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Muudatusettepaneku esitaja(d): Arlene McCarthy

Muudatusettepanek 42
PÕHJENDUS 3 A (uus)

(3 a) Politsei operatiivteabest ilmneb, et 
Euroopa Ühenduses kasvab kohandatud 
relvadega seotud kuritegevus ja lõhkeaine 
toimel haavlite, kuulide või mürskude 
väljalaskmiseks kohandatavate relvade 
ülepiiriline salakaubavedu ning seetõttu on 
oluline tagada, et nimetatud kohandatavad 
relvad kaasatakse käesolevas direktiivis 
tulirelva määratlusse.

Or. en

Selgitus

Politsei teatel on kohandatavad relvad üha suuremaks probleemiks, eriti olukorras, kus 
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mõned liikmesriigid karmistavad kontrolli traditsiooniliste tulirelvade üle. Kõnealune 
probeem on selgelt üleeuroopaline, kuna mõnedes liikmesriikides seaduslikult kättesaadavaid 
kohandatavaid tulirelvi veetakse kohandamise eesmärgil salakaubana teistesse 
liikmesriikidesse.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta 
Angelilli, Michl Ebner

Muudatusettepanek 43
PÕHJENDUS 7

(7) Lisaks tuleb täpsustada, et direktiivis 
esitatud relvakaupmehe määratlus hõlmab ka
protokolli artiklis 15 osutatud vahendajate
tegevust.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. it

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. it

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo 
Pistelli, Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Muudatusettepanek 44
PÕHJENDUS 9 A (uus)

(9 a) Relvakaupmeeste tegevuse spetsiifilise 
olemuse tõttu on vaja selle tegevuse ranget 
kontrollimist, eriti on vaja kontrollida 
relvakaupmeeste kutsealast suutlikkust.

Or. it

Selgitus

Relvasektoriga seotud tegevusteks peab olema luba ja nende suhtes kohaldatakse kontrolli, 
mis peab hõlmama relvasektoris tegutsevate isikute kutsealase suutlikkuse kontrollimist. 
Tsiviilkasutuses olevate relvade turule ei ole kaasatud vahendajaid. Kõigi relvadega seotud 
ettevõtjate finantstegevust kontrollivad asjaomased politseijaoskonnad ja ei näi olevat 
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põhjust, miks peaks tsiviilkasutuses olevate relvade tootjate suhtes kohaldama juba 
olemasolevatele üldistele finantskontrollidele lisanduvaid kontrolle.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo 
Pistelli, Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti

Muudatusettepanek 45
PÕHJENDUS 9 B (uus)

(9 b) Eraisikute poolt kaugsidevahendite, 
näiteks Interneti teel relvade omandamise 
suhtes peaks kohaldama käesolevas 
direktiivis sätestatud eeskirju. Liikmesriigid 
peaksid kehtestama üksikasjaliku korra, 
mis keelab tulirelvade omandamise isikute 
poolt, kes on lõpliku kohtuotsusega raskes 
ja vägivallaga seotud kuriteos süüdi 
mõistetud.

Or. it

Selgitus

Eraisikute poolt kaugsidevahendite teel tulirelvade omandamise suhtes peaks kohaldama 
ranget kontrolli ja igasugune tulirelvade omandamine peaks toimuma käesoleva direktiivi 
eeskirjade kohaselt. Relvade omandamise ja valduse kontrolliga seotud liikmesriikide 
asjaomaste õigusnormide ühtlustamist arvesse võttes peaks keelama tulirelvade omandamise 
isikutel, keda on süüdi mõistetud rasketes isikuvastastes kuritegudes.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo 
Pistelli, Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Muudatusettepanek 46
PÕHJENDUS 9 C (uus)

(9 c) Euroopa tulirelvapass peaks olema 
ainsaks dokumendiks, mida passiomanikud 
vajavad tulirelvade ühest liimesriigist teise 
toimetamisel.

Or. it
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Selgitus

Nagu on märgitud komisjoni 2000. aasta aruandes ja arvestades siseturu nõuetekohast 
toimimist, ei tohiks liikmesriikidel lubada muude dokumentide kui Euroopa tulirelvapassi või 
tasude nõudmist jahimeeste ja laskurite liikumisel Euroopa Ühenduses. Õigusakt ei peaks 
sisaldama hinnangut tulirelvapassi toimimise kohta, seda küsimust tuleks käsitleda poliitika 
hindamisel.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta 
Angelilli, Michl Ebner

Muudatusettepanek 47
PÕHJENDUS 9 D (uus)

(9 d) Tulirelvade liikumise jälgimise 
hõlbustamiseks ja tulirelvade, nende osade 
ja laskemoona ebaseadusliku kaubanduse 
ja tootmise vastu tõhusaks võitlemiseks on 
vaja parandada teabevahetust 
liikmesriikide vahel.

Or. it

Selgitus

On oluline, et liikmesriigid vahetaksid tulirelvade ebaseadusliku kaubanduse ja tootmise 
vastu võitlemise eesmärgil üksikasjalikku teavet.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta 
Angelilli, Michl Ebner

Muudatusettepanek 48
PÕHJENDUS 9 E (uus)

(9 e) Mitmed liikmesriigid on hiljuti 
lihtsustanud tulirelvade liigitamist ja jätnud 
nelja klassi asemel alles kaks: keelatud 
tulirelvad ja loa olemasolu nõudvad
tulirelvad. Liikmesriigid peaksid oma 
õigusaktid nimetatud lihtsustatud 
liigitusega vastavusse viima, ehkki riigid, 
kes liigitavad praegu tulirelvi erinevatesse 
klassidesse, võivad subsidiaarsuspõhimõtte 
kohaselt säilitada oma olemasoleva liigituse 
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ja loasüsteemid.

Or. it

Selgitus

Vastavalt ELi poliitikates alati järgitavale subsidiaarsuspõhimõttele tuleb kinni pidada 
liikmesriikide teatud tunnusjoontest ja traditsioonidest.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Michl Ebner, Alexander Radwan

Muudatusettepanek 49
PÕHJENDUS 9 F (uus)

(9 f) Euroopa tulirelvapassi omandamise 
tingimused ja selle kehtivusaja pikkus 
peaksid olema kõigis liikmesriikides 
ühesugused ja taotlejatelt ei tohiks selle 
eest küsida riikliku tulirelvapassi 
maksumusele lisanduvat tasu.

Or. de

Selgitus

Euroopa tulirelvapassi eesmärgiks on aidata Euroopa siseturul tõhusalt toimida ja Euroopa 
kodanikel hõlpsamalt oma vabadusi kasutada. Seetõttu ei tohiks tulirelvapassi omandamisele 
kehtestada rahalisi ja bürokraatlikke tingimusi, mis võiksid oluliselt mõjutada tulirelvapassi 
omandamist või kodanike vabaduste kasutamist ning seega siseturu toimimist. Lisaks oleksid 
liikmesriikidevahelised põhjendamatud ja ulatuslikud erinevused kokkusobimatud võrdse 
kohtlemise põhimõttega. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Arlene McCarthy

Muudatusettepanek 50
PÕHJENDUS 9 G (uus)

(9 a) Euroopa tulirelvapassi peaks 
käsitlema esmatähtsa dokumendina, mida 
on vaja jahimeestel ja laskuritel tulirelva 
ühest liimesriigist teise toimetamisel. 
Igasugused lisanõuded, mida liikmesriik 
jahimeestele ja laskuritele tulirelva 
asjaomasesse liikmesriiki toimetamise 
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suhtes kehtestab, peavad olema 
põhjendatud ja proportsionaalsed kodanike 
julgeoleku kaitsmist puudutavate avaliku 
korra alaste legitiimsete eesmärkidega.

Or. en

Selgitus

Jahimeeste ja laskurite liikumisel võivad liikmesriigid nõuda Euroopa tulirelvapassile lisaks 
muid dokumente üksnes siis, kui see on rangelt põhjendatud kodanike julgeoleku kaitsmist 
käsitlevate avaliku korra alaste legitiimsete eesmärkidega ja tingimusel, et nõuded on 
eesmärkidega proportsionaalsed.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Michl Ebner, Paul Rübig, Alexander Radwan

Muudatusettepanek 51
PÕHJENDUS 9 H (uus)

(9 h) Euroopa tulirelvapass toimib ja seda 
peaks käsitlema ainsa dokumendina, mida 
on vaja jahimeestel, laskuritel ja 
kultuurilistel ning ajaloolistel laskeliitudel 
loaga lubatud tulirelva ja selle laskemoona 
ühest liimesriigist teise toimetamisel.
Käesolev säte ei mõjuta olemasolevaid 
asjaomaseid kahepoolseid kokkuleppeid.

