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Gisela Kallenbach
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi aseiden hankinnan ja 
hallussapidon valvonnasta annetun neuvoston direktiivin 91/477/ETY muuttamisesta

Ehdotus direktiiviksi (KOM(2006)0093 – C6-0081/2006 – 2006/0031(COD) – muutossäädös)

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Arlene McCarthy

Tarkistus 42
JOHDANTO-OSAN 3 A KAPPALE (uusi)

Poliisin tiedonhankinta osoittaa Euroopan 
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): Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta Angelilli ja 
Michl Ebner

Tarkistus 43
JOHDANTO-OSAN 7 KAPPALE

(7) Tämän lisäksi on täsmennettävä, että 
pöytäkirjan 15 artiklassa mainittu 
välitystoiminta kuuluu selkeästi direktiivissä 
annettuun asekauppiaan määritelmään.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. it

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti ja Michl Ebner

Tarkistus 44
JOHDANTO-OSAN 9 A KAPPALE (uusi)

(9 a) Kun otetaan huomioon 
asekauppiaiden toiminnan erityisluonne, 
on välttämätöntä, että sitä valvotaan 
tarkasti kiinnittäen erityistä huomiota 
kyseisten henkilöiden ammattipätevyyteen.

Or. it

Perustelu

Asekaupan alaan liittyvä toiminta on valvonnan ja luvan alaista. Näin ollen siinä ei voida 
jättää huomiotta toimintaan osallistuvien henkilöiden ammatttipätevyyden varmistamista. 
Siviiliasekaupassa ei ole olemassa välittäjiä. Talousalan poliisi valvoo kaikkien yrittäjien 
taloudellista toimintaa eikä asekauppiaiden suhteen ole tarpeen harjoittaa muuta kuin 
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lainsäädännön mukaista valvontaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli ja Nicola Zingaretti

Tarkistus 45
JOHDANTO-OSAN 9 B KAPPALE (uusi)

(9 b) Tämän direktiivin säännösten olisi 
katettava tapaukset, joissa yksityishenkilöt 
hankkivat tuliaseita etäviestintävälineiden, 
esimerkiksi Internetin, kautta. 
Jäsenvaltioiden olisi laadittava 
yksityiskohtaiset säännöt tuliaseiden 
hankintakiellosta henkilöille, joille on 
langetettu lopullinen tuomio toiseen 
henkilöön kohdistuneesta törkeästä 
väkivallasta.

Or. it

Perustelu

Olisi valvottava tarkkaan, kun yksityishenkilöt hankkivat tuliaseita etäviestintävälineiden, 
esimerkiksi Internetin, kautta. Kaikkien hankintojen on oltava tämän direktiivin säännösten 
mukaisia. Aseiden hankintaa ja hallussapitoa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön 
yhdenmukaistamiseksi olisi kiellettävä aseiden hankkiminen henkilöiltä, joille on langetettu 
lopullinen tuomio toiseen henkilöön kohdistuneesta törkeästä väkivallasta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti ja Michl Ebner

Tarkistus 46
JOHDANTO-OSAN 9 C KAPPALE (uusi)

(9 c) Euroopan ampuma-asepassin olisi 
oltava ainoa asiakirja, jota aseen 
hallussapitäjä tarvitsee tuliaseen 
siirtämiseen toiseen jäsenvaltioon.

Or. it

Perustelu

Kuten komission vuoden 2000 kertomuksessa todettiin ja pitäen mielessä sisämarkkinoiden 
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toimivuuden jäsenvaltiot eivät saisi vaatia Euroopan ampuma-asepassin lisäksi muita 
asiakirjoja tai maksuja silloin, kun on kyse metsästäjien ja urheiluampujien liikkumisesta. 
Lainsäädännössä ei tulisi arvioida passin toimivuutta vaan sitä olisi arvioitava poliittisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta Angelilli ja 
Michl Ebner

Tarkistus 47
JOHDANTO-OSAN 9 D KAPPALE (uusi)

(9 d) 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. it

Perustelu

Laittoman asekaupan ja laittoman valmistuksen torjumiseksi välttämätöntä, että jäsenvaltiot 
vaihtavat keskenään yksityiskohtaisia tietoja.

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta Angelilli ja 
Michl Ebner

Tarkistus 48
JOHDANTO-OSAN 9 E KAPPALE (uusi)

(9 e) Useat jäsenvaltiot ovat 
yksinkertaistaneet aseiden luokittelua ja 
siirtyneet neljästä luokasta kahteen 
luokkaan: kielletyt tuliaseet ja 
luvanvaraiset tuliaseet. Jäsenvaltioiden 
olisi siirryttävä noudattamaan tällaista 
yksinkertaistettua luokittelua, vaikkakin 
maiden, joilla on voimassa erilainen 
luokittelu useampaan luokkaan, olisi 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti voitava 
säilyttää nykyinen luokittelu ja sen 
mukainen lupajärjestelmä.
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Or. it

Perustelu

On kunnioitettava jäsenvaltioiden erilaisia piirteitä ja perinteitä Euroopan unionin 
politiikoissa noudatettavan toissijaisuusperiaatteen mukaisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Michl Ebner ja Alexander Radwan

Tarkistus 49
JOHDANTO-OSAN 9 F KAPPALE (uusi)

(9 f) Euroopan ampuma-asepassin 
hankkimista ja voimassaoloa koskevien 
vaatimusten olisi oltava yhtenäiset eri 
jäsenvaltioissa ja ne eivät saisi aiheuttaa 
hakijalle kustannuksia kansallisen 
aseenkantoluvan lisäksi.

