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Muudatusettepaneku esitaja(d): Michael Cashman

Muudatusettepanek 9
Põhjendus 3 a (uus)

(3 a) Politseiluure osutab ümbertehtud relvi 
hõlmavale suurenevale kriminaalsele 
tegevusele ühenduses ja tulirelvadeks, mis 
lõhkeaine toimel lasevad välja haavli, kuuli 
või mürsu, ümbertegemise eesmärgil 
ümbertehtavate relvade piiriülese 
salakaubaveo suurenemisele, ja seepärast 
on hädavajalik tagada, et sellised 
ümbertehtavad relvad viidaks käesoleva 
direktiivi tulirelva määratluse alla.

Or. en

Selgitus

Politsei teatab üha suurenevast ümbertehtud relvade probleemist, eelkõige seoses mõnede 
liikmesriikidega, kes kehtestavad tavapäraste tulirelvade üle rangemaid kontrolle. Kõnealune 
probleem on selgelt üleeuroopaline, sisaldades mõnedes liikmesriikides seaduslikult saadaval 
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olevate ümbertehtavate relvade salakaubavedu teistesse liikmesriikidesse ümbertegemise 
eesmärgil.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Véronique Mathieu

Muudatusettepanek 10
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.

Or. fr

Selgitus

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

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie-Line Reynaud

Muudatusettepanek 11
Põhjendus 6

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

(6) Lisaks ei peaks liikmesriikide poolt 
teabe säilitamise meetmed piirduma 
kõnealuse protokolliga, sätestades 
riigisisesel tasandil elektroonilise 
keskregistri loomise ja pikendades teabe 
säilitamise minimaalset aega kahekümne 
aastani. Politsei ja kohtuorganite 
juurdepääs keskregistris sisalduvale teabele 
peab olema kooskõlas inimõiguste ja 
põhivabaduste kaitse konventsiooni 
artikliga 8.
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Or. fr

Selgitus

Oluline on tagada, et kõnealuses keskregistris sisalduvale teabele juurdepääs allub 
eeskirjadele, mis tagavad era- ja pereelu austamise.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg ja Gisela 
Kallenbach

Muudatusettepanek 12
Põhjendus 6

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

(6) Lisaks, 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 järgmise omaniku nimi ja aadress.

Or. en

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 
ülesanne. Asjakohane tulirelvade liikumise jälgimine nõuab tsentraliseeritud 
registreerimissüsteemi, milles jälgitakse pigem relva liikumist kui isikut. Elektroonilised 
registrid on 21. sajandi nõue.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie-Line Reynaud

Muudatusettepanek 13
Põhjendus 6 a (uus)

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

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie-Line Reynaud

Muudatusettepanek 14
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.

Or. fr

Selgitus

Oluline on rõhutada vajadust vastavuse järele isikuandmete kaitset käsitlevale 
raamdirektiivile.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Véronique Mathieu

Muudatusettepanek 15
Põhjendus 9 a (uus)

(9 a) Liikmesriike tuleks julgustada 
kavandama relvaklasside uut liigitust, 
juhul kui see siseturu toimimisele 
kasulikuks osutub.

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Véronique Mathieu 

Muudatusettepanek 16
Põhjendus 9 b (uus)

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

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Michael Cashman

Muudatusettepanek 17
Põhjendus 9 a (uus)

(9 a) Euroopa tulirelvapassi peaks 
käsitlema esmatähtsa dokumendina, mida 
on vaja jahimeestel ja laskuritel tulirelva 
ühest liikmesriigist teise toimetamisel. 
Kõiki liikmesriigi kehtestatud lisanõudeid 
seoses jahimehe või laskuri poolt tulirelva 
kõnealusesse liikmesriiki toimetamisega 
peaks õigustama avaliku julgeoleku 
kaitsega seotud seaduslikud poliitilised 
eesmärgid ja see peaks olema nendega 
proportsionaalne.

Or. en

Selgitus

Jahimeeste ja laskurite liikumise puhul on liikmesriikidel võimalik nõuda muid dokumente kui 
Euroopa relvapassi vaid siis, kui seda õigustavad rangelt avaliku julgeoleku kaitsega seotud 
liikmesriikide õiguspärased riigipoliitika eesmärgid, ja siis, kui nõuded on selliste 
eesmärkidega proportsionaalsed.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Kathalijne Maria Buitenweg, Gisela Kallenbach

Muudatusettepanek 18
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. 

Or. en
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Selgitus

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

Muudatusettepaneku esitaja(d): Kathalijne Maria Buitenweg, Gisela Kallenbach

Muudatusettepanek 19
Põhjendus 9 b (uus)

(9 b) Selleks et vähendada väikerelvadest 
tingitud vägivaldsete surmade ja vigastuste 
ohtu, peaks keelatud tulirelvade 
omandamine kaugsidevahendite, näiteks 
Interneti teel, alluma kõikidele käesolevas 
direktiivis sätestatud nõuetele; kliendi poolt 
tulirelva tellimise ja selle 
kohaletoimetamise vahel peaks olema 
järelemõtlemisaeg, välja arvatud kehtivat
luba omavate isikute puhul, ning 
liikmesriigid peaksid kehtestama 
üksikasjaliku korra, mis keelab tulirelvade 
omandamise isikute poolt, kes on lõpliku 
kohtuotsusega varem raskes 
kriminaalkuriteos süüdi mõistetud.