Or. de

Selgitus

Siseturu tõhusa toimimise huvides peaks jahimeestel ja laskuritel olema lubatud reisida teise 
liikmesriiki üksnes Euroopa tulirelvapassiga. Lisaks peaks vastavalt Euroopa ideele 
võimaldama kultuurilistel ja ajaloolistel laskeliitudel osaleda piiriüleses kultuurivahetuses. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Michl Ebner, Paul Rübig, Alexander Radwan

Muudatusettepanek 52
PÕHJENDUS 9 I (uus)

(9 i) Ajalooliste relvadega tegelevate ja neid 
kasutavate kultuuriliste ja ajalooliste 
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institutsioonide ja liitude tegevuse nimel 
tuleks teha jõupingutusi, et saavutada 
kõnealust liiki relvade ja laskemoona 
piiriüleseks veoks ja kasutamiseks vajalike 
riiklike dokumentide vastastikune 
tunnustamine, nagu näiteks 28. juunil 
Saksamaa ja Austria vahel sõlmitud 
kahepoolses kokkuleppes1. 
1 Austria Vabariigi ja Saksamaa Liitvabariigi vahel 
28. juunil 2002. aastal Berliinis sõlmitud kokkulepe 
traditsioonilistelt laskeliitudelt ja laskuritelt 
tulirelvade ja laskemoona omamiseks nõutavate 
dokumentide vastastikuse tunnustamise kohta 
(Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich (III 
osa),13. mai 2004). 

Or. de

Selgitus

Euroopa Liidu kultuurilise mitmekesisuse ja ajalooliste traditsioonide säilitamise ja püsimise 
nimel tuleks kultuurilistel ja ajaloolistel institutsioonidel ja liitudel nii palju kui võimalik 
võimaldada kõnealustel eesmärkidel omandada ja kasutada ajaloolisi relvi. Seda lahendust 
on juba edukalt praktikas rakendatud eespool nimetatud Austria Vabariigi ja Saksamaa 
Liitvabariigi vahel tulirelvade ja laskemoona omamiseks nõutavate dokumentide vastastikuse 
tunnustamise kohta sõlmitud kokkuleppe kujul ja vastupidiselt paljude kartustele ei ole see 
kaasa toonud ajalooliste relvade kontrollimatut või ohtlikku kasutamist. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Arlene McCarthy

Muudatusettepanek 53
ARTIKLI 1 PUNKT -1 (uus)

Direktiivi 91/477/EMÜ artikli 1 lõige 1

-1) Artikli 1 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:
„1. 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 hõlpsasti kohandada, välja arvatud 
juhul, kui see vastab määratlusele, kuid on 
mõnel I lisa III osas toodud põhjusel 
liigitusest välja jäetud. Tulirelvade liigitus 
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on toodud I lisa II jaotises.”

Or. en

Selgitus

Tulirelva mõiste määratlus järgib protokolli, kuid selles tuleks arvesse võtta pärast protokolli 
allkirjastamist aset leidnud kohandatud relvade kasvanud kasutamist kriminaalses tegevuses 
Euroopas ja kohandatavate relvade piiriülese salakaubaveo suurenemist. Protokollis 
kasutatud määratlusega „hõlpsasti kohandada” kaasneb eri liikmesriikides erineva 
tõlgendamise oht ja seega võimalik reguleerimatus, mida saab kriminaalsetel eesmärkidel ära 
kasutada. Kurjategijate poolt relvade kohandamiseks kasutatavad üha paremad tehnikad 
võimaldavad kohandada ka relvi, mida ei saa käsitada hõlpsasti kohandatavatena.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo 
Pistelli, Roberta Angelilli, Michl Ebner

Muudatusettepanek 54
ARTIKLI 1 PUNKT -1 (uus)

Direktiivi 91/477/EMÜ artikli 1 lõige 1

-1 a) Artikli 1 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:
1. „Käesoleva direktiivi kohaldamisel 
tähendab „tulirelv” igasugust 
kaasaskantavat relvarauaga relva, mis 
lõhkeaine toimel laseb välja haavli, kuuli 
või mürsu või mis on selleks ette nähtud,
välja arvatud juhul, kui see vastab 
määratlusele, kuid on mõnel I lisa III 
jaotises toodud põhjusel liigitusest välja 
jäetud. Tulirelvade liigitus on toodud I lisa 
II jaotises.”

Or. it

Selgitus

Tulirelva mõiste määratlus põhineb protokollil. Kuid asjaolu, et määratlus peab olema 
järjepidev ja jätma välja direktiivi I lisa III jaotises mainitud kahjutustatud tulirelvad, 
antiiksed relvad ja mõningad muud tulirelvad, näib asjakohatu.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Lasse Lehtinen

Muudatusettepanek 55
ARTIKLI 1 PUNKT -1 B (uus)

Direktiivi 91/477/EMÜ artikli 1 lõige 1 a (uus)

-1 b) Artiklile 1 lisatakse järgmine lõige 
1 a:

„1 a. Käesoleva direktiivi kohaldamisel 
tähendab „jälgimine” tulirelvade ja 
võimaluse korral ka nende osade ning 
laskemoona liikumise korrapärast jälgimist 
teel tootjast ostjani, et aidata 
protokolliosaliste pädevatel asutustel 
ebaseadusliku tootmise ja ebaseadusliku 
kauplemise juhtumid kindlaks teha ning 
neid uurida ja analüüsida.”

Or. en

Selgitus

Jälgimise mõiste määratlus on toodud protokollis ja tuleks õiguskindluse tagamiseks direktiivi 
lisada.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lasse Lehtinen

Muudatusettepanek 56
ARTIKLI 1 PUNKT -1 C (uus)

Direktiivi 91/477/EMÜ artikli 1 lõige 1 b (uus)

-1 c) Artiklile 1 lisatakse järgmine lõige 1 
b:

„1 b. Käesoleva direktiivi kohaldamisel 
tähendab „laskemoon” tulirelva puhul 
kasutatavat terviklaengut või selle osa, 
nagu padrunikest, süüte- või paiskelaeng 
või kuul või mürsk, tingimusel et nimetatud 
osade jaoks on liikmesriigis vaja luba.”

Or. en
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Selgitus

Laskemoona määratlus on toodud protokollis ja tuleks õiguskindluse tagamiseks direktiivi 
lisada.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gisela Kallenbach

Muudatusettepanek 57
ARTIKLI 1 PUNKT -1 D (uus)

Direktiivi 91/477/EMÜ artikli 1 lõige 1 c (uus)

-1 d) Artiklile 1 lisatakse järgmine lõige 1 
c:

„1 c. Käesoleva direktiivi kohaldamisel 
tähendab „antiikne relv” kas mis tahes 
enne 1900. aastat valmistatud relva või mis 
tahes uuemat relva, mille liikmesriik on 
vastavalt tehnilistele näitajatele 
määratlenud antiikse relvana. Asjaomased 
tehnilised näitajad peavad vastama 
vähemalt artikli 13 lõikes 4 kindlaks 
määratud nõuetele.”

Or. en

Selgitus

Antiikse relva mõiste määratlus on õiguskindluse huvides vajalik, sest need relvad ei ole 
käesoleva direktiiviga hõlmatud.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Michl Ebner, Alexander Radwan

Muudatusettepanek 58
ARTIKLI 1 PUNKT -1 E (uus)

Direktiivi 91/477/EMÜ artikli 1 lõige 1 d (uus)

-1 e) Artiklile 1 lisatakse järgmine lõige 1 
d:
„1 d. Käesoleva direktiivi kohaldamisel 
tähendab „ajalooline relv” mis tahes enne 
1899. aastat valmistatud relva või relvaosa, 
mis on riikliku õigusakti kohaselt 
ajalooline.
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Käesolev määratlus hõlmab ka kõiki relvi 
koos nende osade ja laskemoonaga, mis on 
vanemad kui Teise maailmasõja aegsed 
mudelid ja mida on kohandatud, nii et 
nendest ei saa lahingulaskemoona 
tulistada.”

