuolinen kohtelu kaikille EU:ssa oleville tuliaseille. Kun on kyse 
sellaisten aseiden kaupasta, jotka on merkitty voimassaolevien normien mukaisesti, sitä ei 
olisi kuitenkaan pidettävä laittomana, jos kyseiset aseet on valmistettu tai siirretty ennen 
tämän direktiivin saattamisen osaksi kansallista lainsäädäntöä määräaikaa.

Tarkistus 13
1 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

1 artiklan 4 kohta (direktiivi 91/477/ETY)

1 a. Korvataan 1 artiklan 4 kohta 
seuraavasti: 
"4 Euroopan ampuma-asepassi on 
asiakirja, jonka jäsenvaltioiden 
viranomaiset myöntävät pyynnöstä 
henkilölle, josta tulee laillisesti tuliaseen 
haltija ja käyttäjä. Sen 
enimmäisvoimassaoloaika on viisi vuotta. 
Tätä voimassaoloaikaa voidaan pidentää. 
Passissa on oltava liitteessä II määrätyt 
maininnat. Euroopan ampuma-asepassi on 
henkilökohtainen asiakirja, jossa 
mainitaan tuliase tai tuliaseet, joiden 
haltija ja käyttäjä kortin haltija on. Passin 
on aina oltava tuliaseen käyttäjän hallussa. 
Tuliaseen hallussapidossa tai 
ominaisuuksissa tapahtuvat muutokset 
sekä tuliaseen katoaminen tai varkaus on 
mainittava passissa."



PE 380.586v02-00 12/20 AD\670886FI.doc

FI

Tarkistus 14
1 ARTIKLAN 2 KOHTA

4 artiklan 1 kohdan 1 alakohta (direktiivi 91/477/ETY)

1. Jokaisen tuliaseen tunnistamiseksi ja 
jäljittämiseksi jäsenvaltioiden on vaadittava 
tuliaseen valmistushetkellä joko merkintää, 
joka osoittaa valmistajan nimen, 
valmistusmaan tai -paikan ja sarjanumeron, 
tai säilytettävä muut yhdenmukaiset 
helppokäyttöiset merkinnät, jotka 
muodostuvat yksinkertaisista geometrisistä 
symboleista yhdistettyinä numeeriseen tai 
alfanumeeriseen koodiin ja joiden avulla 
kaikki jäsenvaltiot pystyvät helposti 
tunnistamaan valmistusmaan.

1. Jokaisen tuliaseen tunnistamiseksi ja 
jäljittämiseksi jäsenvaltioiden on vaadittava 
tuliaseen valmistushetkellä joko merkintää, 
joka käsittää valmistajan nimen tai merkin, 
valmistusmaan tai -paikan ja sarjanumeron 
esimerkiksi kannettavien tuliaseiden 
pistokokeiden keskinäisestä 
tunnustamisesta 1 päivänä 
heinäkuuta 1969 tehdyn yleissopimuksen 
säännösten mukaisesti, tai säilytettävä muut 
yhdenmukaiset helppokäyttöiset merkinnät, 
jotka muodostuvat yksinkertaisista 
geometrisistä symboleista yhdistettyinä 
numeeriseen tai alfanumeeriseen koodiin ja 
joiden avulla kaikki jäsenvaltiot pystyvät 
helposti tunnistamaan valmistusmaan.
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Tarkistus 15
1 ARTIKLAN 2 KOHTA

4 artiklan 2 kohta (direktiivi 91/477/ETY)

2. Ainakin A ja B luokkien osalta jokaisen
jäsenvaltion on tehtävä asekauppiaan 
toiminnan harjoittaminen alueellaan 
luvanvaraiseksi ainakin asekauppiaan 
yksityisen ja ammatillisen luotettavuuden 
tarkastamisen perusteella. Jos kyse on 
oikeushenkilöstä, valvonta kohdistuu 
henkilöön, joka johtaa yritystä. C ja 
D luokkien osalta jokaisen jäsenvaltion, 
joka ei tee asekauppiaan toiminnan 
harjoittamisesta luvanvaraista, on tehtävä 
tämä toiminta ilmoituksenalaiseksi.