Or. de

Perustelu

Euroopan ampuma-asepassin tarkoituksena on parantaa sisämarkkinoiden toimintaa ja 
auttaa unionin kansalaisia harjoittamaan vapauksiaan. Näin ollen olisi vältettävä erityisesti 
taloudellisia ja hallinnollisia vaatimuksia, jotka vaikeuttaisivat huomattavasti näiden 
vapauksien harjoittamista ja passin hankintaa ja siten sisämarkkinoiden toimintaa. Ei ole 
myöskään yhtäläisen kohtelun periaatteen mukaista, jos nämä vaatimukset eroavat 
jäsenvaltioissa perusteetta ja huomattavasti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Arlene McCarthy

Tarkistus 50
JOHDANTO-OSAN 9 G 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, olisi oltava yleisen 
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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.

Tarkistuksen esittäjä(t): Michl Ebner, Paul Rübig ja Alexander Radwan

Tarkistus 51
JOHDANTO-OSAN 9 H KAPPALE (uusi)

(9 h) Euroopan ampuma-
asepassijärjestelmä toimii, ja passia olisi 
pidettävä ainoana asiakirjana, jota 
metsästäjät, urheiluampujat ja 
kulttuurihistorialliset ampumaseurat 
tarvitsevat siirtääkseen luvallisen tuliaseen 
ja siihen kuuluvia ammuksia toiseen 
jäsenvaltioon.
Tämän säännöksen ei tulisi vaikuttaa asiaa 
koskeviin, olemassa oleviin kahdenvälisiin 
sopimuksiin.

Or. de

Perustelu

Metsästäjien ja urheiluampujien pitäisi sisämarkkinoiden moitteettoman toimivuuden nimissä 
voida matkustaa toiseen jäsenvaltioon pelkästään Euroopan ampuma-asepassin kera. 
Eurooppalaisen aatteen mukaisesti myös kulttuurihistoriallisten ampumaseurojen tulisi voida 
ottaa osaa rajatylittävään kulttuurivaihtoon.

Tarkistuksen esittäjä(t): Michl Ebner, Paul Rübig ja Alexander Radwan

Tarkistus 52
JOHDANTO-OSAN 9 I KAPPALE (uusi)
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(9 i) Kun kyseessä on 
kulttuurihistoriallisten järjestöjen ja 
yhdistysten toiminta, johon kuuluvat 
"historialliset aseet" ja niiden käyttäminen, 
olisi tällaisten aseiden ja niiden ammusten 
viemiseen rajan yli ja käyttämiseen muissa 
jäsenvaltioissa vaadittava kansallisten 
asiakirjojen vastavuoroinen 
tunnustaminen, kuten säädetään 
esimerkiksi 28. kesäkuuta 2002 tehdyssä 
Saksan ja Itävallan kahdenvälisessä 
sopimuksessa1. 
______________

1 Berliinissä 28. kesäkuuta 2002 tehty 
Saksan liittotasavallan ja Itävallan 
tasavallan välinen sopimus sellaisten 
asiakirjojen vastavuoroisesta 
tunnustamisesta, jotka oikeuttavat 
perinteisten ampumaseurojen jäsenet ja 
urheiluampujat kuljettamaan ampuma-
aseita ja ammuksia (Bundesgesetzblatt für 
die Republik Österreich (osa III), 13. 
toukokuuta 2004). 

Or. de

Perustelu

"Historiallisiin aseisiin" liittyvää toimintaa ja niiden käyttöä kulttuurihistoriallisissa 
järjestöissä ja yhdistyksissä olisi helpotettava mahdollisimman paljon, jotta voitaisiin niiden 
avulla säilyttää ja hoitaa kulttuurista monimuotoisuutta ja säilyttää entisaikojen tapoja 
Euroopan unionissa. Tätä ratkaisua on toteutettu menestyksekkäästi käytännössä jo edellä 
mainitun Saksan ja Itävallan välisen sopimuksen puitteissa, joka ei suinkaan johtanut 
epäillysti kontrolloimattomaan tai jopa vaaralliseen "historiallisten aseiden" käyttöön.

Tarkistuksen esittäjä(t): Arlene McCarthy

Tarkistus 53
1 ARTIKLAN -1 KOHTA (uusi)

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

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

Or. en

Perustelu

Tuliaseen määritelmä perustuu pöytäkirjaan mutta siinä on otettava huomioon muunnettujen 
aseiden käytön lisääntyminen rikollisessa toiminnassa Euroopassa ja muunnettavien aseiden 
salakuljetuksen lisääntyminen pöytäkirjan allekirjoittamisen jälkeen. Pöytäkirjassa käytetty 
määritelmää 'helposti muunnettava' saatetaan tulkita eri jäsenvaltioissa eri tavoin, mikä 
saattaa luoda mahdollisia porsaanreikiä rikolliseen käyttöön. Rikollisten aseiden 
muuntamisessa käyttämät yhä edistyneemmät tekniikat soveltuvat aseisiin, joita ei pidetä 
helposti' muunnettavina'.