Or. de

Selgitus

Olemasolevate lepingute kohaselt (Schengeni leping ja ÜRO protokoll) on ajaloolised relvad 
toodetud enne 1899. aastat. Kuid Euroopas on kultuurilisi ja ajaloolisi institutsioone, kes oma 
Euroopa kultuurilist mitmekesisust säilitavate tegevuste läbiviimisel kasutavad ka pärast 
1899. aastat toodetud mittetoimivaid relvi. Kuna kõnealuseid relvi saab kasutada üksnes 
nimetatud kultuurilistel ja ajaloolistel eesmärkidel, tuleb ajalooliste relvade määratluses 
kasutatud kuupäeva pikendada. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Michl Ebner, Paul Rübig, Alexander Radwan

Muudatusettepanek 59
ARTIKLI 1 PUNKT -1 F (uus)

Direktiivi 91/477/EMÜ artikli 1 lõige 1 e (uus)

-1 f) Artiklile 1 lisatakse järgmine lõige 1 e:
„1 e. Käesoleva direktiivi kohaldamisel 
tähendab „ajalooline relv” mudeleid, mis 
on vanemad kui Teise maailmasõja aegsed 
mudelid, kaasa arvatud järgmiste klasside 
mudelid:
– pikad käsitsilaetavad mitmelasulised 
tulirelvad, mille relvaraud ei ületa 60 cm;
– muud pikad käsitsilaetavad 
mitmelasulised tulirelvad;
– ühelasulised pikad vintraudadega 
tulirelvad;
– ühelasulised pikad sileraudsed 
tulirelvad.”
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Or. de

Selgitus

Ajalooliste relvade teema on eriti tähtis Saksamaa, Austria ja Põhja-Itaalia ajalooliste 
laskeliitude jaoks. Ajaloolised laskeliidud esindavad Euroopa vaimu peegeldavat piiriülest 
traditsiooni. Seetõttu on oluline ajaloolised relvad käesolevasse direktiivi lisada. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo 
Pistelli, Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Muudatusettepanek 60
ARTIKLI 1 PUNKT -1 G (uus)

Direktiivi 91/477/EMÜ artikli 1 lõige 1 f (uus)

-1 g) Artiklisse 1 lisatakse järgmine lõige:
„1 f. Käesoleva direktiivi kohaldamisel 
tähendab „laskemoon” tulirelva puhul 
kasutatavat terviklaengut või selle osa, 
nagu padrunikest, süüte- või paiskelaeng 
või kuul või mürsk, tingimusel et nimetatud 
osade jaoks on asjaomastes liikmesriikides 
vaja luba.”

Or. it

Selgitus

Esitatud määratlus on täielikult kooskõlas protokollis toodud määratlusega. Laskemoona 
peamiselt inertseid osi tuleks käsitleda samadel alustel terviklaengutega üksnes siis, kui neid 
on nii käsitletud asjaomastes riiklikes õigusaktides. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo 
Pistelli, Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Muudatusettepanek 61
ARTIKLI 1 PUNKT -1 H (uus)

Direktiivi 91/477/EMÜ artikli 1 lõige 1 e (uus)

-1 h) Artiklisse 1 lisatakse järgmine lõige:
„1 e. Käesoleva direktiivi kohaldamisel 
tähendavad „osad ja komponendid” 
igasugust spetsiaalselt tulirelva jaoks 
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kujundatud ja konstrueeritud ning selle 
toimimiseks olulist osa, sealhulgas 
relvaraud, relvaraam, relva lukukoda, 
püstolikelk, trummel, lukk ja kaitseriiv ning 
seade, mis on valmistatud või kohandatud 
tulistamisel tekkiva heli summutamiseks.”

Or. it

Selgitus

Osa ei pea relva osana käsitlemiseks olema oluline mitte üksnes relva toimimiseks, vaid ka 
spetsiifiliselt sellel eesmärgil kujundatud, teisisõnu, seda ei peaks olema võimalik kasutada 
muul eesmärgil või ajada segi muu mehaanilise seadme osaga: osa peab olema ainulaadne ja 
eristuv.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Charlotte Cederschiöld

Muudatusettepanek 62
ARTIKLI 1 PUNKT -1 I (uus)

Direktiivi 91/477/EMÜ artikli 1 lõige 1 f (uus)

-1 i) Käesoleva direktiivi kohaldamisel 
tähendab „laskemoon” üksust, mis koosneb 
padrunikestast, süüte- või paiskelaengust, 
kuulist ja mürsust.

Or. sv

Selgitus

Relvadealane direktiiv peaks sisaldama laskemoona määratlust. Kuid laskemoona 
koostisosadel pole iseenesest väärtust ja nad on ohutud; seetõttu on kõnealuses kontekstis 
oluline tervikut moodustav laskemoon.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Charlotte Cederschiöld

Muudatusettepanek 63
ARTIKLI 1 PUNKT -1 J (uus)

Direktiivi 91/477/EMÜ artikli 1 lõige 1 g (uus)

-1 j) Artiklisse 1 lisatakse järgmine lõige 1 
g: 
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„Käesoleva direktiivi kohaldamisel 
tähendab „vahendaja” iga füüsilist või 
juriidilist isikut, kes oma majandustegevuse 
kontekstis loob vajalikud tingimused 
relvade, nende osade ja laskemoona 
tootmise, nendega kauplemise, nende 
vahetamise, rendileandmise, parandamise 
või ümbertegemise lepingu sõlmimiseks”. 

Or. sv

Selgitus

Selleks et püsida kooskõlas direktiivi artikli 1 lõikega 2 ja vältida selle kohaldamist eraisikute 
suhtes, kes näiteks vahetavad relvi hobiga seotud eesmärkidel, tuleks lisada lõige vahendajate 
kohta koos viitega majandustegevusele. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo 
Pistelli, Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Muudatusettepanek 64
ARTIKLI 1 PUNKT -1 K (uus)

Direktiivi 91/477/EMÜ artikli 1 lõige 2

-1 k) Artikli 1 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:
„2. Käesoleva direktiivi kohaldamisel 
tähendab „relvakaupmees” iga füüsilist või 
juriidilist isikut, kelle kaubandus- või 
äritegevus koosneb täielikult või osaliselt 
tulirelvade, nende osade ja laskemoona 
tootmisest, nendega kauplemisest, nende 
vahetamisest, rendileandmisest, 
parandamisest või ümbertegemisest.”

Or. it

Selgitus

(Tõlkija märkus: muudatusettepaneku ja selgituse esimene osa ei puuduta eestikeelset 
versiooni).

Laiendab direktiivis toodud määratlust ja kaasab ka tulirelvade osad (mõiste, mis hõlmab ka 
komponente protokollis sätestatud tähenduses) ja laskemoona terviklaengud.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo 
Pistelli, Roberta Angelilli, Michl Ebner

Muudatusettepanek 65
ARTIKLI 1 PUNKT 1

Direktiivi 91/477/EMÜ artikli 1 lõige 3

1) Artiklisse 1 lisatakse 2. lõike järele kaks 
uut lõiget järgmises sõnastuses:

1) Artiklisse 1 lisatakse 2. lõike järele uus 
lõige järgmises sõnastuses:

3. Käesoleva direktiivi kohaldamisel 
tähendab „ebaseaduslik tootmine” 
tulirelvade ja nende osade või laskemoona 
tootmist või kokkupanemist:

„3. Käesoleva direktiivi kohaldamisel 
tähendab „ebaseaduslik tootmine” 
käesolevat direktiivi rikkudes tulirelvade, 
nende oluliste osade või laskemoona 
terviklaengute tootmist või kokkupanemist, 
kaasa arvatud kolmandates riikidest 
imporditud osad ja komponendid.”

Or. it

Selgitus

Direktiiv 91/477EMÜ peaks kehtestama ühtse standardi, millega võrreldes saaks liidusiseselt 
kindlaks teha relvade, nende oluliste osade ja laskemoona terviklaengute tootmise seadusele 
vastava olemuse.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo 
Pistelli, Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Muudatusettepanek 66
ARTIKLI 1 PUNKT 1

Direktiivi 91/477/EMÜ artikli 1 lõige 4

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

4. Käesoleva direktiivi kohaldamisel 
tähendab „ebaseaduslik kauplemine” 
tulirelvade, nende oluliste osade ja 
laskemoona terviklaengute omandamist, 
müümist, tarnimist, vedamist või
üleandmist käesolevat direktiivi rikkudes
mis tahes riigi territooriumilt liikmesriigi 
territooriumile, kui üks asjaomastest 
liikmesriikidest ei ole selleks
andnud käesoleva direktiivi kohast luba või 
kui tulirelvad ei ole märgistatud vastavalt
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artikli 4 lõikele 1. artikli 4 lõikele 1. Tulirelvade omandamist, 
müümist, tarnimist, vedamist või
üleandmist ei käsitata ebaseadusliku 
kauplemisena siiski juhul, kui tulirelvad 
võõrandati riigivarudest alatiseks 
tsiviilkasutusse, tingimusel et relvad on 
märgistatud artikli 4 lõike 1 nõuete kohase 
väikerelvade ainulaadse märgistusega.

Or. it

Selgitus

Pärast käesoleva direktiivi jõustumist peab igasugune liikmesriikides toodetud või turustatud 
tulirelv olema direktiivi nõuete kohaselt märgistatud.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo 
Pistelli, Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Muudatusettepanek 67
ARTIKLI 1 PUNKT 1

Direktiivi 91/477/EMÜ artikli 1 lõige 4 a (uus)

„4 a. Käesoleva direktiivi kohaldamisel 
tähendab „jälgimine” tulirelvade ja 
võimaluse korral ka nende osade ning 
laskemoona terviklaengute liikumise 
korrapärast jälgimist teel tootjast ostjani, et 
aidata ebaseadusliku tootmise ja 
ebaseadusliku kauplemise juhtumid 
kindlaks teha ning neid analüüsida ja 
võimaluse korral tõhusamalt uurida.”

