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Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Michael Cashman

Tarkistus 9
JOHDANTO-OSAN 3 A KAPPALE (uusi)

(3 a) Poliisin tiedonhankinta osoittaa 
yhteisössä kasvavaa rikollisuutta, johon 
liittyy muunnettuja aseita, sekä 
lisääntynyttä rajojen yli tapahtuvaa 
muunnettavissa olevien aseiden 
salakuljetusta siinä tarkoituksessa, että 
nämä aseet voidaan muuttaa tuliaseiksi, 
jotka räjähteen avulla laukaisevat 
laukauksen, luodin tai ammuksen, ja 
tämän vuoksi on olennaisen tärkeää 
varmistaa, että tällaiset muunnettavissa 
olevat aseet saatetaan tässä direktiivissä 
tarkoitetun 'tuliaseen' määritelmän piiriin.

Or. en
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Perustelu

Poliisi on ilmoittanut muunnettuja aseita koskevasta yhä kasvavasta ongelmasta, erityisesti 
siinä yhteydessä, kun eräissä jäsenvaltioissa on otettu käyttöön tiukempi perinteisten 
tuliaseiden valvonta. Ongelma on selvästikin koko Euroopan laajuinen, ja siihen liittyy 
muunnettavissa olevien aseiden, joita on laillisesti saatavilla tietyissä jäsenvaltioissa, 
salakuljetus muihin jäsenvaltioihin muuntamista varten.

Tarkistuksen esittäjä(t): Véronique Mathieu

Tarkistus 10
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.

Or. fr

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.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Line Reynaud

Tarkistus 11
JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE

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

(6) Lisäksi, mitä tulee jäsenvaltioiden 
tietojen säilyttämiseen, on mentävä 
pöytäkirjan määräyksiä pidemmälle ja 
säädettävä kansallisella tasolla 
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keskustietokonerekisterin perustamisesta ja 
pidennettävä tietojen säilyttämisen 
vähimmäisaikaa kahteenkymmeneen 
vuoteen. Poliisi- ja oikeusviranomaisten 
pääsy tämän keskusrekisterin tietoihin 
tapahtuu ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn 
yleissopimuksen 8 artiklan mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

On tärkeää, että keskusrekisterin tietoihin pääsyä koskevat säännöt, joilla suojellaan yksityis-
ja perhe-elämää.

Tarkistuksen esittäjä(t): Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg ja Gisela Kallenbach

Tarkistus 12
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.

Or. en

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.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Line Reynaud

Tarkistus 13
JOHDANTO-OSAN 6 A KAPPALE (uusi)

(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.

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Line Reynaud

Tarkistus 14
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.

Or. fr

Perustelu

On tärkeää muistuttaa tarpeesta noudattaa puitedirektiiviä henkilötietojen suojelusta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Véronique Mathieu

Tarkistus 15
JOHDANTO-OSAN 9 A KAPPALE (uusi)

(9 a) Jäsenvaltioita on kannustettava 
harkitsemaan aseryhmien uutta luokittelua, 
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jos se osoittautuu suotuisaksi 
sisämarkkinoiden toimivuuden kannalta.

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Véronique Mathieu

Tarkistus 16
JOHDANTO-OSAN 9 B KAPPALE (uusi)

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

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Michael Cashman

Tarkistus 17
JOHDANTO-OSAN 9 A KAPPALE (uusi)

(9 a) Euroopan ampuma-asepassia olisi 
pidettävä ainoana asiakirjana, jota 
metsästäjät ja tarkkuusammunnan 
harrastajat tarvitsevat siirtääkseen 
tuliaseen toiseen jäsenvaltioon. 
Jäsenvaltion vahvistamien mahdollisten 
lisäedellytysten, jotka koskevat metsästäjän 
tai tarkkuusammunnan harrastajan 
suorittamaa tuliaseen siirtoa kyseiseen 
jäsenvaltioon, pitäisi olla yleisen 
turvallisuuden suojelemiseen pyrkivien 
yleistä järjestystä koskevien tavoitteiden 
mukaisia ja oikeassa suhteessa niihin.

Or. en

Perustelu

Mitä tulee metsästäjien ja tarkkuusammunnan harrastajien liikkumiseen, jäsenvaltiot voivat 
vaatia muita asiakirjoja kuin Euroopan ampuma-asepassia ainoastaan silloin, kun se on 
tiukasti jäsenvaltion hyväksyttyjen yleistä järjestystä koskevien niiden tavoitteiden mukaista, 
jotka koskevat yleisen turvallisuuden suojelua, ja kun vaatimukset ovat oikeassa suhteessa 
näihin tavoitteisiin.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Kathalijne Maria Buitenweg ja Gisela Kallenbach

Tarkistus 18
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.

Or. en

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.

Tarkistuksen esittäjä(t): Kathalijne Maria Buitenweg ja Gisela Kallenbach

Tarkistus 19
JOHDANTO-OSAN 9 B KAPPALE (uusi)

(9 b) Pienaseiden aiheuttamien 
väkivaltaisten kuolemantapausten ja 
vammojen riskien vähentämiseksi olisi 
kiellettävä tuliaseiden hankkiminen 
Internetin kaltaisen 
etäviestintämenetelmän avulla; lukuun 
ottamatta henkilöitä, joilla on 
asianmukainen lupa, olisi otettava käyttöön 
harkinta-aika, joka alkaa hetkestä, jolloin 
asiakas tilaa aseen, ja kestää aseen 
toimittamiseen asti; ja jäsenvaltioiden olisi 
vahvistettava yksityiskohtaiset järjestelyt, 
jotka koskevat tuliaseiden hankkimisen 
kieltämistä sellaisilta henkilöiltä, jotka on 
tuomittu vakavasta rikoksesta ja joiden 
tuomio on saanut lainvoiman.