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli ja Michl Ebner

Tarkistus 54
1 ARTIKLAN -1 A KOHTA (uusi)

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

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

Or. it

Perustelu

Tuliaseen määrittely perustuu pöytäkirjaan. Määritelmän tulisi kuitenkin olla yhdenmukainen 
käytöstä poistettuja tuliaseita, antiikkiaseita ja eräitä muita direktiivin liitteen I osassa III 
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mainittuja tuliaseita koskevien poikkeusten kanssa: yleinen määritelmä on tyypillisesti 
kaikenkattava ja se sisältää ilman muuta mallit, joita ei eritoten jätetä ulkopuolelle.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lasse Lehtinen

Tarkistus 55
1 ARTIKLAN -1 B KOHTA (uusi)

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

-1 b) Lisätään 1 artiklaan 1 a kohta 
seuraavasti:
"1 a. Tässä direktiivissä ’jäljittämisellä’ 
tarkoitetaan tuliaseiden, sekä 
mahdollisuuksien mukaan, niiden osien ja 
komponenttien ja ampumatarvikkeiden 
järjestelmällistä jäljittämistä valmistajalta 
ostajalle tarkoituksena avustaa valtioiden 
toimivaltaisia viranomaisia laittoman 
valmistuksen ja laittoman kaupan 
havaitsemisessa, tutkimisessa ja 
analysoimisessa."

Or. en

Perustelu

Tämä jäljittämisen määritelmä on mainittu pöytäkirjassa ja se olisi sisällytettävä direktiiviin 
oikeusvarmuussyistä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lasse Lehtinen

Tarkistus 56
1 ARTIKLAN -1 C KOHTA (uusi)

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

-1 c) Lisätään 1 artiklaan 1 b kohta 
seuraavasti:
"1 b. Tässä direktiivissä tarkoitetaan 
'ampumatarvikkeilla' kokonaista ammusta 
tai sen komponentteja, kuten ampuma-
aseissa käytettävää patruunan hylsyä, 
nallia, propulsioruutia, luotia tai 
projektiilia, edellyttäen että nämä 
komponentit ovat sinällään luvanvaraisia 
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kyseisessä valtiossa." 

Or. en

Perustelu

Tämä ampumatarvikkeiden määritelmä on mainittu pöytäkirjassa ja se olisi sisällytettävä 
direktiiviin oikeusvarmuussyistä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gisela Kallenbach

Tarkistus 57
1 ARTIKLAN -1 d KOHTA (uusi)

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

-1 d) Lisätään 1 artiklaan 1 c kohta 
seuraavasti:
"1 c. Tässä direktiivissä tarkoitetaan 
'antiikkiaseella' joko mitä tahansa ennen 
vuotta 1900 valmistettua asetta tai 
uudempaa asetta, joka on määritelty 
jäsenvaltiossa antiikkiaseeksi teknisten 
kriteereiden perusteella. Asiaan liittyvien 
teknisten kriteereiden on täytettävä ainakin 
13 artiklan 4 kohdan mukaisesti vahvistetut 
standardit."

Or. en

Perustelu

Oikeusvarmuussyistä on tarpeen määritellä "antiikkiase", sillä antiikkiaseet eivät kuulu 
tämän direktiivin soveltamisalan piiriin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Michl Ebner ja Alexander Radwan

Tarkistus 58
1 ARTIKLAN -1 E KOHTA (uusi)

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

-1 e) Lisätään 1 artiklaan 1 d kohta 
seuraavasti:
"1 d. Tässä direktiivissä 'historiallisella 
aseella' tarkoitetaan aseita, jotka on
valmistettu ennen vuotta 1899 ja niiden 
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osia sekä aseita, jotka määritellään 
kansallisessa lainsäädännössä 
"historiallisiksi".
Tämä määritelmä kattaa myös sellaiset 
aseet, niiden osat ja nallit, jotka eivät ole 
uudempia kuin toisen maailmansodan 
aikaiset mallit ja jotka on muunnettu niin, 
että niissä ei voida käyttää oikeita 
ampumatarvikkeita."

Or. de

Perustelu

Olemassa olevien sopimusten (Schengenin sopimus ja YK:n pöytäkirja) perusteella 
"historialliset aseet" on valmistettu ennen vuotta 1899. Euroopassa on kuitenkin 
kulttuurihistoriallisia järjestöjä, jotka toimintaansa harjoittaessaan ja Euroopan kulttuurista 
monimuotoisuutta siten säilyttäessään käyttävät käytöstä poistettuja aseita, jotka on 
valmistettu vuoden 1899 jälkeen. Koska näitä aseita voidaan kuitenkin käyttää ainoastaan 
tällaisissa kulttuurihistoriallisissa tarkoituksissa, olisi tämä otettava huomioon 
"historiallisten aseiden" määritelmän sisältävän ajankohdan laajentamisessa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Michl Ebner, Paul Rübig ja Alexander Radwan

Tarkistus 59
1 ARTIKLAN -1 F KOHTA (uusi)