Or. it

Selgitus

Tulirelvi peab olema võimalik jälgida. Nagu protokollis on sätestatud, peaksid relvade 
olulised osad ja laskemoona terviklaengud olema võimaluse korral jälgitavad. Pole võimalik 
jälgida relvade vähemolulisi osi ja laskemoona mitteterviklikke laenguid (või pigem 
laskemoona komponente), välja arvatud mitteinertsed komponendid (paiskelaengud), mis 
lõhkeainetena juba kuuluvad luba vajavate ainete hulka.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo 
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Pistelli, Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti

Muudatusettepanek 68
ARTIKLI 1 PUNKT 1

Direktiivi 91/477/EMÜ artikli 1 lõige 4 b (uus)

„4 b. Käesoleva direktiivi kohaldamisel 
tähendab „antiikne relv” mis tahes enne 
1899. aastat valmistatud relva, kaasa 
arvatud koopiad, ja mis tahes uuemat relva, 
mis on asjaomase riikliku õigusakti 
kohaselt antiikne.”

Or. it

Selgitus

Selgitus

Protokolli artikli 3 lõike 1 punkt a võimaldab määratleda antiikseid relvi ja nende koopiaid 
siseriikliku õigusakti kohaselt, sest need jäävad lepingu reguleerimisalast välja. Kõnealuste 
relvade täpsustamiseks nõutavate tehniliste eeskirjade kindlaksmääramine näib õõnestavat 
riikidele omistatud reguleerimisalaseid volitusi. Protokollis, mida direktiivi ettepanekuga 
jõustada soovitakse, on sätestatud aastaarv 1899, kuid direktiivi ettepanekus on esitatud 
aastaarvuks 1870, mille tõtt liigitataks paljud puhtalt ajaloolist huvi pakkuvad relvad 
nüüdisaegseteks tulirelvadeks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo 
Pistelli, Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Muudatusettepanek 69
ARTIKLI 1 PUNKT 1

Direktiivi 91/477/EMÜ artikli 1 lõige 4 c (uus)

„4 c. Iga füüsilise või juriidilise isiku 
suhtes, kes teostab tulirelvade, nende 
oluliste osade või laskemoona 
terviklaengute üleandmisega seotud 
vahendustegevust, kohaldatakse 
samasugust lubade süsteemi nagu 
relvakaupmeeste puhul. Volitusi andva 
standardlepingu alusel lubatud 
relvakaupmeeste nimel või eest tegutsevaid 
agente ja esindajaid ei või käesoleva 
direktiivi kohaldamise eesmärgil 
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vahendajatena käsitleda.”

Or. it

Selgitus

Vahendaja mõiste on tsiviilkasutuseks ettenähtud relvade turule võõras ja puudutab 
relvakaubandust, mis jääb käesoleva direktiivi reguleerimisalast välja. Volitusi andva 
standardlepingu alusel tsiviilkasutuseks ettenähtud relvade tootjate või importijate nimel või 
eest tegutsevaid agente või esindajaid ei tuleks käsitleda vahendajana.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo 
Pistelli, Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Muudatusettepanek 70
ARTIKLI 1 PUNKT 1

Direktiivi 91/477/EMÜ artikli 1 lõige 2 a (uus)

„2 a. Käesolevat direktiivi kohaldatakse ka 
tulirelvade oluliste osade ja laskemoona 
terviklaengute suhtes, sealhulgas 
kolmandatest riikidest imporditud 
tulirelvade olulised osad ja laskemoona 
terviklaengud.”

Or. it

Selgitus

Tulirelvade regulatiivset süsteemi tuleks kohaldada ka tulirelvade oluliste ja eriomaste osade 
ning nende jaoks ette nähtud laskemoona terviklaengute suhtes. Termin „komponendid” 
jäetakse välja, sest see on hõlmatud terminiga „osad”.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gisela Kallenbach

Muudatusettepanek 71
ARTIKLI 1 PUNKT 1

Direktiivi 91/477/EMÜ artikli 1 lõige 2 b (uus)

„2 b. Käesolevat direktiivi kohaldatakse ka 
kaugmüügi suhtes.”

Or. en
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Selgitus

Kaugmüügi, eriti Interneti teel tulirelvade omandamise suhtes tuleks kohaldada samu eeskirju 
kui otsemüügi suhtes.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gisela Kallenbach

Muudatusettepanek 72
ARTIKLI 1 PUNKT 2

Direktiivi 91/477/EMÜ artikli 4 lõike 1 esimene lõik

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

1. Tulirelva ja selle osade ja komponentide
kindlakstegemiseks ja selle liikumise 
jälgimiseks nõuavad liikmesriigid, et 
tootmise ajal tähistataks iga tulirelv ja selle 
osad ja komponendid ainulaadse 
märgistusega, mis sisaldab tootja nime, 
tootmise riiki või kohta ja seerianumbrit, 
näiteks nagu on sätestatud 1. juuli 1969. 
aasta väikerelvade märgistamise 
vastastikuse tunnustamise konventsioonis,
või säilitataks muu ainulaadne ja hõlpsasti 
kasutatav märgistus, mis koosneb 
numberkoodist või täht- ja numberkoodist 
ning mis võimaldab kõigil riikidel tootjariigi 
hõlpsasti kindlaks teha. Märgistus kantakse 
tulirelva olulisele või konstruktsiooni osale, 
mille lõhkumine muudaks tulirelva 
kasutuskõlbmatuks.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on kooskõlas vajadusega lisada käesolevasse direktiivi selgesõnaliselt ka 
tulirelva osad ja komponendid. Seerianumber sisaldab valmistamise aastat. 1969. aasta 
märgistusalases konventsioonis sätestatud märgistussüsteemi tuleks mainida viitena kõigi 
liikmesriikide jaoks. Märgistuse kandmine tulirelva olulisele või konstruktsiooni osale, nagu 
relvaraam või relva lukukoda, on oluline, kuna selle osa lõhkumine muudab relva jäädavalt 
töö- ja kasutamiskõlbmatuks ning seda ei saa uuesti kasutusele võtta. See säte muudab 
märgistuse eemaldamise raskemaks ning parandab jälgitavust.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Lasse Lehtinen

Muudatusettepanek 73
ARTIKLI 1 PUNKT 2

Direktiivi 91/477/EMÜ artikli 4 lõike 1 esimene lõik

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

1. Kokkupandud tulirelva 
kindlakstegemiseks ja selle liikumise 
jälgimiseks nõuavad liikmesriigid, et 
tootmise ajal tähistataks iga tulirelv 
ainulaadse märgistusega, mis sisaldab tootja 
nime, relva seerianumbrit, tootmise riiki või 
kohta ja tootmise aastat (kui see ei sisaldu 
juba seerianumbris) vastavalt 1. juuli 1969. 
aasta väikerelvade märgistamise 
vastastikuse tunnustamise konventsiooni 
(CIP) standarditele ja kriteeriumidele või 
säilitataks muu ainulaadne ja hõlpsasti 
kasutatav märgistus koos numbriga, mis 
võimaldab kõigil riikidel tootjariigi 
hõlpsasti kindlaks teha. Märgistus kantakse 
tulirelva olulisele või konstruktsiooni osale, 
mille lõhkumine muudaks tulirelva 
kasutuskõlbmatuks.

Or. en

Selgitus

Laskemoonapakendi väikseima osa märgistamine tootja nime, identifitseerimisnumbri, 
laskemoona kaliibri ja tüübi ning pakendis sisalduva laskemoona kogusega on nõutud CIP 
eeskirjadega (otsuse 15 – 7 artikkel 49), mida järgivad kõik Euroopa laskemoonatootjad.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo 
Pistelli, Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Muudatusettepanek 74
ARTIKLI 1 PUNKT 2

Direktiivi 91/477/EMÜ artikli 4 lõike 1 esimene lõik

11. 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

1. Kokkupandud tulirelva 
kindlakstegemiseks ja selle liikumise 
jälgimiseks nõuavad liikmesriigid, et 
tootmise ajal tähistataks iga tulirelv 
ainulaadse märgistusega, mis
sisaldab tootja nime või kaubamärki, 
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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.

Lisaks tagavad liikmesriigid, et 
riigivarudest alatiseks tsiviilkasutusse 
võõrandatud tulirelv tähistatakse 
ainulaadse märgistusega, mis võimaldab 
liikmesriikidel võõrandava riigi hõlpsasti 
kindlaks teha.

tootmise riiki või kohta, seerianumbrit ja 
tootmise aastat (kui see ei sisaldu juba 
seerianumbris), näiteks nagu on sätestatud 
1. juuli 1969. aasta väikerelvade 
märgistamise 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.
Märgistus kantakse tulirelva olulisele või 
konstruktsiooni osale, mille lõhkumine 
muudaks tulirelva kasutuskõlbmatuks.