Or. en
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Perustelu

Tuliaseiden hankintaa etäviestinnän kautta olisi voitava valvoa asianmukaisesti. Lisäksi 
esimerkiksi eräissä Yhdysvaltojen osavaltioissa, kuten Kaliforniassa, sovelletun harkinta-ajan 
vaatiminen edesauttaisi sellaisten rikosten ehkäisemistä, jotka on tehty tilapäisen mielihäiriön 
vallitessa. On vaarallista sallia vakavista rikoksista tuomittujen henkilöiden hankkia 
tuliaseita.

Tarkistuksen esittäjä(t): Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg ja Gisela Kallenbach

Tarkistus 20
JOHDANTO-OSAN 9 C KAPPALE (uusi)

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

Or. en

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. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Michael Cashman

Tarkistus 21
1 ARTIKLAN -1 KOHTA (uusi)

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

-1) Korvataan 1 artiklan 1 kohta 
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. 
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Tuliaseet on luokiteltu liitteen I osassa II."

Or. en

Perustelu

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.

Tarkistuksen esittäjä(t): Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg ja Gisela Kallenbach

Tarkistus 22
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."

Or. en

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.

Tarkistuksen esittäjä(t): Edith Mastenbroek

Tarkistus 23
1 ARTIKLAN -1 KOHTA (uusi)
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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."

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Line Reynaud

Tarkistus 24
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 tuliaseiden, niiden osien ja 
komponenttien ja ampumatarvikkeiden 
hankintaa, myyntiä, toimittamista, kuljetusta 
tai siirtämistä minkä tahansa 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.

Or. fr

Perustelu

On toivottavaa, että "laittoman kaupan" määritelmään kuuluvat myös tapaukset, joissa 
ampuma-aseet, niiden osat ja komponentit sekä ampumatarvikkeet tulevat jostakin toisesta 
jäsenvaltiosta.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg ja Gisela Kallenbach

Tarkistus 25
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 
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]

Or. en

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.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Line Reynaud

Tarkistus 26
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 aseen 
haltija ja käyttäjä. Se on voimassa enintään 
viiden vuoden ajan. Passin 
voimassaoloaikaa voidaan pidentää. 
Passiin on sisällytettävä liitteessä II 
tarkoitetut tiedot. Euroopan ampuma-
asepassi on asiakirja, jota ei voi siirtää 
toiselle henkilölle ja jossa on mainittu 
passin haltijan omistama(t) ja käyttämä(t) 
tuliase(et). Passin on aina oltava tuliasetta 
käyttävän henkilön hallussa. Tuliaseiden 
omistajuutta tai niiden ominaisuuksia 
koskevat muutokset sekä tuliaseen 
katoaminen ja varkaus on mainittava 
passissa.
Euroopan ampuma-asepassin puuttuminen 
tullin tai poliisin tarkastuksessa ei sinänsä 
ole syy vankeustuomioon."

Or. fr

Perustelu

Euroopan ampuma-asepassin puuttuminen tarkastustilanteessa ei saa johtaa henkilön 
vangitsemiseen, vaikka siitä voidaankin määrätä rangaistus.

Tarkistuksen esittäjä(t): Alexander Alvaro

Tarkistus 27
1 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

2 artiklan 2 a kohta (uusi) (direktiivi 91/477/ETY)

1 a) Lisätään 2 artiklaan 2 a kohta 
seuraavasti:
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"Tätä direktiiviä sovelletaan etämyyntiin."

Or. en

Perustelu

On selvennettävä, että esimerkiksi Internetin kautta tapahtuva kauppa kuuluu tämän 
direktiivin säännösten soveltamisalaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Roberta Angelilli, Guido Podestà ja Stefano Zappalà

Tarkistus 28
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 kokoonpannun tuliaseen 
tunnistamiseksi ja jäljittämiseksi 
jäsenvaltioiden on vaadittava kunkin aseen
valmistushetkellä joko merkintää, johon 
sisältyy tuottajan nimi tai merkki, 
valmistusmaa tai -paikka ja sarjanumero, 
esimerkiksi siten kuin määrätään 
kannettavien ampuma-aseiden 
tarkastusleimojen vastavuoroisesta 
hyväksymisestä 1 päivänä heinäkuuta 1969 
Brysselissä tehdyssä sopimuksessa, 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.

Or. it

Perustelu

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 
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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.

Tarkistuksen esittäjä(t): Kathalijne Maria Buitenweg ja Gisela Kallenbach

Tarkistus 29
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 ja välittäjän 
toiminnan harjoittaminen alueellaan 
luvanvaraiseksi ainakin asekauppiaan ja 
välittäjän yksityisen ja ammatillisen 
luotettavuuden ja pätevyyden tarkastamisen 
perusteella. Jos kyse on oikeushenkilöstä, 
valvonta kohdistuu henkilöön, joka johtaa 
yritystä.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksessa todetaan, että välitystoimintaa olisi säänneltävä samoin kuin 
kaupankäyntiäkin. 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.