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

-1 f) Lisätään 1 artiklaan 1 g kohta 
seuraavasti:
"1 e. Tässä direktiivissä 'historiallisilla 
aseilla' tarkoitetaan asemalleja, jotka eivät 
ole uudempia kuin toisen maailmansodan 
aikaiset mallit. Näihin luetaan muun 
muassa asemalleja seuraavista luokista: 
– pitkät monipatruunaiset kertatuliaseet, 
joiden piipun pituus on enintään 60 
senttimetriä;
– muut pitkät monipatruunaiset 
kertatuliaseet;
– rihlatulla piipulla varustetut pitkät 
yksipatruunaiset kertatuliaseet;
– sileäpiippuiset pitkät yksipatruunaiset 
kertatuliaseet." 
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Or. de

Perustelu

"Historialliset aseet" ovat erityisesti saksalaisille, itävaltalaisille ja pohjoisitalialaisille 
ampumaseuroille erittäin tärkeitä. Historialliset ampumaseurat edustavat rajatylittävää 
perinnettä, joka heijastelee eurooppalaista henkeä. "Historialliset aseet" olisi tästä syystä 
otettava ehdottavasti mukaan direktiivin soveltamisalaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti ja Michl Ebner

Tarkistus 60
1 ARTIKLAN -1 G KOHTA (uusi)

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

-1 g) Lisätään 1 artiklaan uusi kohta 
seuraavasti:
"1 f. Tässä direktiivissä 
'ampumatarvikkeilla' tarkoitetaan 
kokonaista ammusta tai sen 
komponentteja, kuten ampuma-aseissa 
käytettävää patruunan hylsyä, nallia, 
propulsioruutia, luotia tai projektiilia, 
edellyttäen että nämä komponentit ovat 
sinällään luvanvaraisia kyseisessä 
valtiossa."

Or. it

Perustelu

Ehdotettu määritelmä on täysin pöytäkirjan määritelmän mukainen. Ampumatarvikkeiden 
komponentteja, jotka ovat suurimmalta osin harmittomia, on kohdeltava kuten kokonaisia 
ampumatarvikkeita ainoastaan, jos näin säädetään alan kansallisessa lainsäädännössä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti ja Michl Ebner

Tarkistus 61
1 ARTIKLAN -1 H KOHTA (uusi)

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

-1 h) Lisätään 1 artiklaan uusi kohta 
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seuraavasti:
"1 e. Tässä direktiivissä 'tuliaseen osilla ja 
komponenteilla' tarkoitetaan elementtiä, 
joka on suunniteltu erityisesti käytettäväksi 
tuliaseessa ja joka on välttämätön sen 
toiminnalle ja tyypillistä sen rakenteelle, 
kuten piippu, runko tai kehys, teline tai 
silinteri, luisti tai läppä, sekä laite, joka on 
suunniteltu tai sovitettu vaimentamaan 
tuliaseen laukaisemisesta aiheutuvaa 
ääntä.

Or. it

Perustelu

Jotta komponenttia pidettäisiin aseen osana, sen on oltava välttämätöntä toiminnalle, minkä 
lisäksi sen oltava luonteeltaan erityinen, eli sitä ei voida käyttää muuhun ja sitä ei voida 
sekoittaa jonkin muun mekaanisen rakenteen komponenttiin. Sen on siis oltava laadultaan 
erityinen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Charlotte Cederschiöld

Tarkistus 62
1 ARTIKLAN -1 I KOHTA (uusi)

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

-1 i) Tässä direktiivissä 
'ampumatarvikkeilla' tarkoitetaan 
yksikköä, joka sisältää patruunan hylsyn, 
nallin, luodin ja ruudin.

Or. sv

Perustelu

On luonnollista, että asedirektiivissä määritellään ampumatarvikkeet. Ampumatarvikkeiden 
komponenteilla ei kuitenkaan ole arvoa yksistään eivätkä ne aiheuta vaaraa, Näin ollen tässä 
yhteydessä ainoastaan kokonaisella ampumatarvikkeella on merkitystä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Charlotte Cederschiöld

Tarkistus 63
1 ARTIKLAN -1 J KOHTA (uusi)
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1 artiklan 1 g kohta (uusi) (direktiivi 91/477/ETY)

-1 j) Lisätään 1 artiklaan 1g kohta 
seuraavasti: 
"Tässä direktiivissä 'välittäjällä' 
tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai 
oikeushenkilöä, joka taloudellisen 
toimintansa puitteissa luo ne olosuhteet, 
jotka ovat tarpeen tuliaseiden, niiden osien 
ja ampumatarvikkeiden valmistusta, 
kauppaa, vaihtoa, vuokraamista, 
korjaamista tai muuntamista koskevien 
sopimuksen tekemiseen."

Or. sv

Perustelu

Jotta yhdenmukaisuus direktiivin 1 artiklan 2 kohdan kanssa säilyy ja estetään, että sitä 
sovelletaan yksityishenkilöihin, jotka esimerkiksi harrastusmielessä vaihtavat aseita, olisi 
lisättävä kohta, joka koskee asevälittäjiä ja joka sisältää viittauksen taloudelliseen 
toimintaan. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti ja Michl Ebner

Tarkistus 64
1 ARTIKLAN -1 K KOHTA (uusi)

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

-1 k) Korvataan 1 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:
"2. Tässä direktiivissä 'asekauppiaalla' 
tarkoitetaan luonnollista tai 
oikeushenkilöä, jonka harjoittama 
kaupankäynti tai liiketoiminta koostuu 
yksinomaan tai osittain tuliaseiden, niiden 
olennaisten osien ja kokonaisten 
ampumatarvikkeiden valmistuksesta, 
kaupasta, vaihdosta, vuokraamisesta, 
korjaamisesta tai muuntamisesta.