Or. it

Selgitus

Tsiviilkasutuseks ettenähtud relvi tootvate peamiste Euroopa riikide valitsused on nüüdseks 
allkirjastanud CIP (tulirelvade testimise alaline rahvusvaheline komisjon) konventsiooni ja 
kohaldavad ühtset märgistussüsteemi peaaegu kõigi ELi territooriumil leiduvate 
tsiviilkasutuseks ettenähtud relvade puhul, mis võimaldab relvi tuvastada ja jälgida. CIP 
süsteem hõlmab protokollis sisladuvaid punkte.

(Tõlkija märkus: selgituse viimane lause ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta 
Angelilli, Michl Ebner

Muudatusettepanek 75
ARTIKLI 1 PUNKT 2

Direktiivi 91/477/EMÜ artikli 4 lõige 3

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

3. Iga liikmesriik tagab vähemalt 
kahekümne aasta jooksul tsentraliseeritud 
elektroonilise andmekogumissüsteemi 
pidamise, kus igale käesoleva direktiivi 
kohaldamisalasse kuuluvale tulirelvale 
antakse kordumatu 
identifitseerimisnumber. Relvakaupmeestelt 
nõutakse kogu tegutsemisaja jooksul 
kahekümne aasta jooksul registri pidamist, 
kuhu kantakse kõik nende poolt saadud või 
väljastatud käesoleva direktiivi 
kohaldamisalasse kuuluvad tulirelvad, koos 
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jooksul. relva tuvastamist ja jälgimist võimaldavate 
üksikasjadega, nagu tulirelva tüüp, mark, 
mudel, kaliiber, seerianumber ja relva 
tarninud ning omandanud isikute nimed ja 
aadressid. Tegevuse lõpetamise korral 
annab kaupmees registri üle käesoleva 
lõike esimeses lõigus ettenähtud 
registreerimise eest vastutavale 
siseriiklikule asutusele.

Or. it

Selgitus

Eesmärgiks on tagada liikmesriikide poolt peetavate registrite seaduspärasus, läbipaistvus ja 
täielikkus ning sektoris tegutsevate isikute poolt peetavate registrite täpsus ja ajakohastatus, 
mis tagaks iga relva jälgitavuse võimaluse.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lasse Lehtinen

Muudatusettepanek 76
ARTIKLI 1 PUNKT 2

Direktiivi 91/477/EMÜ artikli 4 lõik 1 a (uus)

1 a. Laskemoona liikumise jälgimiseks 
nõuavad liikmesriigid laskemoona 
terviklaengu pakendi iga väikseima osa 
tähistamist, kandes sellele tootja nime, 
partii identifitseerimisnumbri, kaliibri ja 
laskemoona liigi vastavalt 1. juuli 1969. 
aasta väikerelvade märgistamise 
vastastikuse tunnustamise konventsiooni 
(CIP) sätetele.

Or. en

Selgitus

Laskemoonapakendi väikseima osa märgistamine tootja nime, identifitseerimisnumbri, 
laskemoona kaliibri ja tüübi ning pakendis sisalduva laskemoona kogusega on nõutud CIP 
eeskirjadega (otsuse 15 – 7 artikkel 49), mida järgivad kõik Euroopa laskemoonatootjad.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo 
Pistelli, Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Muudatusettepanek 77
ARTIKLI 1 PUNKT 2

Direktiivi 91/477/EMÜ artikli 4 lõik 1 b (uus)

1 b. Laskemoona liikumise jälgimiseks 
nõuavad liikmesriigid laskemoona 
terviklaengu pakendi iga väikseima osa 
tähistamist, kandes sellele tootja nime, 
partii identifitseerimisnumbri, kaliibri ja 
laskemoona liigi, näiteks nagu on 
sätestatud 1. juuli 1969. aasta väikerelvade 
märgistamise vastastikuse tunnustamise 
konventsioonis.

Or. it

Selgitus

Kõigis Euroopa laskemoonatootjate poolt järgitavates CIP eeskirjades (otsuse XV-7 artikkel 
4) nõutakse, et laskemoona pakendi väikseimale osale oleks kantud tootja nimi ja kaubamärk, 
laskemoona liik, klass, kaliiber, partiinumber ja pakendis sisalduva laskemoona kogus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Othmar Karas

Muudatusettepanek 78
ARTIKLI 1 PUNKT 2

Direktiivi 91/477/EMÜ artikli 4 lõige 2 a (uus)

2 a) Liikmesriigid kehtestavad C- või D-
klassi tulirelva ostu ja kättetoimetamise 
vahele vähemalt kolmepäevase 
järelemõtlemisperioodi, välja arvatud 
relvakaupmeeste ja vahendajate puhul. 
Järelemõtlemisperioodi ei nõuta, kui ostjal 
on B-klassi tulirelva omamise luba või
jahiluba või kui tõendatakse, et tulirelv 
läheb kohe ekspordiks. 

Or. de

Selgitus

Järelemõtlemisperioodi eesmärgiks on välistada igasugune hetkeotsus kasutada tulirelva 
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kriminaalseks tegevuseks. Kõnealuse eesmärgi puhul näib piisavat kolmepäevasest 
järelemõtlemisperioodist. Lisaks näib järelemõtlemisperiood olevat vajalik üksnes C ja D 
klassi tulirelvade puhul, sest isikud, kes soovivad omandada A- või B-klassi tulirelva, on juba 
läbinud ametiasutuste poolt teostatava füüsilise ja vaimse tervise kontrolli. Juhul kui 
järelemõtlemisperioodi ei nõuta, peab see toimuma põhimõttel, et asjaomaste isikute puhul on 
juba teostatud füüsilise ja vaimse tervise kontroll.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo 
Pistelli, Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti, Lasse Lehtinen, Michl Ebner

Muudatusettepanek 79
ARTIKLI 1 PUNKT 2

Direktiivi 91/477/EMÜ artikli 4 lõike 3 esimene a lõik (uus)

Liikmesriigid tagavad, et iga nende 
territooriumil asuv tulirelv ja selle osa 
tähistatakse ja kantakse registrisse 
kooskõlas käesoleva direktiiviga või see 
kahjutustatakse. Mis tahes kolmandast 
riigist imporditud tulirelva tuleb turustada 
vastavalt käesolevale direktiivile.

Or. it

Selgitus

Kõik ELi territooriumil leiduvad tulirelvad peavad olema nõuetekohaselt tähistatud, kaasa 
arvatud imporditud tulirelvad, kui seda ei ole vastavalt käesolevale direktiivile tehtud juba 
päritolukohas. Märgistus peab olema kantud tulirelva olulisele või konstruktsiooni osale, 
mille lõhkumine muudaks relva töö- ja kasutamiskõlbmatuks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo 
Pistelli, Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Muudatusettepanek 80
ARTIKLI 1 PUNKT 2 A (uus)

Direktiivi 91/477/EMÜ artikkel 5

2 a. Artiklit 5 muudetakse järgmiselt:

a) lõikes 1 lisatakse punkti b järele 
järgmine punkt:
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„b a) ei ole lõpliku kohtuotsusega 
mõistetud süüdi tahtlikus raskes 
kriminaalkuriteos; liikmesriigid 
kehtestavad selle nõude kohaldamise 
üksikasjalised eeskirjad, sealhulgas 
eelkõige asjaomase kriminaalkorras 
karistatava tegevuse liigid, karistuse 
minimaalne raskusastme ja minimaalse 
aja, mis peab olema möödunud, enne kui 
asjaomasel isikul lubatakse uuesti tulirelva 
omandada või omada.”

b) Lõige 3 asendatakse järgmisega:
„Liikmesriigid võivad tulirelva valdamise 
loa tühistada, kui mõnda tingimust, mille 
alusel luba väljastati, enam ei täideta.”