Or. en

Selgitus

Tulirelvade omandamine kaugsidevahendite teel peaks alluma piisavale kontrollile. Lisaks 
sellele aitaks järelemõtlemisaeg, mida kohaldatakse näiteks teatavates Ameerika 
Ühendriikide osariikides nagu California, kaasa kuritegude ärahoidmisele ajutise 
meeltesegaduse seisundis. Tulirelvade omandamine raskes kriminaalkuriteos süüdimõistetud 
isikute poolt on ohtlik.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg, Gisela 
Kallenbach

Muudatusettepanek 20
Põhjendus 9 c (uus)

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

Or. en

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.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Michael Cashman

Muudatusettepanek 21
ARTIKLI 1 PUNKT -1 (uus)

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

-1) 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”.

Or. en

Selgitus

The definition of a firearm is consistent with the Protocol. However, the definition should 
acknowledge the increase in the use of converted weapons in criminal activity across Europe, 
and the increase in cross-border smuggling of convertible weapons, including since the 
signing of the Protocol in 2001. The definition of 'readily convertible' used in the Protocol is 
weak, and risks differing interpretation across Member States, and therefore opens potential 
loopholes in the control of weapons used in criminal activities for criminal exploitation. 
Police also cite increasingly advanced techniques used by criminals in order to convert 
weapons, and therefore weapons may be used for conversion that are not considered 'readily 
convertible'. Furthermore the definition should be consistent with the exclusion of deactivated 
firearms, antique weapons and some other firearms mentioned in Annex 1, section III of the 
Directive.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg ja Gisela 
Kallenbach

Muudatusettepanek 22
ARTIKLI 1 PUNKT -1 (uus)

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

-1 a) 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.”

Or. en

Selgitus

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 vastavad tehnilistele näitajatele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edith Mastenbroek

Muudatusettepanek 23
ARTIKLI 1 PUNKT -1 (uus)

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

-1) 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.”

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie-Line Reynaud

Muudatusettepanek 24
ARTIKLI 1 LÕIGE 1

Artikli 1 lõige 4 (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” 
tulirelvade ja nende osade või laskemoona 
omandamist, müümist, tarnimist, vedamist 
või üleandmist mis tahes riigi territooriumilt 
või tema territooriumi kaudu 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.”

Or. fr

Selgitus

„Ebaseadusliku kauplemise” määratlus peaks hõlmama ka juhtumeid, kui asjaomased 
tulirelvad, nende osad ning laskemoon on pärit kolmandatest riikidest.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg ja Gisela 
Kallenbach

Muudatusettepanek 25
ARTIKLI 1 LÕIGE 1

Artikli 1 lõige 4 (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 
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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]

Or. en

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.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie-Line Reynaud

Muudatusettepanek 26
ARTIKLI 1 PUNKT 1 A (UUS)

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

1 a) Artikli 1 lõige 4 asendatakse järgmise 
tekstiga: 
„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 
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omaduste muutumine kui ka tulirelva 
kaotamine või vargus.
Kõnealuse Euroopa relvapassi 
mitteesitamine tolli- või politseikontrolli 
ajal ei ole iseenesest vanglakaristusega 
karistatav tegu.”

Or. fr

Selgitus

Kuigi kõnealuse Euroopa relvapassi mitteesitamist võib karistada, ei tohiks see tuua kaasa 
kõnealuse isiku vangistamist.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alexander Alvaro

Muudatusettepanek 27
ARTIKLI 1 PUNKT 1 A (uus)

Artikli 2 lõige 2 a (uus) (direktiiv 91/477/EMÜ)

1 a) Artiklile 2 lisatakse järgmine lõige:
„Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
kaugmüügi suhtes.”

Or. en

Selgitus

Tuleb hoolitseda selle eest, et käesoleva direktiivi sätetega reguleeritakse näiteks Interneti-
kaubandust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Roberta Angelilli, Guido Podestà ja Stefano Zappalà

Muudatusettepanek 28
ARTIKLI 1 PUNKT 3

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 

„1. Tulirelva kindlakstegemiseks ja iga 
kokkupandud tulirelva 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 
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sümbolitest ja numberkoodist või täht- ja 
numberkoodist ning mis võimaldab kõigil 
riikidel tootjariigi hõlpsasti kindlaks teha.”

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.”

Or. it

Selgitus

Attualmente tutti i Paesi maggiori produttori europei di armi destinate al mercato civile 
hanno sottoscritto la Convenzione CIP, cosicché si può ritenere che la quasi totalità delle 
armi civili presenti sul territorio dell’Unione Europea sia marcata in tale modo. È comunque 
necessario costituire un sistema unico di marcatura che permetta l’identificazione e la 
tracciatura delle armi presenti all’interno dell’Unione, coerentemente con il disposto dell’art. 
8 del Protocollo. Il sistema proposto dà la possibilità agli Stati membri di predisporre un 
sistema di marcatura unico autonomo, che comprenda tuttavia gli elementi previsti dal 
Protocollo e che sia omogeneo rispetto agli standard e ai criteri definiti dalla Convenzione 
CIP. L’articolo 11 paragrafo 2 del testo in vigore richiede per il trasferimento 
infracomunitario delle armi da fuoco che esse siano state punzonate da un banco di prova 
riconosciuto, ai sensi della Convenzione CIP. Da ultimo, è da preferire la più precisa dizione 
“produttore” anziché “fabbricante”, al fine di rendere omogenea la disposizione con il 
diritto comunitario derivato sulla qualità dei prodotti e la difesa del consumatore (Direttive 
85/374/CEE, 92/59 CEE e 2001/95/CE e successive modificazioni e integrazioni). In tal senso 
la dizione “produttore”, relativa al primo immissore sul mercato, è idonea a comprendere 
anche l’importatore in via definitiva.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Kathalijne Maria Buitenweg ja Gisela Kallenbach