2. Jokaisen jäsenvaltion on tehtävä 
asekauppiaan toiminnan harjoittaminen 
alueellaan luvanvaraiseksi ainakin 
asekauppiaan yksityisen ja ammatillisen 
luotettavuuden tarkastamisen perusteella. Jos 
kyse on oikeushenkilöstä, valvonta 
kohdistuu henkilöön, joka johtaa yritystä.

Tarkistus 16
1 ARTIKLAN 2 KOHTA

4 artiklan 3 kohta (direktiivi 91/477/ETY)

3. Asekauppiaiden on pidettävä rekisteriä, 
johon kirjataan kaikki A, B ja C luokkiin 
kuuluvien tuliaseiden saapumiset ja lähdöt 
sekä aseen tunnistamiseen tarvittavat tiedot, 
erityisesti tyyppi, merkki, malli, kaliiperi ja 
valmistusnumero sekä toimittajan ja 
hankkijan nimet ja osoitteet. Asekauppiaan 
on säilytettävä tämä rekisteri viiden vuoden 
ajan, myös toiminnan lakattua. Kunkin 
jäsenvaltion on varmistettava mainittujen 
tietojen säilyttäminen vähintään kymmenen
vuoden ajan.

3. Asekauppiaiden on pidettävä rekisteriä, 
johon kirjataan kaikki tuliaseiden saapumiset 
ja lähdöt samoin kuin aseen tunnistamiseen 
tarvittavat tiedot, erityisesti tyyppi, merkki, 
malli, kaliiperi ja valmistusnumero sekä 
toimittajan ja hankkijan nimet ja osoitteet. 
Asekauppiaan on säilytettävä tämä rekisteri 
viiden vuoden ajan, myös toiminnan 
lakattua. Kunkin jäsenvaltion on 
varmistettava edellä mainittujen tietojen 
säilyttäminen tietokoneistetussa ja 
keskitetyssä arkistointijärjestelmässä
vähintään kahdenkymmenen vuoden ajan.
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Perustelu

Tietokoneistetun ja keskitetyn arkistointijärjestelmän olemassaolo kussakin jäsenvaltiossa 
helpottaisi tietojen jäljittämistä ja vaihtoa. Lisäksi, ottaen huomioon tuliaseiden 
pitkäkestoisuus tietojen säilyttämisaika, joka on direktiiviehdotuksessa kymmenen vuotta, 
pitäisi nostaa kahteenkymmeneen vuoteen.

Tarkistus 17
1 ARTIKLAN 2 KOHTA

4 artiklan 3 a kohta (uusi) (direktiivi 91/477/ETY)

(3 a) Jäsenvaltioiden on taattava, että 
kaikkien luokkiin A, B, C ja D kuuluvien 
tuliaseiden kulloisetkin omistajat voidaan 
selvittää.

Tarkistus 18
1 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

4 a artikla (uusi) (direktiivi 91/477/ETY)

(2 a) Lisätään 4 artiklan jälkeen 4 a artikla 
seuraavasti:

”4 a artikla
Sen estämättä, mitä 3 artiklassa säädetään, 
jäsenvaltioiden tulee sallia luokkiin A, B, C 
ja D kuuluvien tuliaseiden hankinta ja 
hallussapito vain henkilöille, joille on 
myönnetty siihen lupa tai lisenssi 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti.”