Tarkistuksen esittäjä(t): Alexander Alvaro

Tarkistus 30
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 

2. Jokaisen jäsenvaltion on tehtävä 
asekauppiaan toiminnan harjoittaminen 
alueellaan luvanvaraiseksi ainakin 
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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.

asekauppiaan yksityisen ja ammatillisen 
luotettavuuden tarkastamisen perusteella. Jos 
kyse on oikeushenkilöstä, valvonta 
kohdistuu henkilöön, joka johtaa yritystä.

Or. en

Perustelu

Viittaus C- ja D-luokkiin on poistettava tästä artiklasta, koska ehdotuksen mukaan tulee 
olemaan vain kaksi luokkaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg ja Gisela Kallenbach

Tarkistus 31
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. Jokaisen jäsenvaltion on huolehdittava 
sellaisen tietojen tietokoneistetun ja 
keskitetyn arkistointijärjestelmän 
ylläpitämisestä, jossa jokaiselle tämän 
direktiivin soveltamisalan piiriin kuuluvalle 
tuliaseelle on annettu ainutkertainen 
tunnusnumero.

Arkistointijärjestelmään on kirjattava ja 
siinä on säilytettävä vähintään 20 vuoden 
ajan jokaisen tuliaseen tyyppi, merkki, 
malli, kaliiperi, valmistusvuosi, 
sarjanumero, valmistajan nimi ja osoite ja 
entinen ja nykyinen omistaja, tuliaseen 
kaupat, siirrot, vaihdot, vuokraamiset, 
korjaukset ja muunnokset. 
Arkistointijärjestelmään on myös 
sisällytettävä tiedot, jotka mahdollistavat 
osien, komponenttien ja 
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ampumatarvikkeiden jäljittämisen.
Jokaista asekauppiasta ja välittäjää on 
vaadittava perustamaan rekisteri ja 
pitämään se voimassa asekauppiaan tai 
välittäjän koko toiminnan ajan ja 
kirjaamaan rekisteriin kaikki ne edellä 
1 alakohdassa tarkoitettuun 
keskusarkistointijärjestelmään kirjatut 
tapahtumat, joihin asianomainen 
asekauppias tai välittäjä on osallistunut. 
Lopetettuaan toimintansa asekauppiaan tai 
välittäjän on toimitettava rekisterinsä edellä 
1 alakohdassa säädetystä rekisteröinnistä 
vastaavalle kansalliselle viranomaiselle.

Or. en

Perustelu

Pöytäkirjassa todetaan, että tietojen säilyttäminen on julkisten viranomaisten velvollisuus. 
Tuliaseiden asianmukainen jäljittäminen edellyttää keskitettyjä rekisteröintijärjestelmiä. 
Tuliaseiden jäljittämisessä on valmistusvuosi tärkeä tieto. Rekisterien toteuttaminen 
tietokonein on välttämätöntä 21. vuosisadan maailmassa. YK:n pöytäkirjassa mainittu 
kymmenen vuoden vähimmäisaika on liian lyhyt, ottaen huomioon tuliaseiden hyvin pitkä 
elinkaari. Tietoja olisi siksi säilytettävä vähintään 20 vuotta.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Line Reynaud

Tarkistus 32
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.

Or. fr

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.

Tarkistuksen esittäjä(t): Adamos Adamou

Tarkistus 33
1 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)
5 artikla (direktiivi 91/477/ETY)

2 a) Korvataan 5 artikla seuraavasti:
"Rajoittamatta 3 artiklan soveltamista 
jäsenvaltioiden on sallittava B luokkaan 
kuuluvien tuliaseiden hankinta ja 
hallussapito vain niille henkilöille, joilla on 
siihen perusteltu syy ja jotka
a) ovat vähintään 18-vuotiaita, 
tarkkuusammuntaa lukuun ottamatta, 
mutta jotka eivät missään tapauksessa ole 
alle 16-vuotiaita ja jotka harjoittavat 
ammuntaa valtuutetuissa
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harjoituskeskuksissa pätevän ohjaajan 
valvonnan ja ohjauksen alaisina kilpailu-
tai harjoittelutarkoituksessa
b) eivät uhkaa olla vaaraksi itselleen, 
yleiselle järjestykselle tai yleiselle 
turvallisuudelle."

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Roberta Angelilli, Guido Podestà ja Stefano Zappalà

Tarkistus 34
1 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)
5 artikla (direktiivi 91/477/CEE)

2 a) Korvataan 5 artikla seuraavasti:
"Rajoittamatta 3 artiklan soveltamista 
jäsenvaltioiden on sallittava B luokkaan 
kuuluvien tuliaseiden hankinta ja 
hallussapito vain niille henkilöille, joilla on 
siihen perusteltu syy ja jotka
a) ovat vähintään 18-vuotiaita, metsästystä 
ja tarkkuusammuntaa lukuun ottamatta, 
b) eivät voi olla vaaraksi itselleen, yleiselle 
järjestykselle tai yleiselle turvallisuudelle.
Rajoittamatta 3 artiklan soveltamista 
jäsenvaltioiden on sallittava tuliaseiden 
hallussapito ainoastaan sellaisille 
henkilöille, joita ei ole tuomittu vakavasti 
rikoksesta (kuten murhasta, ryöstöstä tai 
vastaavista).
Jäsenvaltiot voivat perua aseiden 
hallussapitoluvan, jos jokin ensimmäisen 
kohdan b alakohdan edellytyksistä ei enää 
täyty.
Jäsenvaltiot voivat kieltää alueellaan 
asuvilta henkilöiltä jossakin toisessa 
jäsenvaltiossa hankitun aseen 
hallussapidon ainoastaan, jos ne kieltävät 
saman aseen hankinnan omalla 
alueellaan."