Or. it

(Sõnastus on sarnane direktiivi sõnastusega)

Selgitus

Küttimiseks ja sportlaskmiseks tulirelvade omandamise ja valdamise puhul vanuse suhtes 
tehtav erand on oluline ja see tuleks säilitada, et julgustada noori sportlaskmises ja 
seonduvates spordialades osalema. Tahtliku isikuvastase kuriteo sooritamine on ainus 
kriteerium, mida peaks kasutama, et teha kindlaks, kas isik kujutab ühiskonnale potentsiaalset 
ohtu ja kas tal tuleks keelata tulirelvade valdamine.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Véronique Mathieu

Muudatusettepanek 81
ARTIKLI 1 PUNKT 2 B (uus)

Direktiivi 91/477/EMÜ artikkel 5

2 b. Artikkel 5 asendatakse järgmisega:
„Ilma et see piiraks artikli 3 kohaldamist, 
lubavad liikmesriigid tulirelvi omandada ja 
vallata üksnes sellistel isikutel, kellel on 
selleks mõjuv põhjus ja kes: 
a) on vähemalt 18-aastased, välja arvatud 
küttimise ja sportlaskmise puhul; 
b) tõenäoliselt ei ohusta ennast, avalikku 
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korda ega avalikku julgeolekut; C- ja D-
klassi relvade puhul saab seda tingimust 
täita, esitades relva ostmise hetkel jahiloa,
sportlaskmise litsentsi, väljavõtte 
kriminaalregistrist või mõne muu pädeva 
ametiasutuse poolt väljastatud dokumendi. 
Liikmesriigid võivad tulirelva valdamise loa 
tühistada, kui mõnda lõike 1 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. fr

(Sõnastus on sarnane direktiivi sõnastusega)

Selgitus

Registreeritud jahimehed ja laskurid on juba läbinud kõik menetlused ja kontrollid (uuringud, 
testid, kriminaalregistris arvelevõtu kontrolli jne), mis tagavad, et nad ei kujuta mingisugust 
ohtu avalikule korrale ega julgeolekule. Neile pädevate ametiasutuste poolt väljastatud ja 
tavaliselt igal aastal uuendatavat ametlikku luba või litsentsi võib seetõttu käsitada 
individuaalse relvaloaga samaväärsena. Relvaloa või litsentsi omandamisel nõutav 
ajavahemik on ühtlasi tagatiseks hetke ajendil tehtud tulirelva ostmise otsuse vastu. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): André Brie, Marco Rizzo

Muudatusettepanek 82
ARTIKLI 1 PUNKT 2 C (uus)

Direktiivi 91/477/EMÜ artikkel 5

2 c) Artikkel 5 asendatakse järgmisega:
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 või vanemad, 
välja arvatud sportlaskmise puhul, kuid kes 
pole ühelgi juhul alla 16- aastased ning kes 
tegutsevad litsenseeritud treeninguasutuses 
kvalifitseeritud treeneri juhendamisel ja 
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järelevalve all võistluste või treeningu 
eesmärgil; 
b) tõenäoliselt ei ohusta ennast, avalikku 
korda ega avalikku julgeolekut.

Or. en

(Sõnastus on sarnane direktiivi sõnastusega)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gisela Kallenbach

Muudatusettepanek 83
ARTIKLI 1 PUNKT 2 E (uus)

Direktiivi 91/477/EMÜ artikli 5 lõike 1 punkt a

2 e) Artikli 5 lõike 1 punkt a asendatakse 
järgmisega:
„a) on vähemalt 18-aastased või vanemad, 
välja arvatud küttimise ja sportlaskmise 
puhul, tingimusel et alla 18-aastased isikud 
tegutsevad kvalifitseeritud treeneri 
juhendamisel ja järelevalve all või 
litsenseeritud treeninguasutuses.”

Or. en

(Sõnastus on sarnane direktiivi sõnastusega)

Selgitus

Julgeolekukaalutluste tõttu peaksid küttimise ja sportlaskmise puhul vanuse suhtes tehtavad 
erandid sõltuma sellest, kas asjaomased isikud viibivad kvalifitseeritud treeneri järelevalve 
all.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lasse Lehtinen

Muudatusettepanek 84
ARTIKLI 1 PUNKT 2 F (uus)

Direktiivi 91/477/EMÜ artikli 6 lõige 1 a (uus)

2 f) Artiklisse 6 lisatakse järgmine lõige 1 
a:

„1 a. Liikmesriigid keelavad tulirelvade, 
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nende osade ja laskemoona omandamise, 
välja arvatud relvakaupmeeste ja 
vahendajate poolt, kaugsidevahendite teel, 
nagu on nähtud ette Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 20. mai 1997. aasta direktiivi 
97/7/EÜ(tarbijate kaitse kohta sidevahendi 
abil sõlmitud lepingute korral)1 artiklis 2.”
___________

1 EÜT L 144, 4.6.1997, lk 19.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel tuleb rangelt kontrollida kaugsidevahendite teel relvade omandamist. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta 
Angelilli, Michl Ebner

Muudatusettepanek 85
ARTIKLI 1 PUNKT 2 G (uus)

Direktiivi 91/477/EMÜ artikli 6 lõige 1 b (uus)

2 g) Artiklisse 6 lisatakse järgmine lõige:
„Liikmesriigid kohaldavad ranget kontrolli 
tulirelvade, nende oluliste osade ja 
laskemoona terviklaengute 
kaugsidevahendite teel omandamise suhtes. 
Relvaturul tegutsevad relvakaupmehed ja 
vahendajad peavad järgima samasuguseid 
eeskirju, nagu kohaldatakse nende 
tavategevuse suhtes.”

Or. it

Selgitus

Kaugsidevahendite teel relvade omandamise suhtes tuleb teostada asjakohast kontrolli, et 
relvade üleandmist oleks võimalik jälgida. Kuna tulirelvade omandamine allub reguleerivale 
süsteemile, tundub nn järelemõtlemisperiood olevat täiesti ebavajalik.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Gisela Kallenbach

Muudatusettepanek 86
ARTIKLI 1 PUNKT 2 H (uus)

Direktiivi 91/477/EMÜ artikkel 7

2 h) Artikkel 7 asendatakse järgmisega:
„1. Keegi ei või liikmesriigi territooriumil 
omandada B-klassi tulirelva, kui see 
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 ja eraisik 
teatab B-klassi tulirelva igast üleandmisest 
või võõrandamisest tehingu 
toimumiskohaks oleva liikmesriigi 
pädevatele 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 valduse 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 
omandada B-klassi tulirelva, kui see 
liikmesriik ei ole omandajale selleks luba 
andnud. Teise liikmesriigi elanikule ei või 
anda ühtki sellist luba ilma kõnealuse 
liikmesriigi eelneva nõusolekuta.
5. B-klassi tulirelva omandamise ja 
valdamise loa võib anda üheainsa 
haldusotsusega.
6. Liikmesriigid võivad anda luba nõudvate 
tulirelvade omandamise või valdamise 
mitmeaastase loa isikutele, kelle puhul on 
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kindlaks tehtud, et nad vastavad endiselt 
tulirelvaloa omandamise või valdamise 
tingimustele, ilma et need isikud oleksid 
vabastatud kohustusest teavitada pädevaid 
asutusi relva üleviimisest, ilma et nende 
suhtes ei kohaldataks perioodilist kontrolli, 
tegemaks kindlaks, et nad vastavad endiselt 
tingimustele ja siseriiklikes õigusaktides 
kehtestatud relva valdamise 
maksimaalsetele tähtaegadele.
7. Liikmesriigid võtavad vastu eeskirjad, 
mis tagavad, et riiklike õigusaktide kohaselt 
jahimeeste, laskurite ja kollektsionääridena 
käsitletavad ja riiklike õigusaktide kohaselt 
endise C- ja D-klassi relvaluba valdavad 
isikud ei pea nimetatud klasside 
tühistamisest tingitult uuesti relvaluba 
taotlema. Kõnealustelt jahimeestelt, 
laskuritelt ja kollektsionääridelt, kes 
valdavad endise C-klassi tulirelvi üksnes 
deklaratsiooni alusel või kes valdavad 
endise D-klassi tulirelvi ilma igasuguse loa 
või deklaratsioonita, ei nõuta nimetatud 
klasside tühistamisest tingitult loa 
taotlemist, kuid nimetatud relvade 
igasuguse edaspidise ülevõtmise puhul on 
ülevõtjal vaja saada või omada luba. 
Nimetatud erandeid kohaldatakse kümne 
aasta jooksul pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist.”

Or. en

(Sõnastus on sarnane direktiivi sõnastusega)

Selgitus

Relvaloa omamise tingimustele vastavatele isikutele tuleks anda mitmeaastane luba, et vältida 
tarbetuid loataotlemismenetlusi. Lisaks ei tuleks üleminekuprioodil endiste C- ja D-klassi 
relvi omavatelt jahimeestelt, laskuritelt ja kollektsionääridelt nõuda nimetatud klasside 
tühistamise ettepaneku tõttu loa taotlemist.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo 
Pistelli, Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Muudatusettepanek 87
ARTIKLI 1 PUNKT 2 I (uus)

Direktiivi 91/477/EMÜ artikli 7 lõige 3

2 i) Artikli 7 lõige 3 asendatakse 
järgmisega:
„3. Tulirelvade omandamise ja valdamise 
luba antakse üldiselt üheainsa 
haldusotsusega.”