Muudatusettepanek 29
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 ja 
vahendajana tegutseda ainult loaga, mille 
andmise aluseks on vähemalt relvakaupmehe 
ja vahendaja isikliku ja erialase 
usaldusväärsuse ning suutlikkuse kontroll. 
Juriidilise isiku puhul kontrollitakse 
ettevõtte juhti.
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Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanekus viidatakse, et vahendustegevus tuleks reguleerida samamoodi ku 
relvakaupmeeste tegevus. Erinevalt paljudest teistest kutsealadest ei ole relvakaupmeeste 
tegevus praeguseni nõuetekohaselt reguleeritud, ehkki tegemist on väga spetsiifilise 
tegevusega, mis nõuab ranget kontrollimist. Seetõttu on soovitav, et relvakaupmehed ja 
vahendajad tõendaksid oma kutsealast pädevust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alexander Alvaro

Muudatusettepanek 30
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. 

Or. en

Selgitus

Viide C- ja D-klassile tuleb kõnealusest artiklist välja jätta pärast ettepanekut selle kohta, et 
oleks ainult kaks klassi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg ja Gisela 
Kallenbach

Muudatusettepanek 31
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, 

3. Iga liikmesriik tagab tsentraliseeritud 
elektroonilise andmekogumissüsteemi 
pidamise, kus igale käesoleva direktiivi 
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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.

kohaldamisalasse kuuluvale tulirelvale 
antakse kordumatu 
identifitseerimisnumber.
Andmekogumissüsteemi kantakse iga 
tulirelva tüüp, mark, mudel, kaliiber, 
tootmise aasta ja seerianumber, tulirelva 
tootja, eelmise ja praeguse omaniku nimi ja 
aadress, tulirelvaga kauplemine või selle 
võõrandamine, vahetamine, 
rendileandmine, parandamine või 
ümbertegemine. Andmekogumissüsteemis 
peab samuti sisalduma teave, mis 
võimaldab jälgida osade ja laskemoona 
liikumist.
Igalt relvakaupmehelt ja vahendajalt 
nõutakse kogu tegutsemisaja jooksul 
registri pidamist ja säilitamist, kusjuures 
sinna kantaks kõik juhtumid, milles 
relvakaupmees või vahendaja osales ja mis 
tuleb käesoleva lõike esimeses lõigus 
viidatud tsentraliseeritud 
andmekogumissüsteemi kanda. Tegevuse 
lõpetamise korral annab relvakaupmees või 
vahendaja registri üle käesoleva lõike 
esimeses lõigus ettenähtud registreerimise 
eest vastutavale riiklikule asutusele.

Or. en

Selgitus

Protokoll näeb ette, et teabe säilitamine on riigiasutuste ülesanne. Tulirelvade asjakohane 
jälgimine nõuab tsentraliseeritud registreerimissüsteemi olemasolu. Tootmise aasta on 
oluline teave tulirelvade liikumise jälgimise seisukohalt. Elektroonilised registrid on 21. 
sajandi nõue. ÜRO konventsiooni protokollis mainitud kümneaastane ajavahemik on liiga 
lühike, arvestades tulirelvade väga pikka kasutusaega. Seepärast tuleks teavet säilitada 
vähemalt 20 aastat.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie-Line Reynaud

Muudatusettepanek 32
ARTIKLI 1 LÕIGE 2

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

3. Iga relvakaupmees on kohustatud pidama 3. Iga relvakaupmees on kohustatud pidama 
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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.

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 kümne 
aasta jooksul.

Or. fr

Selgitus

Tsentraliseeritud ja elektroonilises 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. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adamos Adamou

Muudatusettepanek 33
ARTIKLI 1 PUNKT 2 A (uus)

Artikkel 5 (direktiiv 91/477/EMÜ)

2 a) Artiklit 5 muudetakse järgmiselt:
„Ilma et see piiraks artikli 3 kohaldamist, 
lubavad liikmesriigid B-klassi tulirelvi 
omandada ja vallata üksnes sellistel 
isikutel, kellel on selleks mõjuv põhjus ja 
kes
a) on vähemalt 18-aastased, välja arvatud 
sportlaskmise puhul, kuid kes ei ole mingil 
juhul alla 16-aastased, ja litsentsitud 
treeningukeskuses kvalifitseeritud treeneri 
jälgimisel ja juhendamisel võistluse või 
treeningu eesmärgi;. 
b) tõenäoliselt ei ohusta ennast, avalikku 
korda ega avalikku julgeolekut.”