Or. it
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Perustelu

Vakavaa rikosta koskeva komission kriteeri vaikuttaa ainoalta käytettävissä olevalta yksilön 
yhteiskunnallisen vaarallisuuden tunnistamiseksi aseiden hallussapidon osalta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Kathalijne Maria Buitenweg ja Gisela Kallenbach

Tarkistus 35
1 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)
6 artikla (direktiivi 91/477/ETY)

2 a) Lisätään 6 artiklaan kaksi kohtaa 
seuraavasti:
"Tuliaseiden, niiden osien ja 
komponenttien ja ampumatarvikkeiden 
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.
Lukuun ottamatta henkilöitä, joilla on 
asianmukainen lupa, jäsenvaltioiden on 
määrättävä, että tuliaseen hankinnan 
ehtona on vähintään 15 arkipäivän pituisen 
harkinta-ajan kuluminen tuliaseen osto- ja 
toimituspäivän välillä."
_____________
1 EYVL L 144, 4.6.1997, s. 19.

Or. en

Perustelu

Tuliaseiden hankkiminen etäviestinnän kautta estää asianmukaisen valvonnan toteuttamisen. 
Lisäksi esimerkiksi eräissä Yhdysvaltojen osavaltioissa, kuten Kaliforniassa, sovelletun 
harkinta-ajan vaatiminen edesauttaisi sellaisten rikosten ehkäisemistä, jotka on tehty 
tilapäisen mielihäiriön vallitessa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Alexander Alvaro

Tarkistus 36
1 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)
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7 artikla (direktiivi 91/477/ETY)

2 a) Korvataan 7 artikla seuraavasti:
"1. B luokan tuliasetta ei saa hankkia 
jäsenvaltion alueella ilman jäsenvaltion 
hankkijalle antamaa lupaa.
Tätä lupaa ei voida antaa toisen 
jäsenvaltion asukkaalle ilman kyseisen 
jäsenvaltion ennakkosuostumusta.
2. Kaikkien myyjien, asekauppiaiden tai 
yksityishenkilöiden on ilmoitettava 
sijoittautumisjäsenvaltionsa viranomaisille 
kaikista B luokan tuliaseiden siirroista ja 
luovutuksista täsmentäen hankkijan ja 
tuliaseen tunnistamiseen tarvittavat 
osatekijät. Jos hankkija asuu toisessa 
jäsenvaltiossa, sen jäsenvaltion, jossa 
hankinta tapahtuu, ja hankkijan itsensä on 
ilmoitettava hankinnasta kyseiselle toiselle 
jäsenvaltiolle.
3. Mikäli jäsenvaltio kieltää B luokan 
tuliaseen hankkimisen ja hallussapidon 
alueellaan, sen on ilmoitettava asiasta 
muille jäsenvaltioille, joiden on liitettävä 
kyseisestä kiellosta nimenomainen 
maininta niihin Euroopan ampuma-
asepasseihin, jotka ne myöntävät 
12 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
kyseisenlaista tuliasetta varten.
4. B luokan tuliasetta ei saa pitää hallussa 
jäsenvaltion alueella ilman jäsenvaltion 
haltijalle antamaa lupaa. Jos haltija on 
toisen jäsenvaltion asukas, kyseiselle 
jäsenvaltiolle on ilmoitettava asiasta.
5. B luokan tuliaseen hankinta- ja 
hallussapitoluvat voidaan antaa 
ainutkertaisen hallinnollisen päätöksen 
muodossa."

Or. en

Perustelu

Kohtien siirtäminen direktiivin 8 artiklasta 7 artiklaan johtuu tarkistuksesta 8.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Line Reynaud

Tarkistus 37
1 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

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

2 a) Lisätään 7 artiklaan 3 a kohta 
seuraavasti:
"3 a. Tätä artiklaa ei sovelleta tapauksessa, 
jossa voimassa olevan metsästysluvan tai 
urheiluammuntalisenssin haltija hankkii 
tuliaseen tai pitää hallussaan tuliasetta, 
edellyttäen että kyseessä oleva ase soveltuu 
siihen käyttöön, johon se on tarkoitettu."

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Alexander Alvaro

Tarkistus 38
1 ARTIKLAN 2 B KOHTA (uusi)

7 artiklan 2 a kohta (uusi) (direktiivi 91/477/ETY)

2 b) Lisätään 7 artiklaan 2 a kohta 
seuraavasti:
"2 a. Lupa hankkia tuliase ja pitää 
tuliasetta hallussa on annettava ilman eri 
toimenpiteitä niille, joilla on voimassa 
oleva metsästys- tai urheiluammuntalupa 
tai -lisenssi."

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella on tarkoitus rajoittaa C- ja D-luokkien poistamisen seurauksia metsästäjille ja 
urheiluammunnan harrastajille.