Or. it



AM\664124FI.doc 15/42 PE 388.493v01-00

FI

Perustelu

(Käänt. huom. Tarkistuksen ja perustelun ensimmäinen osa ei koske suomenkielistä 
versiota.)Direktiivin määritelmään lisätään aseiden osat (joka kattaa myös komponentit, 
kuten pöytäkirjassa määrätään) ja kokonaiset ampumatarvikkeet.

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli ja Michl Ebner

Tarkistus 65
1 ARTIKLAN 1 KOHTA

1 artiklan 3 kohdan johdantokappale (direktiivi 91/477/ETY)

1) Lisätään 1 artiklaan 2 kohdan jälkeen 
kaksi uutta kohtaa seuraavasti:

1) Lisätään 1 artiklaan 2 kohdan jälkeen 
kohta seuraavasti:

3. Tässä direktiivissä ’laittomalla 
valmistuksella’ tarkoitetaan tuliaseiden, 
niiden osien ja komponenttien tai 
ampumatarvikkeiden valmistusta tai 
kokoonpanoa

3. Tässä direktiivissä ’laittomalla 
valmistuksella’ tarkoitetaan tuliaseiden, 
niiden olennaisten osien tai kokonaisten 
ampumatarvikkeiden, yhteisön 
ulkopuolisista maista tuodut osat ja 
komponentit mukaan luettuna, valmistusta 
tai kokoonpanoa, joka on tämän direktiivin 
vastaista "

Or. it

Perustelu

Direktiivin 91/477/ETY on oltava aseiden, niiden olennaisten osien ja kokonaisten 
ampumatarvikkeiden valmistuksen ainut laillisuuden mitta unionin sisällä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti ja Michl Ebner

Tarkistus 66
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 

4. Tässä direktiivissä ’laittomalla kaupalla’ 
tarkoitetaan tuliaseiden, niiden olennaisten 
osien ja kokonaisten ampumatarvikkeiden 
tämän direktiviin vastaista hankintaa, 
myyntiä, toimittamista, kuljetusta tai 
siirtämistä minkä tahansa valtion alueelta 
tai sen kautta jäsenvaltion alueelle, jos 
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anna toimenpiteelle lupaa tämän direktiivin 
säännösten mukaisesti tai jos aseita ei ole 
merkitty 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

jompikumpi kyseisistä jäsenvaltioista ei 
anna toimenpiteelle lupaa tämän direktiivin 
säännösten mukaisesti tai jos aseita ei ole 
merkitty 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti. 
Tuliaseiden hankintaa, myyntiä, 
toimittamista, kuljetusta tai siirtämistä ei 
kuitenkaan pidetä laittomana kauppana, 
jos ne siirretään valtion varastosta 
pysyvään siviilikäyttöön, edellyttäen että ne 
on merkitty pienaseiden 
tarkastusmerkintöjä koskevan 4 artiklan 1 
kohdan mukaisesti. 

Or. it

Perustelu

Tämän direktiivin voimaantulon jälkeen kaikki aseet, jotka valmistetaan tai ovat myynnissä 
jäsenvaltioissa, on merkittävä direktiivin mukaisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti ja Michl Ebner

Tarkistus 67
1 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

"4 a. Tässä direktiivissä ’jäljittämisellä’ 
tarkoitetaan tuliaseiden, sekä 
mahdollisuuksien mukaan, niiden 
olennaisten osien ja kokonaisten 
ampumatarvikkeiden järjestelmällistä 
jäljittämistä valmistajalta ostajalle 
laittoman valmistuksen ja laittoman 
kaupan havaitsemiseksi ja analysoimiseksi 
sekä mahdollisesti niitä koskevan tutkinnan 
parantamiseksi.

Or. it

Perustelu

Aseiden ollessa kyseessä on säännöllisesti kiinnitettävä huomiota jäljitettävyyteen. 
Pöytäkirjan mukaisesti aseiden olennaisten osien ja kokonaisten ampumatarvikkeiden 
jäljittäminen on otettava huomioon "mahdollisuuksien mukaan". Muiden kuin olennaisten 
osien ja ei-kokonaisten ampumatarvikkeiden (pikemminkin ampumatarvikkeiden 
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komponenttien) jäljittäminen ei ole mahdollista paitsi jos kyseessä ovat haitalliset (propulsio) 
komponentit, jotka räjähteinä ovat jo sinällään luvanvaraisia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli ja Nicola Zingaretti

Tarkistus 68
1 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

"4 b. Tässä direktiivissä 'antiikkiaseella' 
tarkoitetaan mitä tahansa ennen vuotta 
1899 valmistettua asetta, myös niiden 
jäljennöksiä, ja sitä uudempia aseita, jotka 
on määritelty kansallisessa 
lainsäädännössä antiikkiaseeksi.