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Roberta Angelilli, Guido Podestà ja Stefano Zappalà

Muudatusettepanek 34
ARTIKLI 1 PUNKT 2 A (uus)

Artikkel 5 (direktiiv 91/477/EMÜ)

2 a) Artiklit 5 muudetakse järgmiselt:
„Ilma et see piiraks artikli 3 kohaldamist, 
lubavad liikmesriigid B-klassi 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 või 
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 on varem raske 
kriminaalkuriteo (nt tapmine, röövimine 
jne) eest kohtulikult karistamata.
Liikmesriigid võivad tulirelva valdamise loa 
tühistada, kui mõnda punkti b tingimustest 
enam ei täideta.
Liikmesriigid ei või oma territooriumil 
elavatel isikutel keelata teises liikmesriigis 
omandatud relva valdamist, välja arvatud 
juhul, kui nad keelavad sellesama relva 
omandamise nende endi territooriumil.”

Or. it

Selgitus

Tõsiasi, et isik on toime pannud raske kuriteo, on ainus kriteerium kindlakstegemisel, et juhul, 
kui isikul lubataks hoida tulirelvi, kujutaks ta endast ohtu ühiskonnale.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Kathalijne Maria Buitenweg ja Gisela Kallenbach

Muudatusettepanek 35
ARTIKLI 1 PUNKT 2 B (uus)

Artikkel 6 (direktiiv 91/477/EMÜ)
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2 b) Artiklile 6 lisatakse järgmised kaks 
lõiku:
„Tulirelvade, nende osade ja laskemoona 
omandamine kaugsidevahendite teel, 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, 
kuulub täielikult käesoleva direktiivi sätete 
alla.
Liikmesriigid kehtestavad tulirelvade 
omandamisel vähemalt 15 tööpäeva 
pikkuse järelemõtlemisaja tulirelva ostmise 
ja selle tarnimise kuupäeva vahel, välja 
arvatud kehtivaid lube omavate isikute 
puhul.
_____________
1 EÜT L 144, 4.6.1997, lk 19.

Or. en

Selgitus

Tulirelvade omandamine kaugsidevahendite teel ei võimalda piisavat kontrolli. Lisaks sellele 
aitaks järelemõtlemisaeg, mida kohaldatakse näiteks teatavates Ameerika Ühendriikide 
osariikides nagu California, kaasa kuritegude ärahoidmisele ajutise meeltesegaduse 
seisundis.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alexander Alvaro

Muudatusettepanek 36
ARTIKLI 1 PUNKT 2 B (uus)

Artikkel 7 (direktiiv 91/477/EMÜ)

2 b) Artikkel 7 asendatakse järgmisega:
„1. Keegi ei või liikmesriigi territooriumil 
omandada B-klassi tulirelva, kui nimetatud 
liikmesriik ei ole omandajale selleks luba 
andnud.
Teise liikmesriigi elanikule ei või anda 
ühtki sellist luba ilma kõnealuse 
liikmesriigi eelneva nõusolekuta.
2. Iga müüja, relvakaupmees või eraisik 
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teatab B-klassi tulirelva igast üleandmisest 
või võõrandamisest tehingu 
toimumiskohaks oleva liikmesriigi 
asutustele, esitades andmed, mille abil on 
võimalik tulirelva ja selle omandajat 
kindlaks teha. Kui selle tulirelva omandaja 
on teise liikmesriigi elanik, teatavad 
omandamise toimumiskohaks olev 
liikmesriik ja tulirelva omandaja sellest 
kõnealusele teisele liikmesriigile.
3. Kui liikmesriik keelab B-klassi tulirelva 
omandamise ja valdamise oma 
territooriumil, teatab ta sellest teistele 
liikmesriikidele, kes teevad artikli 12 lõike 2 
kohaselt vastava selgesõnalise märke igasse 
Euroopa tulirelvapassi, mille nad selle 
relva kohta annavad.
4. Keegi ei või liikmesriigi territooriumil 
vallata B-klassi tulirelva, kui nimetatud 
liikmesriik ei ole valdajale selleks luba 
andnud. Kui valdaja on teise liikmesriigi 
elanik, teatatakse sellest kõnealusele teisele 
liikmesriigile.
5. B-klassi tulirelva omandamis- ja 
valdamisloa võib anda üheainsa 
haldusotsusega.” 

Or. en

Selgitus

Lõigete üleviimine artiklist 8 direktiivi artiklisse 7 tuleneb muudatusettepanekust 8.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie-Line Reynaud

Muudatusettepanek 37
ARTIKLI 1 PUNKT 2 A (UUS)

Artikli 7 lõige 3 a (uus) (direktiiv 91/477/EMÜ)

2 a) Artiklis 7 lisatakse pärast lõiget 3 
järgmine uus lõige:
„3 a. Käesolevat artiklit ei kohaldata 
kehtivat jahipidamise või sportlaskmise 
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litsentsi omava isiku suhtes tulirelva 
omandamise ja valdamise korral, 
tingimusel et asjaomane tulirelv on sobiv 
sihtotstarbeliseks kasutuseks.” 

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alexander Alvaro

Muudatusettepanek 38
ARTIKLI 1 PUNKT 2 A (uus)

Artikli 7 lõige 2 a (uus) (direktiiv 91/477/EMÜ)

2 a) Artiklis 7 lisatakse viimase lõike ette 
järgmine lõige:
„2 a. Kehtiva jahipidamise või 
sportlaskmise loa või litsentsi omanikele 
antakse automaatselt tulirelva omandamise 
ja valdamise luba.”