Tarkistuksen esittäjä(t): Roberta Angelilli, Guido Podestà ja Stefano Zappalà

Tarkistus 39
1 ARTIKLAN 2 B KOHTA (uusi)

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

2 b) Korvataan 7 artiklan 3 kohta 
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seuraavasti:
a) Korvataan 3 kohta seuraavasti:
"3. Tuliaseen hankinta- ja 
hallussapitoluvat voidaan antaa 
ainutkertaisen hallinnollisen päätöksen 
muodossa."
b) Lisätään seuraavat kohdat:
"3 a. Jäsenvaltiot voivat myöntää 
henkilöille, joiden osalta on varmistettu, 
että he edelleen täyttävät tuliaseluvan 
myöntämisen edellytykset, monivuotisen 
lisenssin kaikkien sellaisten aseiden 
hankkimista ja hallussapitoa varten, jotka 
edellyttävät lupaa, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta velvoitetta ilmoittaa 
toimivaltaisille viranomaisille siirtämisistä, 
säännöllistä edellytysten edelleen 
täyttymisen tarkistamista sekä 
enimmäisrajoja jäsenvaltioiden 
lainsäädännöissä säädetylle 
hallussapidolle.
3 b. Jäsenvaltiot voivat vahvistaa 
yksinkertaistetun järjestelyn sellaisten 
aseiden hankintaa ja hallussapitoa varten, 
joiden kapasiteetti on vähäinen."

Or. it

Perustelu

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.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Alexander Alvaro

Tarkistus 40
1 ARTIKLAN 2 C KOHTA (uusi)

9 artiklan 1 kohdan johdantokappale (direktiivi 91/477/ETY)

2 c) Korvataan 9 artiklan 1 kohdan 
johdantokappale seuraavasti:
"1. Tuliaseen luovuttaminen henkilölle, 
jonka asuinpaikka ei sijaitse 
asianomaisessa jäsenvaltiossa, on 
sallittava, edellyttäen, että 5, 6 ja 
7 artiklassa vahvistettuja vaatimuksia 
noudatetaan:"

Or. en

Perustelu

Viittaus C- ja D-luokkiin on poistettava tästä artiklasta, koska ehdotuksen mukaan tulee 
olemaan vain kaksi luokkaa. Viittaus 8 artiklaan on poistettava tästä artiklasta, koska 
ehdotuksen mukaan 8 artikla poistetaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg ja Gisela Kallenbach

Tarkistus 41
1 ARTIKLAN 2 D KOHTA (uusi)

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

2 d) 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 
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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:
"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."

Or. en

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. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Michael Cashman

Tarkistus 42
1 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

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

2 a) 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, 
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että heillä on hallussaan Euroopan 
ampuma-asepassi, jossa kyseinen tuliase tai 
kyseiset tuliaseet on mainittu ja edellyttäen, 
että he kykenevät perustelemaan 
matkaansa johtaneet syyt. Jäsenvaltiot 
voivat vaatia muita asiakirjoja kuin 
Euroopan ampuma-asepassia ainoastaan 
silloin, kun se on jäsenvaltion 
hyväksyttyjen yleistä järjestystä koskevien 
niiden tavoitteiden mukaista, jotka koskevat 
yleisen turvallisuuden suojelua, ja kun 
vaatimukset ovat oikeassa suhteessa näihin 
tavoitteisiin. Jos jäsenvaltio edellyttää 
lisävaatimuksia, sen on ilmoitettava siitä 
muille jäsenvaltioille ja tiedot on 
merkittävä Euroopan ampuma-asepassiin."
b) Korvataan toinen alakohta seuraavasti:
"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."

Or. en

Perustelu

Mitä tulee metsästäjien ja tarkkuusammunnan harrastajien liikkumiseen, jäsenvaltiot voivat 
vaatia muita asiakirjoja kuin Euroopan ampuma-asepassia ainoastaan silloin, kun se on 
tiukasti jäsenvaltion hyväksyttyjen yleistä järjestystä koskevien niiden tavoitteiden mukaista, 
jotka koskevat yleisen turvallisuuden suojelua, ja kun vaatimukset ovat oikeassa suhteessa 
näihin tavoitteisiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg ja Gisela Kallenbach

Tarkistus 43
1 ARTIKLAN 2 E KOHTA (uusi)

13 artiklan 2 ja 3 kohta (direktiivi 91/477/ETY)