Tarkistus 19
5 artikla (direktiivi 91/477/ETY)

2 c. Korvataan 5 artikla seuraavasti:
"Rajoittamatta 3 artiklan soveltamista 
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jäsenvaltiot voivat sallia B luokan 
tuliaseiden hankinnan ja hallussapidon 
ainoastaan henkilöille, joilla on siihen 
pätevä syy ja jotka: 
a) ovat täyttäneet 18 vuotta, paitsi kun 
henkilöillä on metsästyksen ja 
urheiluammunnan harjoittamista koskeva 
erityinen lupa;
b) eivät oletettavasti aiheuta vaaraa 
itselleen, yleiselle järjestykselle tai yleiselle 
turvallisuudelle. 
Rajoittamatta 3 artiklan soveltamista 
jäsenvaltiot voivat sallia tuliaseiden 
hallussapidon vain henkilöille, joita ei ole 
aiemmin rangaistu vakavasta rikoksesta 
(kuten murhasta, ryöstöstä tai tuhopoltosta) 
tai osallistumisesta tällaiseen rikokseen.
Jäsenvaltiot voivat peruuttaa aseen 
hallussapitoluvan, jos jokin ensimmäisen 
kohdan b alakohdassa tarkoitetuista 
ehdoista ei enää täyty.
Jäsenvaltiot voivat kieltää alueellaan 
asuvilta henkilöiltä jossakin toisessa 
jäsenvaltiossa hankitun aseen 
hallussapidon vain, jos samanlaisen aseen 
hankkiminen on kiellettyä niiden omalla 
alueella."

1 ARTIKLAN 2 C KOHTA (uusi)

Perustelu

Muutos on Schengenin sopimuksen 83 c artiklan mukainen tarkennus.

Tarkistus 20

1 ARTIKLAN 2 D KOHTA (uusi)
6 artikla (direktiivi 91/477/ETY) 

2 d) Lisätään 6 artiklaan uusi alakohta 
seuraavasti:
"Tuliaseiden, niiden osien ja 
komponenttien ja ampumatarvikkeiden 
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hankinta etäviestintävälineiden avulla, 
sellaisina kuin ne on määritelty 
kuluttajansuojasta etäsopimuksissa 
20 päivänä toukokuuta 1997 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 97/7/EY1 2 artiklassa, kuuluu 
täysin tämän direktiivin säännösten 
soveltamisalaan.
_______________________

1 EYVL L 144, 4.6.1997, s. 19."

Or. en

Tarkistus 21
1 ARTIKLAN 2 E KOHTA (uusi)

12 artiklan 2 kohta (direktiivi 91/477/ETY)

2 e) Korvataan 12 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:
a) Korvataan ensimmäinen alakohta 
seuraavasti:
"2. Rajoittamatta 1 kohdan soveltamista 
voivat metsästäjät ja tarkkuusammunnan 
harrastajat ilman ennakkoon myönnettyä 
lupaa pitää hallussaan yhtä tai useampaa 
tuliasetta metsästämistä tai 
tarkkuusammunnan harjoittamista varten 
kahden tai useamman jäsenvaltion alueen 
kautta tehtävän matkan aikana, edellyttäen, 
että heillä on hallussaan Euroopan 
ampuma-asepassi, jossa kyseinen tuliase tai 
kyseiset tuliaseet on mainittu. Jäsenvaltiot 
eivät voi vaatia Euroopan ampuma-
asepassin lisäksi muuta asiakirjaa kyseistä 
tarkoitusta varten. Jäsenvaltiot eivät saa 
asettaa Euroopan ampuma-asepassin 
hyväksymisen ehdoksi mitään muuta 
rekisteröintivaatimusta tai minkään 
maksun tai korvauksen suorittamista."
b) Korvataan toinen alakohta seuraavasti:
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"Tätä poikkeusta ei kuitenkaan sovelleta 
sellaisiin matkoihin, jotka tehdään kyseisen 
tuliaseen hankkimisen ja hallussapidon 
kieltäneeseen jäsenvaltioon; tässä 
tapauksessa on Euroopan ampuma-
asepassiin lisättävä kyseinen 
nimenomainen tieto."

Perustelu

Kuten komission vuoden 2000 kertomuksessa todettiin ja pitäen mielessä sisämarkkinoiden 
toimivuuden jäsenvaltiot eivät saisi vaatia Euroopan ampuma-asepassin lisäksi muita 
asiakirjoja tai maksuja silloin, kun on kyse metsästäjien ja tarkkuusammunnan harrastajien 
liikkeistä. 