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on kavandatud piiramaks jahimeeste ja sportlaskurite puhul C-
ja D-klassi väljajätmise tagajärgi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Roberta Angelilli, Guido Podestà ja Stefano Zappalà

Muudatusettepanek 39
ARTIKLI 1 PUNKT 2 B (uus)

Artikli 7 lõige 3 (direktiiv 91/477/EMÜ)

2 b) Artiklit 7 muudetakse järgmiselt:
a) Lõige 3 asendatakse järgmise tekstiga:
„3. B-klassi tulirelva omandamise ja 
valdamise luba antakse tavaliselt üheainsa 
haldusotsusega.”
b) Lisatakse järgmised lõiked:
„3 a. Liikmesriigid võivad anda isikutele, 
kelle suhtes on kindlaks tehtud, et nad 
vastavad ikka veel tulirelvalubade andmise 
tingimustele, mitmeaastase litsentsi kõikide 
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tulirelvade omandamiseks ja valdamiseks, 
millele tuleb anda luba, ilma et see 
kahjustaks kohustust teavitada 
üleandmistest pädevaid asutusi, ja mis 
kuuluvad perioodilisele kontrollimisele, 
ning et kõnealused isikud vastavad 
jätkuvalt tingimustele ja kuuluvad 
tulirelvade valdamiseks kehtestatud 
ülemmäärade alla, mis on sätestatud 
vastavates riigisisestes õigusaktides.
3b. Liikmesriigid võivad kehtestada 
piiratud hävitusvõimega relvade 
omandamise ja valdamise lihtsustatud 
korra.”

Or. it

Selgitus

L’unificazione dei provvedimenti di autorizzazione all’acquisizione e alla detenzione è logica, 
essendo l’acquisizione di norma finalizzata alla detenzione. La previsione di una licenza 
pluriennale valida all’acquisizione e alla detenzione delle armi soggette ad autorizzazione 
serve ad evitare inutili procedimenti a soggetti (tiratori sportivi agonisti, istruttori di tiro, 
collezionisti, operatori della sicurezza pubblici e privati) che hanno la necessità di acquisire 
e detenere nel tempo numerose armi diverse. In tali casi la concessione di autorizzazioni 
specifiche è un’inutile moltiplicazione di procedimenti sovrapponibili. Le legislazioni 
nazionali devono comunque prevedere la rapida comunicazione alle autorità competenti dei 
trasferimenti di arma, anche se, in effetti, tutti i trasferimenti di arma devono essere 
comunque registrati dagli armieri. È inoltre evidente che la permanenza dei requisiti 
necessari deve essere periodicamente controllata, anche in coincidenza col rinnovo. La 
possibilità di un regime semplificato per le armi a modesta capacità offensiva deriva 
dall’impossibilità di equiparare alle armi comuni oggetti di effettiva scarsa pericolosità, 
come, ad esempio, armi da fuoco da difesa non letali, in grado di lanciare unicamente 
proiettili in gomma o liquidi urticanti.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alexander Alvaro

Muudatusettepanek 40
ARTIKLI 1 PUNKT 2 B (uus)

Artikli 9 lõike 1 sissejuhatav osa (direktiiv 91/477/EMÜ)

2 b) Artikli 9 lõikes 1 asendatakse 
sissejuhatav osa järgmisega:
„1. Tulirelva üleandmine isikule, kes ei ela 
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asjaomases liikmesriigis, on lubatud, kui 
artiklites 5, 6 ja 7 sätestatud kohustuste 
täitmisest ei tulene teisiti:”

Or. en

Selgitus

Viide C- ja D-klassile tuleb kõnealusest artiklist välja jätta pärast ettepanekut selle kohta, et 
oleks ainult kaks klassi. Viide artiklile 8 tuleb kõnealusest artiklist välja jätta pärast 
ettepanekut artikkel 8 välja jätta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg ja Gisela 
Kallenbach

Muudatusettepanek 41
ARTIKLI 1 PUNKT 2 C (uus)

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

2 c) 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 
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.”

Or. en
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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.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Michael Cashman

Muudatusettepanek 42
ARTIKLI 1 PUNKT 2 C (uus)

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

2 c) 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 reisil läbi kahe või enama liikmesriigi, et 
tegelda oma harrastusega, tingimusel et 
nende valduses on Euroopa tulirelvapass, 
kus kõnealune tulirelv või kõnealused 
tulirelvad on nimetatud, ja tingimusel et 
nad suudavad oma reisi põhjendada. 
Liikmesriigid võivad nõuda Euroopa 
tulirelvapassile lisaks dokumente vaid 
juhul, kui selliseid nõudeid õigustavad 
avaliku julgeoleku kaitsmiseks ette nähtud 
õiguspärased riigipoliitika eesmärgid ja kui 
need on nimetatud eesmärkidega 
proportsionaalsed. Juhul kui liikmesriik on 
kehtestanud lisanõuded, teavitab ta nendest 
teisi liikmesriike ja vastav teave märgitakse 
Euroopa tulirelvapassi.”
b) Teine lõik asendatakse järgmisega:
„Käesolevat erandit ei kohaldata siiski 
reiside suhtes liikmesriiki, kes on keelanud 
kõnealuse tulirelva omandamise ja 
valdamise; sel juhul tehakse Euroopa 
tulirelvapassi vastav selgesõnaline kanne.”