2 e) Korvataan 13 artikla seuraavasti:
a) Korvataan 2 kohta seuraavasti:
"2. Jäsenvaltioiden on välitettävä kaikki 
tuliaseiden siirtoja koskevassa 11 artiklassa 
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ja toisen jäsenvaltion asukkaan hankkimia 
ja omistamia tuliaseita koskevassa 
7 artiklassa vahvistettujen menettelyiden 
mukaisesti saamansa tiedot viimeistään 
asianomaisten siirtojen tapahtumahetkellä 
määränpääjäsenvaltioille ja tarvittaessa 
viimeistään siirron hetkellä 
kauttakulkujäsenvaltioille."
b) Korvataan 3 kohta seuraavasti:
"3. Jäsenvaltioiden on vaihdettava 
säännöllisesti tietoja, jotka koskevat 
merkintäjärjestelmiä ja -tekniikoita, luvan 
saaneiden asekauppiaiden ja välittäjien 
lukumääriä, tuliaseiden ja niiden osien ja 
komponenttien ja ampumatarvikkeiden 
siirtoja, kansallisia säädöksiä ja käytäntöjä, 
niiden alueella olevia varastoja, 
takavarikoituja tuliaseita ja käytöstä 
poistamismenetelmiä ja -tekniikoita. 
Jäsenvaltioiden on myös vuonna 1959 
tehdyn keskinäistä oikeusapua 
rikosasioissa koskevan eurooppalaisen 
yleissopimuksen ja myöhempien, kyseistä 
yleissopimusta osittain tai kokonaan 
muuttavien tai täydentävien tai sen 
korvaavien välineiden mukaisesti 
vaihdettava tietoja henkilöistä, jotka on 
todettu syyllisiksi tässä direktiivissä 
määriteltyyn laittomaan kauppaan tai 
valmistukseen. Komissio perustaa […]* 
mennessä yhteysryhmän tämän artiklan 
soveltamista koskevien tietojen 
vaihtamiseksi ja laittomien tuliaseiden ja 
niiden osien ja komponenttien ja 
ampumatarvikkeiden jäljittämistä koskevan 
yhteistyön järjestämiseksi. Jokaisen 
jäsenvaltion on ilmoitettava muille 
jäsenvaltioille ja komissiolle ne kansalliset 
viranomaiset, jotka ovat vastuussa tietojen 
lähettämisestä ja vastaanottamisesta ja 
11 artiklan 4 kohdassa vahvistettujen 
velvollisuuksien täyttämisestä. Komissio, 
joka toimii 4 kohdan mukaisesti, ryhtyy 
asianmukaisiin toimiin tämän kohdan 
soveltamiseksi."

Or. en
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Perustelu

Tämän tarkistuksen ensimmäinen osa on johdonmukainen tuliaseille ehdotetun uuden 
luokittelun kanssa. Tarkistuksen 2. ja 3. osa on sopusoinnussa komission vuoden 2000 
kertomukseen sisältyvien ehdotusten kanssa: niissä korostettiin jäsenvaltioiden välisen 
yhteistyön parantamisen tärkeyttä. Direktiivissä 91/477/ETA mainitaan tietoverkkojen 
perustaminen määrittelemättä kyseisen tietojenvaihdon muotoa. Vuoden 2000 kertomuksessa 
kaavaillaan yhteysryhmän perustamista tätä tarkoitusta varten.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Line Reynaud

Tarkistus 44
1 ARTIKLAN 2 B KOHTA (uusi)

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

2 b) 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

Tarkistuksen esittäjä(t): Roberta Angelilli, Guido Podestà ja Stefano Zappalà

Tarkistus 45
1 ARTIKLAN 3 KOHTA

16 artiklan 1 kohdan 2 alakohdan johdantokappale (direktiivi 91/477/ETY)

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että 
tämän direktiivin mielessä rangaistaviksi 
teoiksi saatetaan kaikki tahalliset teot, joiden 

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että 
tämän direktiivin mielessä rikoksiksi
saatetaan kaikki tahalliset teot, joiden 
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tarkoituksena on tarkoituksena on

Or. it

Perustelu

Ehdotamme ilmaisua "rikos" ilmaisun "rangaistava teko" tilalle, koska se on 
asianmukaisempi termi juridisessa kielenkäytössä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Roberta Angelilli, Guido Podestà ja Stefano Zappalà

Tarkistus 46
1 ARTIKLAN 3 KOHTA

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

1 a. Euroopan ampuma-asepassin 
määräysten vastainen tuliaseiden 
siirtäminen yhteisön sisällä ei ole rikos.

Or. it

Perustelu

Tällä lisäyksellä halutaan välttää, että tuliaseen laillinen haltija joutuu syytteeseen 
rikoksesta, jos hän toisessa jäsenvaltiossa liikkuessaan ei voi esittää Euroopan ampuma-
asepassia, vaikka hänellä olisi kaikki muut tarvittavat asiakirjat.

Tarkistuksen esittäjä(t): Véronique Mathieu

Tarkistus 47
1 ARTIKLAN 3 KOHTA

16 artiklan 1 kohdan 2 alakohta (direktiivi 91/477/ETY)

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että 
tämän direktiivin mielessä rangaistaviksi 
teoiksi saatetaan kaikki tahalliset teot, joiden 
tarkoituksena on

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että 
tämän direktiivin mielessä rangaistaviksi 
teoiksi saatetaan kaikki tahalliset teot, joissa 
toimitaan yhteistyössä kansainvälisen 
järjestäytyneen rikollisuuden järjestön 
kanssa ja joiden tarkoituksena on

– tuliaseiden, niiden osien ja komponenttien 
sekä ampumatarvikkeiden laiton 
valmistaminen,

– tuliaseiden, niiden osien ja komponenttien 
sekä ampumatarvikkeiden laiton 
valmistaminen,

– tuliaseiden, niiden osien ja komponenttien 
sekä ampumatarvikkeiden laiton kauppa,

– tuliaseiden, niiden osien ja komponenttien 
sekä ampumatarvikkeiden laiton kauppa,

– 4 artiklan 1 kohdan mukaisen merkinnän – 4 artiklan 1 kohdan mukaisen merkinnän 
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väärentäminen tai laiton poispyyhkiminen, 
poistaminen taikka muuttaminen.

väärentäminen tai laiton poispyyhkiminen, 
poistaminen taikka muuttaminen.