Or. it

Selgitus

Tulirelvade omandamise ja valdamise loa saamise menetluste ühendamine on loogiline, sest 
omandamise eesmärgiks on tavaliselt valdamine.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo 
Pistelli, Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Muudatusettepanek 88
ARTIKLI 1 PUNKT 2 J (uus)

Direktiivi 91/477/EMÜ artikkel 10

2 j) Artikkel 10 asendatakse järgmisega:
„Kasutamiskõlblike laskemoona 
terviklaengute omandamise ja valdamise 
suhtes kohaldatavad eeskirjad on identsed 
nende tulirelvade omandamise suhtes 
kohaldatavate eeskirjadega, mille jaoks 
laskemoon on ette nähtud.”

Or. it

(Sõnastus on sarnane direktiivi sõnastusega)

Selgitus

Laskemoona tervilaengute kui ainukese kasutamiskõlbiku laskemoona suhtes tuleks 
kohaldada samasugust regulatiivset süsteemi kui tulirelvade suhtes, mille jaoks laskemoon 
ette on nähtud. Inertseid komponente, nagu kahjutustatud laskemoon ja ilma 
aktiivkomponentideta koopiad, ei tuleks käsitleda samal viisil laskemoona terviklaengutega. 
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Paiskelaengute kui lõhkeaine suhtes kohaldatakse kõigis ELi riikides spetsiifilist regulatiivset 
süsteemi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta 
Angelilli, Michl Ebner

Muudatusettepanek 89
ARTIKLI 1 PUNKT 2 K (uus)

Direktiivi 91/477/EMÜ artikli 12 lõige 2

2 k) Artikli 12 lõike 2 esimene lõik
asendatakse järgmisega:
„Olenemata lõikest 1 võivad jahimehed 
oma valduses hoida ühte või mitut C- ja D-
klassi ning laskurid ühte või mitut B-, C- ja 
D-klassi tulirelva ilma eelloata, 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, ja tingimusel, et nad suudavad 
oma reisi põhjendada, esitades eelkõige 
kutse. 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.”

Or. it

(Sõnastus on sarnane direktiivi sõnastusega)

Selgitus

Direktiivi eesmärgiks on võimaldada jahimeestel ja laskuritel Euroopa Liidus liikuda nii 
vabalt kui võimalik. Euroopa tulirelvapassile lisaks täiendavate haldusnõuete või tasude 
kehtestamine kahjustaks nimetatud põhimõtet ja looks ühendusesisesel territooriumil asuvate 
alade vahel Rooma lepinguid rikkudes uusi takistusi.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Arlene McCarthy

Muudatusettepanek 90
ARTIKLI 1 PUNKT 2 L (uus)

Direktiivi 91/477/EMÜ artikli 12 lõige 2

2 l) Artikli 12 lõiget 2 muudetakse 
järgmiselt:
a) Esimene lõik asendatakse järgmisega:
„Olenemata lõikest 1 võivad jahimehed ja 
laskurid oma valduses hoida ühte või mitut 
relva ilma eelloata, 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, ja 
tingimusel, et nad suudavad oma reisi 
põhjendada. Liikesriigid võivad nõuda 
Euroopa tulirelvapassile lisaaks 
täiendavaid dokumente üksnes juhul, kui 
see on põhjendatud ja proportsionaalne 
kodanike julgeoleku kaitsmist puudutavate 
avaliku korra alaste legitiimsete 
eesmärkidega. Kui liikmesriik on 
kehtestanud lisanõudeid, teavitab ta sellest 
teisi liikmesriike ja teave kantakse Euroopa 
tulirelvapassi.”
b) Teine lõik asendatakse järgmisega:
„Seda 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

(Sõnastus on sarnane direktiivi sõnastusega)

Selgitus

Jahimeeste ja laskurite liikumisel võivad liikmesriigid nõuda Euroopa tulirelvapassile lisaks 
muid dokumente üksnes siis, kui see on rangelt põhjendatud kodanike julgeoleku kaitsmist 
puudutavate avaliku korra alaste legitiimsete eesmärkidega ja tingimusel, et nõuded on 
eesmärkidega proportsionaalsed.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Othmar Karas

Muudatusettepanek 91
ARTIKLI 1 PUNKT 2 M (uus)

Direktiivi 91/477/EMÜ artikkel 13

2 m) Artiklit 13 muudetakse järgmiselt:
a) Lõige 3 asendatakse järgmisega:
„3. Liikmesriigid vahetavad korrapäraselt 
teavet, mis käsitleb tähistamissüsteeme ja 
viise, volitatud relvakaupmeeste ja 
vahendajate arvu, tulirelvade, nende osade 
ja komponentide ja laskemoona 
üleandmist, siseriiklikke õigusakte ja korda 
ning kahjutustamise meetodeid ja viise. 
Käesoleva artikli kohaldamiseks vajaliku
teabe vahetamiseks ning ebaseaduslike 
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.”

b) Lõike 3 järele lisatakse järgmine lõige:
„4. Komisjon, kes tegutseb kooskõlas artikli 
5 a lõigetes 1–4 ja artiklis 7 ettenähtud 
regulatiivkomitee kontrolli menetlusega, 
ning võttes arvesse otsuse nr 1999/468/EÜ 
(mida on muudetud otsusega nr 
2006/512/EÜ) artiklis 8 sätestatut, võtab 
asjakohaseid meetmeid vastavalt artikli 1 
lõikele 7.
Komisjon, kes tegutseb artiklites 3 ja 7 
kehtestatud korras ning võttes arvesse 
otsuse nr 1999/468/EÜ (mida on muudetud 
otsusega nr 2006/512/EÜ) artiklis 8 
sätestatut, võtab asjakohaseid meetmeid 
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vastavalt käesoleva artikli lõikele 3.”
* Kahe aasta möödumisel käesoleva direktiivi 
jõustumise kuupäevast.

Or. de

(Sõnastus on sarnane direktiivi sõnastusega)

Selgitus

Komisjoni 200. aasta aruandes direktiivi 91/477/EMÜ rakendamise kohta nähakse ette 
kontaktrühma loomine. Kontaktrühm oleks ka sobivaks foorumiks tulirelvade kahjutustamise 
ühiste juhiste loomise arutamiseks. Võrreldes komiteemenetlusega peaks leiduma kiirem ja 
sihipärasem viis liikmesriikide vahel tulirelvade kahjutustamise alal ühise nõusoleku 
saavutamiseks. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Arlene McCarthy

Muudatusettepanek 92
ARTIKLI 1 PUNKT 3 A (uus)

Direktiivi 91/477/EMÜ artikkel 17

3 a) Artikkel 17 asendatakse järgmisega:
„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 uurimuse koopiarelvade 
turustamise kohta Euroopa Ühenduses ja 
esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
sellekohase aruande hiljemalt [...]*.
* Ühe aasta möödumisel käesoleva direktiivi 
jõustumise kuupäevast.”

Or. en

(Sõnastus on sarnane direktiivi sõnastusega.)

Selgitus

Vastavalt paremale reguleerimisele tuleks direktiivis 91/477/EMÜ aruandlusnõuet 
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ajakohastada ja see regulaarseks muuta. Lisaks peaks komisjon viima läbi koopiarelvade 
keerukat probleemi ja nende Euroopa Ühenduses, sealhulgas Internetis toimuvat turustamist 
käsitleva uurimuse.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo 
Pistelli, Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Muudatusettepanek 93
ARTIKLI 1 PUNKTI 4 PUNKT –A (uus)

Direktiivi 91/477/EMÜ I lisa II osa A jao punkt 5

-a) I lisa II osa A jao punkt 5 asendatakse 
järgmisega:
„5. Püstolite ja revolvrite laieneva kuuliga 
laskemoon ja sellise laskemoona kuulid, 
välja arvatud nende relvade 
kasutamisõigust omavate isikute 
jahipidamis- või täpsuslaskmisrelvade 
laskemoon.”

Or. it

(Sõnastus on sarnane direktiivi sõnastusega.)