Or. en
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Selgitus

Jahimeeste ja laskurite liikumise puhul on liikmesriikidel võimalik nõuda muid dokumente kui 
Euroopa relvapassi vaid siis, kui seda õigustavad rangelt avaliku julgeoleku kaitsega seotud 
liikmesriikide õiguspärased riigipoliitika eesmärgid, ja siis, kui nõuded on selliste 
eesmärkidega proportsionaalsed.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg, Gisela 
Kallenbach

Muudatusettepanek 43
ARTIKLI 1 PUNKT 2 D (uus)

Artikli 13 lõiked 2 ja 3 (direktiiv 91/477/EMÜ)

2 d) Artiklit 13 muudetakse järgmiselt:
a) Lõige 2 asendatakse järgmisega:
„2. Kogu teave, mille liikmesriigid saavad 
korra kohaldamisel, mis artikliga 11 on 
kehtestatud tulirelvade üleandmiste suhtes 
ning artikliga 7 kehtestatud 
mitteresidentide omandatavate ja 
vallatavate tulirelvade suhtes, edastatakse 
hiljemalt asjakohaste üleandmiste ajal 
sihtliikmesriigile ja vajaduse korral 
hiljemalt üleandmise ajal 
transiitliikmesriikidele.”
b) Lõige 3 asendatakse järgmisega: 
„3. Liikmesriigid vahetavad korrapäraselt 
teavet, mis käsitleb tähistamise süsteeme ja 
viise, volitatud relvakaupmeeste ja 
vahendajate arvu, tulirelvade, nende osade 
ja laskemoona üleandmist, siseriiklikke 
õigusakte ja korda, nende territooriumil 
asuvaid varusid, konfiskeeritud tulirelvi ja 
kahjutustamise meetodeid ja viise. 
Kooskõlas 1959. aasta Euroopa 
konventsiooniga vastastikuse õigusabi 
kohta kriminaalasjades ja kõigi hilisemate 
dokumentidega, mis täielikult või osaliselt 
muudavad, asendavad või täiendavad seda 
konventsiooni, vahetavad liikmesriigid 
teavet käesolevas direktiivis määratletud 
ebaseaduslikus kauplemises või 
ebaseaduslikus valmistamises lõpliku 
kohtuotsusega süüdimõistetud isikute 
kohta. Käesoleva artikli kohaldamiseks 
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ning tulirelvade, nende osade ja 
laskemoona liikumise jälgimise alase 
koostöö korraldamiseks moodustab 
komisjon hiljemalt [...]* teabevahetuse 
kontaktrühma. Iga liikmesriik teavitab teisi 
liikmesriike ja komisjoni riigi 
ametiasutusest, kes vastutab teabe 
edastamise ja vastuvõtmise ning artikli 11 
lõikes 4 toodud kohustuste täitmise eest. 
Komisjon, kes tegutseb kooskõlas käesoleva 
artikli lõikega 4, võtab käesoleva lõike 
kohaldamiseks asjakohaseid meetmeid."

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku esimene osa on kooskõlas tulirelvade uue liigitusega. Teises ja 
kolmandas osas võetakse arvesse komisjoni 2000. aasta aruandes sisalduvaid ettepanekuid, 
milles rõhutatakse vajadust tugevdada liikmesriikidevahelist koostööd. Direktiivis 
91/477/EMÜ mainitakse teabevõrgustike loomist, kuid ei määrata kindlaks sellise 
teabevahetuse vormi. 2000. aasta aruandes nähakse selleks ette kontaktrühmade loomine.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie-Line Reynaud

Muudatusettepanek 44
ARTIKLI 1 PUNKT 2 B (uus)

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

2 b) 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.

Or. fr
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Roberta Angelilli, Guido Podestà ja Stefano Zappalà

Muudatusettepanek 45
ARTIKLI 1 LÕIGE 3

Artikli 16 lõike 1 teise lõigu sissejuhatav lause (direktiiv 91/477/EMÜ)

Liikmesriigid tagavad, et käesoleva 
direktiivi raames loetakse karistatavaks kõik 
toimingud, mille eesmärk on:

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. it

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Roberta Angelilli, Guido Podestà ja Stefano Zappalà

Muudatusettepanek 46
ARTIKLI 1 LÕIGE 3

Artikli 16 lõige 1 a (direktiiv 91/477/EMÜ)

1 a. Ühendusesisene tulirelvade 
üleandmine, mis on vastuolus Euroopa 
tulirelvapassi käsitlevate sätetega, ei kujuta 
endast kriminaalkuritegu.