Jotta näitä toimia voidaan pitää rikollisina 
tekoina tässä direktiivissä tarkoitetussa 
mielessä, niillä on oltava yhteys yhteisön 
ulkopuolelle.

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Ewa Klamt

Tarkistus 48
1 ARTIKLAN 3 KOHTA

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

Mainittujen rikosten yritys sekä rikoksiin 
osallisuus ja yllytys on myös katsottava
rangaistaviksi teoiksi, kun niihin on ryhdytty 
tahallisesti.

Rikoksen, sellaisena kuin se on määritelty 
tässä artiklassa, tekemisen järjestäminen, 
ohjaaminen, avustaminen, edistäminen, 
helpottaminen tai neuvominen katsotaan
rangaistaviksi teoiksi, kun niihin on ryhdytty 
tahallisesti ja kun mukana on järjestäytynyt 
rikollisryhmä.

Or. en

Perustelu

Sanamuoto on otettu YK:n pöytäkirjasta, joka on direktiivin pohjana, ja sen tarkoituksena on 
selventää säännöstä. YK:n pöytäkirja, jolla täydennetään kansainvälisen järjestäytyneen 
rikollisuuden vastaista YK:n yleissopimusta ja jota "tulkitaan yhdessä yleissopimuksen 
kanssa" (pöytäkirjan 1 artikla), edellyttää, että tuliaseiden laitonta valmistusta ja kauppaa 
pidetään rangaistavana tekona, mutta vain "kun kyseiset teot ovat luonteeltaan kansainvälisiä 
ja niissä on osallisena järjestäytynyt rikollisryhmä" (pöytäkirjan 4 artikla).

Tarkistuksen esittäjä(t): Alexander Alvaro

Tarkistus 49
1 ARTIKLAN 3 KOHTA

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

Euroopan ampuma-asepassin 
puuttumisesta ei määrätä 
vapausrangaistusta.
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Or. en

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.

Tarkistuksen esittäjä(t): Michael Cashman

Tarkistus 50
1 ARTIKLAN 3 A KOHTA (uusi)
17 artikla (direktiivi 91/477/ETY)

3 a) Korvataan 17 artikla seuraavasti:
"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.

Tarkistuksen esittäjä(t): Roberta Angelilli, Guido Podestà ja Stefano Zappalà

Tarkistus 51
1 ARTIKLAN 4 KOHDAN -A ALAKOHTA (uusi)
Liite I, II kohta, A alakohta (direktiivi 91/477/ETY)
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-a) Korvataan II kohdan A alakohta 
seuraavasti:
"A. Kaikkia esineitä, jotka kuuluvat 
seuraaviin luokkiin, lukuun ottamatta niitä, 
jotka vastaavat määritelmää, mutta 
jätetään luokan ulkopuolelle III kohdassa 
mainittujen syiden vuoksi:
A luokka – Kielletyt tuliaseet
1. Sotilastarkoituksissa käytettävät 
räjähtävät ohjukset sekä heittimet
2. Itselataavat tuliaseet
3. Muuksi esineeksi naamioidut tuliaseet
4. Lävistävät, räjähtävät tai sytyttävät 
ampumatarvikkeet sekä niihin tarkoitetut 
ammukset 
5. Pistoolien ja revolverien 
ampumatarvikkeet, joissa käytetään 
laajenevia ammuksia sekä nämä 
ammukset, lukuun ottamatta näiden 
aseiden käyttöön harjaantuneiden 
henkilöiden metsästys- ja 
tarkkuusammunta-aseita.
B luokka – Luvanvaraiset tuliaseet
1. Lyhyet monipatruunaiset itselataavat 
kertatuliaseet tai lyhyet monipatruunaiset 
kertatuliaseet
2. Keski-iskuiset lyhyet yksipatruunaiset 
kertatuliaseet
3. Reunaiskuiset lyhyet yksipatruunaiset
kertatuliaseet, joiden kokonaispituus on 
alle 28 senttimetriä
4. Pitkät monipatruunaiset itselataavat 
kertatuliaseet, joiden lippaaseen ja pesään 
mahtuu vähintään kolme patruunaa 
5. Pitkät monipatruunaiset itselataavat 
kertatuliaseet, joiden lippaaseen ja pesään 
mahtuu enintään kolme patruunaa, joiden 
latauslaite ei ole irrallinen tai jotka voidaan 
muuttaa tavanomaisilla työkaluilla aseiksi, 
joiden lippaaseen ja pesään mahtuu 
enemmän kuin kolme patruunaa
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6. Sileäpiippuiset pitkät monipatruunaiset 
kertatuliaseet, joiden piipun pituus on 
enintään 60 senttimetriä
7. Monipatruunaiset itselataavat 
siviilikertatuliaseet, jotka muistuttavat 
monipatruunaista itselataavaa 
sarjatuliasetta
8. Muut kuin 6 kohdassa tarkoitetut pitkät 
monipatruunaiset kertatuliaseet
9. Rihlatulla piipulla varustetut pitkät 
yksipatruunaiset kertatuliaseet
10. Muut kuin 4–7 kohdassa tarkoitetut 
pitkät monipatruunaiset itselataavat 
kertatuliaseet
11. Reunaiskuiset yksipatruunaiset 
kertatuliaseet, joiden kokonaispituus on 
vähintään 28 senttimetriä
12. Sileäpiippuiset pitkät yksipatruunaiset 
kertatuliaseet.
Jäsenvaltiot, joilla tällä hetkellä on 
erilainen jako useampiin alaluokkiin, 
voivat säilyttää oman luokituksensa."