Tarkistus 22
1 ARTIKLAN 2 F KOHTA (uusi)

13 artiklan 3 kohta (direktiivi 91/477/ETY)

2 f) Korvataan 13 artiklan 3 kohta 
seuraavasti:
"3. Jäsenvaltioiden on luotava verkot 
niiden käytössä olevien tietojen 
säännöllisesti tapahtuvaa vaihtamista 
varten.
Tämän artiklan soveltamista varten 
komissio perustaa viimeistään yhden 
vuoden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulosta yhteysryhmän tietojen 
vaihtamista varten.
Jokaisen jäsenvaltion on ilmoitettava 
muille jäsenvaltioille ja komissiolle ne 
viranomaiset, jotka ovat vastuussa tietojen 
lähettämisestä ja vastaanottamisesta ja 
11 artiklan 4 kohdassa vahvistettujen 
velvollisuuksien täyttämisestä."

Or. fr

Tarkistus 23
1 ARTIKLAN 3 KOHTA

16 artiklan 1 kohdan 3 alakohta (direktiivi 91/477/ETY)
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Mainittujen rikosten yritys sekä rikoksiin 
osallisuus ja yllytys on myös katsottava 
rangaistaviksi teoiksi, kun niihin on 
ryhdytty tahallisesti.

Tässä artiklassa tarkoitettujen rikosten 
tekemisen organisointi, ohjaaminen, 
avustaminen, niihin yllyttäminen, niiden 
helpottaminen tai niihin liittyvä neuvonta 
on katsottava rangaistavaksi teoksi, kun 
siihen on ryhdytty tahallisesti.

Perustelu

Komission tarkistuksen täydentämisellä mukaan otetaan osia perustana olevasta YK:n 
pöytäkirjasta ja selvennetään asiaa.

Tarkistus 24
1 ARTIKLAN 3 KOHTA

16 artiklan 1 kohdan 3 a alakohta (uusi) (direktiivi 91/477/ETY)

Euroopan ampuma-asepassin 
puuttumisesta ei määrätä 
vapausrangaistusta.

Perustelu
Lisäyksen tarkoituksena on estää, että aseiden laillisilla omistajilla olisi riski joutua 
vankilaan, jos he matkustavat toiseen jäsenvaltioon ilman Euroopan ampuma-asepassia, 
mutta heillä on kaikki muut tarvittavat asiakirjat.

Amendment 25
1 ARTIKLAN 4 A KOHTA (uusi)

Liite I, f kohta (direktiivi 91/477/ETY)

4 a) Muutetaan liitteen II f luetelmakohdan 
toista kappaletta seuraavasti:
"Yllä tarkoitettu ennakkolupamenettely ei 
ole periaatteessa välttämätön 
metsästyskäyttöön tai urheilukäyttöön 
tarkoitetun aseen osalta, jos matkustajalla 
on Euroopan ampuma-asepassi."
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Tarkistus 26
2 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

"Komissio laatii viiden vuoden kuluessa 
tämän direktiivin täytäntöönpanosta 
kansallisessa lainsäädännössä ja viiden 
vuoden välein sen jälkeen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen ja 
tarvittaessa ehdotuksia tämän direktiivin 
soveltamisesta aiheutuvasta tilanteesta.
Komissio tekee tutkimuksen kopioaseiden 
markkinoinnista Euroopan yhteisössä ja 
antaa asiasta Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen viimeistään […]*.
____________
*Yhden vuoden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulosta."

Or. en

Perustelu

Lainsäädännön parantamistavoitteen mukaisesti direktiiviin 91/477/ETY sisältyvää 
raportointivelvoitetta olisi ajantasaistettava ja siitä olisi tehtävä säännöllistä. Lisäksi 
komission olisi tehtävä Euroopan yhteisössä tutkimus kopioaseita ja niiden markkinointia 
koskevasta ongelmasta, mukaan lukien niiden myynti Internetissä.
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