Or. it

Selgitus

Sellega soovitakse tagada, et tulirelva õiguspäraseid omanikke ei koheldaks kurjategijatena, 
kui nad ei suuda teise liikmesriiki sisenemisel esitada Euroopa tulirelvapassi, kuigi neil on 
kõik muud vajalikud dokumendid olemas.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Véronique Mathieu

Muudatusettepanek 47
ARTIKLI 1 LÕIGE 3

Artikli 16 lõike 1 esimene lõik (direktiiv 91/477/EMÜ)

Liikmesriigid tagavad, et käesoleva 
direktiivi raames loetakse karistatavaks kõik 
toimingud, mille eesmärk on: 

Liikmesriigid tagavad, et käesoleva 
direktiivi raames loetakse karistatavaks kõik 
koostöös mõne rahvusvahelise 
organiseeritud kuritegevuse 
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organisatsiooniga toime pandud toimingud, 
mille eesmärk on: 

– tulirelvade ja nende osade ning 
laskemoona ebaseaduslik tootmine;

– tulirelvade ja nende osade ning 
laskemoona ebaseaduslik tootmine;

– tulirelvade ja nende osade ning 
laskemoonaga ebaseaduslik kauplemine;

– tulirelvade ja nende osade ning 
laskemoonaga ebaseaduslik kauplemine;

– artikli 4 lõikes 1 sätestatud tähistuse
võltsimine või ebaseaduslik kustutamine, 
eemaldamine või muutmine.

– artikli 4 lõikes 1 sätestatud tähistuse 
võltsimine või ebaseaduslik kustutamine, 
eemaldamine või muutmine.

Et selliseid toiminguid käsitleda 
kriminaalkuriteona käesoleva direktiivi 
tähenduses, peab sellistel toimingutel 
olema ühenduseväline kaastähendus.

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ewa Klamt

Muudatusettepanek 48
ARTIKLI 1 PUNKTI 3 ALAPUNKT 3

Artikli 16 lõike 1 esimene lõik (direktiiv 91/477/EMÜ)

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

Kriminaalkuritegudeks loetakse tahtlik 
käesoleva artikliga määratletud rikkumise 
toimepanemise korraldamine, 
juhendamine, selle juures abistamine, 
sellele kihutamine, selle hõlbustamine või 
selleks nõu andmine, kui sellesse on 
kaasatud organiseeritud kuritegelik 
rühmitus.

Or. en

Selgitus

Kõnealune sõnastus on võetud direktiivi aluseks olevast ÜRO protokollist ja selle eesmärk on 
selgitamine. ÜRO protokoll, mis täiendab rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu 
võitlemise ÜRO konventsiooni ja mida „tõlgendatakse koos konventsiooniga” (protokolli 
artikkel 1), nõuab tulirelvade ebaseadusliku tootmise ja nendega ebaseadusliku kauplemise 
määratlemist kriminaalkuriteona, kuid vaid „juhul, kui kõnealused kuriteod on oma olemuselt 
riikidevahelised ja nendesse on kaasatud mõni organiseeritud kuritegelik rühmitus” 
(protokolli artikli 4 lõige 1).
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Alexander Alvaro

Muudatusettepanek 49
ARTIKLI 1 PUNKTI 3 ALAPUNKT 3 A (uus)

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

Euroopa tulirelvapassi 
mittekaasaskandmine ei ole 
vabadusekaotusega karistatav.

Or. en

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.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Michael Cashman

Muudatusettepanek 50
ARTIKLI 1 PUNKT 3 A (uus)

Artikkel 17 (direktiiv 91/477/EMÜ)

3 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.

Or. en



PE 386.662v01-00 28/32 AM\660564ET.doc
Freelance-tõlge

ET

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.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Roberta Angelilli, Guido Podestà ja Stefano Zappalà

Muudatusettepanek 51
ARTIKLI 1 PUNKTI 4 ALAPUNKT -A (uus)

I lisa II punkti alapunkt A (direktiiv 91/477/EMÜ) 

-a) II punkti alapunkt A asendatakse 
järgmisega:
A. Kõiki esemeid, mis kuuluvad ühte 
järgmistest klassidest, välja arvatud juhul, 
kui ese vastab määratlusele, kuid on välja 
jäetud ühel III jaos loetletud põhjustest:
A-klass – Keelatud tulirelvad 
1. Lahinguotstarbelised reaktiivmürsud ja 
laskeseadeldised.
2. Automaattulirelvad.
3. Mõne muu eseme kuju imiteerivad 
tulirelvad.
4. Läbistava toimega, lõhke- või 
süütelaskemoon ja sellise laskemoona 
kuulid. 
5. Püstolite ja revolvrite laieneva kuuliga 
laskemoon ja sellise laskemoona kuulid, 
välja arvatud nende relvade 
kasutamisõigust omavate isikute 
jahipidamis- või sportrelvade laskemoon.
B-klass – Loaga lubatud tulirelvad 
1. Poolautomaatsed või käsitsilaetavad 
mitmelasulised lühikesed tulirelvad.
2. Ühelasulised lühikesed tulirelvad 
kesktulepadrunile.
3. Ühelasulised lühikesed tulirelvad 
ääretulepadrunile kogupikkusega vähem 
kui 28 cm.
4. Poolautomaatsed pikad tulirelvad, mille 
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padrunisalve ja -pessa mahub kokku 
rohkem kui kolm laengut. 
5. Poolautomaatsed pikad tulirelvad, mille 
padrunisalve ja -pessa ei mahu kokku 
rohkem kui kolm laengut ja mille 
laadimisseade on eemaldatav ning mille 
puhul ei ole kindel, et relva ei saa tavaliste 
tööriistadega ümber teha relvaks, mille 
padrunisalve ja -pessa mahub kokku 
rohkem kui kolm laengut.
6. Käsitsilaetavad mitmelasulised ja 
poolautomaatsed pikad sileraudsed 
tulirelvad pikkusega kuni 60 cm.
7. Poolautomaatsed, automaattulirelvadega 
sarnanevad tulirelvad tsiviilkasutuseks.
8. Muud käsitsilaetavad mitmelasulised 
pikad tulirelvad kui B-klassi punktis 6 
loetletud.
9. Pikad ühelasulised vintraudsed 
tulirelvad.
10. Poolautomaatsed pikad tulirelvad, v.a 
B-klassi punktidesse 4–7 kuuluvad.
11. Ühelasulised lühikesed tulirelvad 
ääresüütepadrunile kogupikkusega 
vähemalt 28 cm.
12. Pikad ühelasulised sileraudsed 
tulirelvad.
Liikmesriigid, kellel on praegu erinev 
klassidesse liigitus, võivad kõnealuse 
liigitussüsteemi säilitada. 