Selgitus

(Tõlkija märkus: ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo 
Pistelli, Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Muudatusettepanek 94
ARTIKLI 1 PUNKTI 4 PUNKT B

Direktiivi 91/477/EMÜ I lisa III osa lõige 1 a (uus)

b) Esimese lõigu järele lisatakse järgmine 
lõik:

b) III osa esimese lõigu järele lisatakse 
järgmine lõik:

„Liikmesriigid võtavad vastu kõik vajalikud 
sätted, et pädev asutus kontrolliks alapunktis 
a sätestatud kahjutustamismeetmeid, tagades 
seeläbi, et tulirelvad on muutmise 
tulemusena jäädavalt kasutuskõlbmatud. 
Liikmesriigid näevad ette korra, mille 

„Liikmesriigid võtavad vastu kõik vajalikud 
sätted, et pädev asutus kontrolliks alapunktis 
a sätestatud kahjutustamismeetmeid, tagades 
seeläbi, et tulirelvad on muutmise 
tulemusena pöördumatult
kasutuskõlbmatud. Liikmesriigid näevad ette 
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kohaselt antakse nimetatud kontrollimise 
raames välja tõend või muu tulirelva 
kahjutustamist tõendav dokument või 
tehakse tulirelvale sellekohane selgesti 
nähtav märge.”

korra, mille kohaselt antakse nimetatud 
kontrollimise raames välja tõend või muu 
tulirelva kahjutustamist tõendav dokument 
või tehakse tulirelvale sellekohane selgesti 
nähtav märge. Komisjon väljastab artikli 13 
lõikes 4 kehtestatud korras kahjutustamise 
norme ja viise käsitlevad ühised juhised, et 
tagada kahjutustatud relvade jäädav 
kasutamiskõlbmatus.”

Or. it

Selgitus

(Tõlkija märkus: muudatusettepaneku ja selgituse esimene osa ei puuduta eestikeelset 
vesriooni.)

Tulirelvade pöördumatult kasutuskõlbmatuks muutmise nõue eeldab ühtsetele tehnilistele 
standarditele vastamist.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Othmar Karas

Muudatusettepanek 95
ARTIKLI 1 PUNKT 4, PUNKT B

Direktiivi 91/477/EMÜ I lisa III osa lõige 1 b (uus)

„Liikmesriigid võtavad vastu kõik vajalikud 
sätted, et pädev asutus kontrolliks alapunktis 
a sätestatud kahjutustamismeetmeid, tagades 
seeläbi, et tulirelvad on muutmise 
tulemusena jäädavalt kasutuskõlbmatud. 
Liikmesriigid näevad ette korra, mille 
kohaselt antakse nimetatud kontrollimise 
raames välja tõend või muu tulirelva 
kahjutustamist tõendav dokument või 
tehakse tulirelvale sellekohane selgesti 
nähtav märge”.

„Liikmesriigid võtavad vastu kõik vajalikud 
sätted, et pädev asutus kontrolliks alapunktis 
a sätestatud kahjutustamismeetmeid, tagades 
seeläbi, et tulirelvad on muutmise 
tulemusena jäädavalt kasutuskõlbmatud. 
Liikmesriigid näevad ette korra, mille 
kohaselt antakse nimetatud kontrollimise 
raames välja tõend või muu tulirelva 
kahjutustamist tõendav dokument või 
tehakse tulirelvale sellekohane selgesti 
nähtav märge. Komisjon loob kontaktrühma 
kahjutustamise norme ja viise käsitlevate 
ühiste juhiste väljatöötamiseks, et tagada 
kahjutustatud relvade jäädav 
kasutamiskõlbmatus.”

Or. de
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Selgitus

Komisjoni 200. aasta aruandes direktiivi 91/477/EMÜ rakendamise kohta nähakse ette 
kontaktrühma loomine. Kontaktrühm oleks ka sobivaks foorumiks tulirelvade kahjutustamise 
ühiste juhiste loomise arutamiseks. Võrreldes komiteemenetlusega peaks leiduma kiirem ja 
sihipärasem viis liikmesriikide vahel tulirelvade kahjutustamise alal ühise nõusoleku 
saavutamiseks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Arlene McCarthy

Muudatusettepanek 96
ARTIKLI 1 PUNKT 4, PUNKT B A (uus)

Direktiivi 91/477/EMÜ I lisa III osa punkt b

b a) I lisa III osa punkt b asendatakse 
järgmisega:
„b) on mõeldud häire- või 
märguandmiseks, elupäästmiseks, 
loomatapuks, harpuunkalastuseks või 
tööstuslikuks või tehniliseks kasutamiseks, 
tingimusel et neid saab kasutada üksnes sel 
otstarbel ja nad ei sarnane välimuselt 
vintpüssiga, laskerelvaga, püstoliga, 
revolvriga või mõne muu traditsioonilise 
tulirelvaga;”

Or. en

(Sõnastus on sarnane direktiivi sõnastusega.)

Selgitus

Kui kohandatavate relvade lisamine võib parandada tulirelvade määratlust, siis direktiivi 
91/477/EMÜ III lisa punkti b sõnastusest tulenevalt võivad mõningad kõnealused tulirelvad 
määratlusest välja jääda. Relvi, mis on tulirelvade koopiad või millele on antud 
traditsioonilise tulirelva välimus, ei tohi tulirelvade määratlusest välja jätta, arvestades 
nende kohandatud relvadena kasutamist kriminaaltegevuses.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo 
Pistelli, Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Muudatusettepanek 97
ARTIKLI 1 PUNKTI 4 PUNKT B B (uus)

Direktiivi 91/477/EMÜ I lisa IV osa punkt b
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b b) I lisa IV osa punkt b asendatakse 
järgmisega:
b) pikk tulirelv – tulirelv, mille relvaraua 
pikkus ületab 30 sentimeetrit või mille 
kogupikkus ületab 60 sentimeetrit;

Or. it

(Sõnastus on sarnane direktiivi sõnastusega.)

Selgitus

Ehkki I lisa IV osa sõnastus näib üsna selge, on punkti b puudulik sõnastus pikkade 
tulirelvade määratlemisel tekitanud teatavaid tõlgendamisraskusi; esinenud on eksitavat 
praktikat käsitada lühikeste tulirelvadena tulirelvi, mille kogupikkus on alla 60 cm, kuid mille 
relvaraua kogupikkus ületab 30 cm. Muudatusettepanekus esitatud sõnastus on seega selgem 
ja aitab vältida vastuolulisi tõlgendusi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Arlene McCarthy

Muudatusettepanek 98
ARTIKLI 1 PUNKTI 4 PUNKT B C (uus)

Direktiivi 91/477/EMÜ II lisa punkt f

b c) 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. Selle loa või need 
load võib märkida 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:”
d) Viies lõik jäetakse välja.
e) Pärast viimast lõiku lisatakse järgmine 
lõik:
„Kui liikmesriik on teatanud teistele 
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liikmesriikidele, et ta säilitab Euroopa 
tulirelvapassile lisanduvaid nõudeid 
avaliku julgeolekuga seotud legitiimsete 
eesmärkide tõttu, märgitakse nimetatud 
nõuded Euroopa tulirelvapassi.”

Or. en

(Sõnastus on sarnane direktiivi sõnastusega.)

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on kooskõlas esitatud tulirelvade uue liigitusega ja tagab 
Euroopa tulirelvapassi kasutavatele jahimeestele ja laskuritele õiguskindluse.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Charlotte Cederschiöld

Muudatusettepanek 99
ARTIKLI 1 PUNKTI 4 PUNKT B D (uus)

Direktiivi 91/477/EMÜ II lisa punkt f

b d) 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. See luba või need 
load märgitakse passi.

Eespool nimetatud eelluba ei ole 
põhimõtteliselt vaja, kui tulirelvaga 
reisitakse küttimise või sportlaskmises 
osalemise eesmärgil, tingimusel et reisija 
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:”
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c) Viies lõik jäetakse välja.

Or. sv

Selgitus

Vastab raportööri sõnastusele, kuid jätab punktis a välja sõnastuse „põhimõtteliselt”. 
Euroopa tulirelvapass peab olema piiri ületamisel ainukeseks nõutavaks dokumendiks ja 
sõnastus „põhimõtteliselt” võib anda võimaluse tõlgendada õigusakti oma äranägemisel.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Michl Ebner, Paul Rübig, Alexander Radwan

Muudatusettepanek 100
ARTIKLI 1 PUNKT I 4 PUNKT B E (uus)

Direktiivi 91/477/EMÜ II lisa punkt f a (uus)

b e) II lisasse lisatakse järgmine punkt:
„f a. Kõnealune pass lubab kultuuriliste ja 
ajalooliste laskeliitude liikmetel reisida 
teise liikmesriiki passi kantud relva ja selle 
laskemoonaga. Nimetatud liitude liikmed 
peavad olema registreeritud oma koduriigi 
piirkondlikus või riiklikus laskeliidus.”

Or. de

Selgitus

Ainukeseks ajaloolisi relvi käsitlevaks kokkuleppeks on Austria Vabariigi ja Saksamaa 
Liitvabariigi vahel 2002. aasta sõlmitud kokkulepe traditsiooniliste laskeliitude ja laskurite 
valduses olevate relvade ja laskemoona dokumentide vastastikuse tunnustamise kohta, mis 
võimaldab relvade üleviimist kahe riigi vahel. Itaaliaga niisugune kokkulepe puudub, seega 
pole võimalik organiseerida Saksamaa, Austria ja Põhja-Itaalia ajalooliste laskeliitude 
ühisüritusi Itaalia territooriumil.
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