Or. it

Perustelu

Toissijaisuusperiaatteen nojalla ja koska eri maissa on erilaisia käytäntöjä ja perinteitä, 
pyydetään jäsenvaltioita toisaalta luokittelemaan lailliset aseet kahteen luokkaan, mutta 
toisaalta hyväksytään erilaisenkin luokituksen säilyttäminen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Michael Cashman

Tarkistus 52
1 ARTIKLAN 4 KOHDAN B A ALAKOHTA (uusi)
Liite I, III kohta, b alakohta (direktiivi 91/477/ETY)

b a) Korvataan liitteen I III kohdan 
b alakohta seuraavasti:
"b) on suunniteltu hälytystä, 
signaalinantoa, hengenpelastusta, eläinten 
teurastusta tai harppuunakalastusta varten 
tai teollisiin tai teknisiin tarkoituksiin, 
edellyttäen että niitä voidaan käyttää 
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ainoastaan mainittuihin tarkoituksiin ja 
että ne eivät näytä kivääriltä, aseelta, 
pistoolilta, revolverilta tai muilta 
perinteisiltä tuliaseilta,"

Or. en

Perustelu

Vaikka tuliaseiden määritelmää voidaan muuttaa siten, että mukaan luetaan myös 
muunnettavissa olevat aseet, jotkin näistä aseista voidaan jättää määritelmän ulkopuolelle 
direktiivin 91/477/ETY liitteen III b kohdan nojalla. Kopioaseita tai "perinteisen" tuliaseen 
näköiseksi tehtyjä aseita ei pitäisi jättää tuliaseen määritelmän ulkopuolelle, koska niitä 
voidaan käyttää muunnettuina aseina rikollisessa toiminnassa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg ja Gisela Kallenbach

Tarkistus 53
1 ARTIKLAN 4 A KOHTA (uusi)

Liite II, f alakohta (direktiivi 91/477/ETY)

4 a) Korvataan liitteen II f alakohta 
seuraavasti:
a) Korvataan 1 ja 2 kohta seuraavasti:
"Oikeus matkustaa toiseen jäsenvaltioon 
tässä passissa mainitun aseen tai 
mainittujen aseiden kanssa edellyttää 
vierailun kohteena olevan jäsenvaltion 
ennakkolupaa/ennakkolupia. Tämä lupa 
tai nämä luvat voidaan merkitä Euroopan 
ampuma-asepassiin.
Yllä tarkoitettu ennakkolupamenettely ei 
ole periaatteessa välttämätön 
metsästyskäyttöön tai urheilukäyttöön 
tarkoitetun aseen osalta, jos matkustajalla 
on ampuma-asepassi ja hän voi esittää 
matkan syyn."
b) Korvataan 3 kohta seuraavasti:
"Jos jokin jäsenvaltio on ilmoittanut muille 
jäsenvaltioille, että joidenkin B luokkaan 
kuuluvien aseiden hallussapito on 
kiellettyä, ampuma-asepassiin on liitettävä 
seuraava maininta:"
c) Poistetaan 5 kohta.
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Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus on johdonmukainen tuliaseille ehdotetun uuden luokittelun kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Michael Cashman

Tarkistus 54
1 ARTIKLAN 4 A KOHTA (uusi)

Liite II, f alakohta (direktiivi 91/477/ETY)

4 a) Korvataan liitteen II f alakohta 
seuraavasti:
a) Korvataan 1 kohta seuraavasti:
"Oikeus matkustaa toiseen jäsenvaltioon 
tässä passissa mainitun aseen tai 
mainittujen aseiden kanssa edellyttää 
vierailun kohteena olevan jäsenvaltion 
ennakkolupaa/ennakkolupia. Tämä lupa 
tai nämä luvat voidaan merkitä Euroopan 
ampuma-asepassiin."
b) Poistetaan 2 kohta.
c) Korvataan 3 kohta seuraavasti:
"Jos jokin jäsenvaltio on ilmoittanut muille 
jäsenvaltioille, että joidenkin B luokkaan 
kuuluvien aseiden hallussapito on 
kiellettyä, ampuma-asepassiin on liitettävä 
seuraava maininta:"
c) Poistetaan 5 kohta
d) Lisätään viimeisen kohdan jälkeen uusi 
kohta seuraavasti:
"Jos jokin jäsenvaltio on ilmoittanut muille 
jäsenvaltioille, että se soveltaa Euroopan 
ampuma-asepassin lisäksi muita 
vaatimuksia perusteltujen yleistä 
turvallisuutta koskevien tavoitteiden vuoksi, 
ampuma-asepassiin on liitettävä maininta 
kyseisistä vaatimuksista."

Or. en
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Perustelu

Tämä tarkistus on johdonmukainen tuliaseille ehdotetun uuden luokittelun kanssa ja 
varmistaa Euroopan ampuma-asepassia käyttävien metsästäjien ja tarkkuusammunnan 
harrastajien oikeusvarmuuden.
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