Or. it

Perustelu

Pöytäkirjan 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti antiikkiaseet ja niiden jäljennökset 
voidaan määritellä kansallisessa lainsäädännössä, sillä ne eivät kuulu sopimuksen 
soveltamisalaan. Tällaisten aseiden tunnistamista koskevien teknisten sääntöjen määrittely 
heikentää kuitenkin jäsenvaltioiden valtaa. Pöytäkirjassa on esitetty vuosirajaksi 1899, kun 
alun perin esitetty 1870 on niin kaukainen, että sen mukaan pelkästään historiallisen arvon 
omaavia esineitä pidettäisiin nykyaikaisina aseina. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti ja Michl Ebner

Tarkistus 69
1 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

"4 c. Luonnollista tai oikeushenkilöä, joka 
suorittaa välitystoimintaa, johon kuuluu 
aseiden, niiden olennaisten osien tai 
kokonaisten ampumatarvikkeiden 
siirtäminen, koskee sama lupajärjestelmä 
kuin asekauppiaita. Myyntimiehiä ja 
edustajia, jotka toimivat hyväksyttyjen 
asekauppiaiden nimissä ja heidän 
puolestaan toimivaltuudet antavan 
sopimuksen perusteella, ei voida pitää 
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"välittäjinä" tässä direktiivissä 
tarkoitetulla tavalla.

Or. it

Perustelu

"Välittäjän" käsite ei kuulu siviiliasekauppaan vaan varustelukauppaan, joka ei kuulu tämän 
direktiivin soveltamisalaan. "Välittäjän" käsitteen ulkopuolelle on jätettävä myyntimiehet tai 
edustajat, jotka toimivat siviiliaseiden valmistajan tai tuojan nimissä ja puolesta 
sopimuspohjaisesti. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti ja Michl Ebner

Tarkistus 70
1 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

"2 a. Tätä direktiiviä sovelletaan lisäksi 
tuliaseiden olennaisiin osiin ja kokonaisiin 
ampumatarvikkeisiin, yhteisön 
ulkopuolisista maista tuodut osat ja 
ampumatarvikkeet mukaan luettuna.

Or. it

Perustelu

Aseiden lupajärjestelmän on katettava kaikki aseiden olennaiset ja niille tyypilliset osat sekä 
niissä käytettävät kokonaiset ampumatarvikkeet. Sana "komponentti" jätetään pois, sillä se on 
päällekkäinen sanan "osa" kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gisela Kallenbach

Tarkistus 71
1 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

"2 b. Tätä direktiiviä sovelletaan 
etämyyntiin."

Or. en
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Perustelu

Tuli-aseiden hankkimiseen etämyynnistä, erityisesti internetistä, olisi sovellettava samoja 
sääntöjä kuin niiden suoraan hankintaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gisela Kallenbach

Tarkistus 72
1 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

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

1. Jokaisen tuliaseen ja tuliaseen osan ja 
komponentin tunnistamiseksi ja 
jäljittämiseksi jäsenvaltioiden on vaadittava 
tuliaseen ja tuliaseen osan ja komponentin 
valmistushetkellä joko merkintää, joka 
osoittaa valmistajan nimen, valmistusmaan 
tai -paikan ja sarjanumeron, esimerkiksi 
kannettavien tuliaseiden pistokokeiden 
keskinäisestä tunnustamisesta 1 päivänä 
heinäkuuta 1969 tehdyn yleissopimuksen 
säännösten mukaisesti, tai säilytettävä muut 
yhdenmukaiset helppokäyttöiset merkinnät, 
jotka muodostuvat yksinkertaisista 
geometrisistä symboleista yhdistettyinä 
numeeriseen tai alfanumeeriseen koodiin ja 
joiden avulla kaikki jäsenvaltiot pystyvät 
helposti tunnistamaan valmistusmaan.
Merkintä on kiinnitettävä tuliaseen 
olennaiseen tai rakenteen kannalta 
keskeiseen osaan, jonka tuhoaminen tekisi 
tuliaseesta käyttökelvottoman.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus on sopusoinnussa sen kanssa, että tuliaseen osat ja komponentit on sisällytetty 
yksiselitteisesti direktiiviin. Sarjanumero sisältää valmistusvuoden. Kannettavien tuliaseiden 
pistokokeiden keskinäisestä tunnustamisesta vuonna 1969 tehdyn yleissopimuksen mukainen 
merkintäjärjestelmä olisi mainittava mallina kaikille jäsenvaltioille. On välttämätöntä, että 
merkintä laitetaan sellaiseen tuliaseen keskeiseen tai rakenteellisesti tärkeään osaan, jonka 
tuhoaminen tekisi aseesta pysyvästi käyttökelvottoman ja mahdottomaksi ottaa uudelleen 
käyttöön, kuten aseen kehys ja/tai vastaanotin. Tämä lauseke vaikeuttaisi merkinnän 
poistamista ja helpottaisi jäljittämistä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Lasse Lehtinen

Tarkistus 73
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 tuliaseen 
valmistushetkellä joko merkintää, joka 
osoittaa valmistajan nimen, aseen 
sarjanumeron, valmistusmaan tai -paikan 
(jos se ei ole osa sarjanumeroa) 
kannettavien tuliaseiden pistokokeiden 
keskinäisestä tunnustamisesta 1 päivänä 
heinäkuuta 1969 tehdyssä 
yleissopimuksessa (CIP) esitettyjen 
standardien ja kriteerien mukaisesti, tai 
säilytettävä muut yhdenmukaiset 
helppokäyttöiset merkinnät yhdistettyinä 
numeeriseen koodiin ja joiden avulla kaikki 
jäsenvaltiot pystyvät helposti tunnistamaan 
valmistusmaan Merkintä on kiinnitettävä 
tuliaseen olennaiseen tai rakenteen 
kannalta keskeiseen osaan, jonka 
tuhoaminen tekisi tuliaseesta 
käyttökelvottoman.