Or. it

Selgitus

Võttes aluseks subsidiaarsuse põhimõtte ja arvestades erinevates riikides olemasolevaid 
erinevaid kombeid ja tavasid, palutakse liikmesriikidel liigitada seaduslikud tulirelvad kahte 
klassi, praegu eksisteerivate erinevate klasside korral on liikmesriikidel lubatud need alles 
jätta.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Michael Cashman

Muudatusettepanek 52
ARTIKLI 1 PUNKTI 4 ALAPUNKT B (uus)

I lisa punkt III b (direktiiv 91/477/EMÜ)

4 b) I lisa punkt III b asendatakse järgmise 
tekstiga:
b) on konstrueeritud häire, märguandmise, 
elupäästmise, loomade tapmise või 
harpuuniga kalapüügi või tööstuslikel või 
tehnilistel põhjustel, tingimusel et neid on 
võimalik kasutada vaid nimetatud 
eesmärgil ja et neil ei ole vintpüssi, püssi, 
püstoli, revolvri või mõne muu tavapärase 
tulirelva välimust;

Or. en

Selgitus

Kuigi tulirelvade määratlust võib ümbertehtavate relvade kaasamiseks muuta, võiks mõned 
sellised tulirelvad direktiivi 91/477/EMÜ III b lisa sõnastuse alusel välja jätta. Relvi, mis on 
koopiatulirelvad või sarnanevad „tavapärase” tulirelva välimusega, ei tohiks tulirelva 
määratlusest välja jätta, arvestades nende kasutust ümbertehtud relvadena kuritegevuses.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg ja Gisela 
Kallenbach

Muudatusettepanek 53
ARTIKLI 1 PUNKT 4 A (uus)

I lisa punkt f (direktiiv 91/477/EMÜ)

4 a) II lisa punkti f muudetakse järgmiselt:
a) Esimene ja teine lõik asendatakse 
järgmisega:
„Õigust reisida teise liikmesriiki koos ühe 
või mitme käesolevas passis nimetatud 
tulirelvaga saab kasutada siis, kui 
külastatav liikmesriik on andnud ühe või 
mitu vastavat eelluba. Kõnealune luba või 
kõnealused load märgitakse passi.
Eespool nimetatud eelluba ei ole 
põhimõtteliselt vaja, kui tulirelvaga 
reisitakse jahipidamises või sportlaskmises 
osalemise eesmärgil, tingimusel et reisija 
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valduses on tulirelvapass ja ta suudab reisi 
põhjendada.”
b) Kolmas lõik asendatakse järgmisega:
„Kui liikmesriik on teatanud teisele 
liikmesriigile, et teatavate B-klassi 
tulirelvade valdamine on keelatud, lisatakse 
järgmine märkus:”
c) Viies lõik jäetakse välja.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on kooskõlas tulirelvade uue liigitusega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Michael Cashman

Muudatusettepanek 54
ARTIKLI 1 PUNKT 4 A (uus)

I lisa punkt f (direktiiv 91/477/EMÜ)

4 a) II lisa punkti f muudetakse järgmiselt:
a) Esimene lõik asendatakse järgmisega:
„Õigust reisida teise liikmesriiki koos ühe 
või mitme käesolevas passis nimetatud 
tulirelvaga saab kasutada siis, kui 
külastatav liikmesriik on andnud ühe või 
mitu vastavat eelluba. Kõnealune luba või 
kõnealused load märgitakse passi. 
b) Teine lõik jäetakse välja;
c) Kolmas lõik asendatakse järgmisega:
„Kui liikmesriik on teatanud teisele 
liikmesriigile, et teatavate B-klassi 
tulirelvade valdamine on keelatud, lisatakse 
järgmine märkus:”
c) Viies lõik jäetakse välja.
d) Viimase lõigu järele lisatakse järgmine 
lõik: 
„Kui liikmesriik on teatanud teisele 
liikmesriigile, et ta säilitab Euroopa 
tulirelvapassi lisanõuded õiguspäraste 
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ohutuseesmärkide huvides, märgitakse 
sellised nõuded tulirelvapassi.”

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on kooskõlas tulirelvade uue liigitusega ja tagab kindluse 
jahimeestele ja sportlaskuritele, kes kasutavad Euroopa tulirelvapassi.