Or. en

Perustelu

CIP-säännöissä (päätös 15 – 7, 49 art.) vaaditaan ampumatarvikkeiden pienimpienkin 
pakkausyksikköjen varustamista merkinnällä, josta ilmenee kyseisen ampumatarvikkeen 
valmistajan nimi, tunnistusnumero, kaliiperi, tyyppi ja ammusten määrä. Kaikki 
eurooppalaiset ammusten valmistajat noudattavat näitä sääntöjä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti ja Michl Ebner

Tarkistus 74
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, 

1. Jokaisen kokoonpannun tuliaseen 
tunnistamiseksi ja jäljittämiseksi 
jäsenvaltioiden on vaadittava tuliaseen 
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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.

valmistushetkellä joko merkintää, joka 
sisältää tuottajan nimen tai merkin, 
valmistusmaan tai -paikan ja sarjanumeron
sekä valmistusvuoden (jos se ei ole osa 
sarjanumeroa), esimerkiksi kannettavien 
tuliaseiden pistokokeiden keskinäisestä 
tunnustamisesta 1 päivänä heinäkuuta 
1969 tehdyn yleissopimuksen mukaisesti, 
tai säilytettävä muut yhdenmukaiset 
helppokäyttöiset merkinnät, jotka 
muodostuvat yksinkertaisista geometrisistä 
symboleista yhdistettyinä numeeriseen tai 
alfanumeeriseen koodiin ja joiden avulla 
kaikki jäsenvaltiot pystyvät helposti 
tunnistamaan valmistusmaan. Merkintä on 
kiinnitettävä tuliaseen olennaiseen tai 
rakenteen kannalta keskeiseen osaan, 
jonka tuhoaminen tekisi tuliaseesta 
käyttökelvottoman.

Or. it

Perustelu

Suurimpien eurooppalaisten aseiden tuottajamaiden hallitukset ovat tänä päivänä 
allekirjoittaneet CIP-yleissopimuksen ja soveltavat täten yhtenäistä järjestelmää lähes 
kaikkiin EU:n alueella oleviin siviiliaseidiin, mikä mahdollistaa aseiden tunnistamisen ja 
jäljittämisen. CIP-järjestelmä kattaa pöytäkirjassa määrätyt elementit. On parempi käyttää 
täsmällisempää sanaa "tuottaja" "valmistajan" sijasta markkinoille laskijasta, joka voi olla 
myös lopullinen tuoja.

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta Angelilli ja 
Michl Ebner

Tarkistus 75
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 

3. Jokaisen jäsenvaltion on huolehdittava 
vähintään kahdenkymmenen vuoden ajan 
sellaisen tietojen tietokoneistetun ja 
keskitetyn arkistointijärjestelmän 
ylläpitämisestä, jossa jokaiselle tämän 
direktiivin soveltamisalan piiriin kuuluvalle 
tuliaseelle on annettu ainutkertainen 
tunnusnumero. Asekauppiaiden on 
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ajan, myös toiminnan lakattua. Kunkin 
jäsenvaltion on varmistettava mainittujen 
tietojen säilyttäminen vähintään kymmenen 
vuoden ajan.

pidettävä toimintansa aikana rekisteriä, 
jota säilytetään kahdenkymmenen vuoden 
ajan ja johon kirjataan kaikki tämän 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvien 
tuliaseiden saapumiset ja lähdöt sekä aseen 
tunnistamiseen ja jäljittämiseen tarvittavat 
tiedot, erityisesti tyyppi, merkki, malli, 
kaliiperi ja valmistusnumero sekä 
toimittajan ja hankkijan nimet ja osoitteet. 
Lopetettuaan toimintansa asekauppiaan on 
toimitettava rekisterinsä edellä 1 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa säädetystä 
merkinnästä vastaavalle kansalliselle 
viranomaiselle.

Or. it

Perustelu

Jäsenvaltioiden rekisteröinnin laillisuus, avoimuus ja kattavuus sekä tietojen oikea ja 
riittävän pitkä säilyttäminen alan toimijoiden taholta takaavat kaikkien tuotettujen aseiden 
jäljitettävyyden.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lasse Lehtinen

Tarkistus 76
1 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

1 a. Ampumatarvikkeiden jäljittämiseksi 
jäsenvaltioiden on vaadittava, että jokainen 
yksittäinen kokonaisten 
ampumatarvikkeiden pakkaus varustetaan 
merkinnällä, josta ilmenee kyseisen 
ampumatarvikkeen valmistajan nimi, 
tunnistussarjanumero, kaliiperi ja tyyppi 
kannettavien tuliaseiden pistokokeiden 
keskinäisestä tunnustamisesta 1 päivänä 
heinäkuuta 1969 tehdyn yleissopimuksen 
CIP) säännösten mukaisesti.

Or. en

Perustelu

CIP-säännöissä (päätös 15 – 7, 49 art.) vaaditaan ampumatarvikkeiden pienimpienkin 
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pakkausyksikköjen varustamista merkinnällä, josta ilmenee kyseisen ampumatarvikkeen 
valmistajan nimi, tunnistusnumero, kaliiperi, tyyppi ja ammusten määrä. Kaikki 
eurooppalaiset ammusten valmistajat noudattavat näitä sääntöjä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti ja Michl Ebner

Tarkistus 77
1 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

1 b. Ampumatarvikkeiden jäljittämiseksi 
jäsenvaltioiden on vaadittava, että jokainen 
yksittäinen kokonaisten 
ampumatarvikkeiden pakkaus varustetaan 
merkinnällä, josta ilmenee kyseisen 
ampumatarvikkeen valmistajan nimi, 
tunnistussarjanumero, kaliiperi ja tyyppi, 
esimerkiksi kannettavien tuliaseiden 
pistokokeiden keskinäisestä 
tunnustamisesta 1 päivänä heinäkuuta 
1969 tehdyn yleissopimuksen säännösten 
mukaisesti.

Or. it

Perustelu

CIP-säännöissä (päätös XV – 7, 4 art.) vaaditaan ampumatarvikkeiden pienimpienkin 
pakkausyksikköjen varustamista merkinnällä, josta ilmenee kyseisen ampumatarvikkeen 
valmistajan nimi, tunnistusnumero, kaliiperi, tyyppi ja ammusten määrä. Kaikki 
eurooppalaiset ammusten valmistajat noudattavat näitä sääntöjä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Othmar Karas

Tarkistus 78
1 ARTIKLAN 2 KOHTA

4 artiklan 2 a alakohta (uusi) (direktiivi 91/477/ETY)

2 a. Jäsenvaltioiden on määrättävä, että 
tuliaseen hankinnan ehtona on vähintään 
3 arkipäivän pituisen harkinta-ajan 
kuluminen C ja D luokan tuliaseen osto- ja 
toimituspäivän välillä, paitsi kun on kyse 
asekauppiaasta tai välittäjästä. Harkinta-
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aikaa ei vaadita, jos aseen hankkijalla on 
laillinen asiakirja, joka oikeuttaa B luokan 
tuliaseen hallussapitoon tai jos hänellä on 
metsästyslupa taikka jos voidaan todistaa, 
että ase viedään välittömästi toiseen 
maahan.

Or. de

Perustelu

Määräysten mukaisella "jäähdyttelyvaiheella" tulisi voida estää äkkipikaiset päätökset 
käyttää ampuma-asetta rikoksen tekoon. Kolmen työpäivän pituinen harkinta-aika vaikuttaa 
tarkoitukseen riittävältä. Harkinta-aikaa olisi vaadittava vain C ja D luokan osalta, sillä 
sellaisten henkilöiden luotettavuus, jotka haluavat hankkia A tai B luokan tuliaseen, 
tarkastetaan jo viranomaisten taholta. Tapauksissa, joissa ei vaadita harkinta-aikaa, 
oletetaan, että on kyse henkilöistä, joiden luotettavuus on tarkastettu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti, Lasse Lehtinen ja Michl Ebner

Tarkistus 79
1 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden alueella olevat tuliaseet on merkitty 
ja kirjattu rekisteriin tämän direktiivin 
mukaisesti, tai ne on tehty 
ampumakelvottomiksi. Yhteisön 
ulkopuolisesta maasta tuotu tuliase on 
merkittävä tämän direktiivin mukaisesti.

Or. it

Perustelu

Kaikki Euroopan unionin alueella olevat tuliaseet on merkittävä asianmukaisesti, tuodut aseet 
mukaan lukien, jos niitä ei ole merkitty niiden alkuperäpaikassa. Merkintä on kiinnitettävä 
tuliaseen olennaiseen tai rakenteen kannalta keskeiseen osaan, jonka tuhoaminen tekisi 
tuliaseesta käyttökelvottoman.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti ja Michl Ebner

Tarkistus 80
1 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)
5 artikla (direktiivi 91/477/ETY)

2 a) Muutetaan 5 artiklaa seuraavasti:
a) Lisätään ensimmäiseen alakohtaan b 
alakohdan jälkeen alakohta seuraavasti:
"b a) eivät ole saaneet lainvoimaista 
tuomiota vakavasta ja tahallisesta 
henkilöön kohdistuneesta rikoksesta; 
jäsenvaltioiden on vahvistettava 
yksityiskohtaiset säännöt tämän 
vaatimuksen soveltamisesta, erityisesti 
oleellisina pidettävät rikostyypit, 
vähimmäisrangaistus ja vähimmäisaika, 
jonka olisi kuluttava ampuma-aseen 
hankintaan ja hallussapitoon oikeuttavan 
luvan saamiseksi."
b) Korvataan kolmas alakohta seuraavasti:
"Jäsenvaltiot voivat peruuttaa aseen 
hallussapitoluvan, jos jokin ehdoista, 
joiden perusteella lupa on myönnetty, ei 
täyty."

Or. it

(Sanamuoto vastaa direktiivin sanamuotoa.)

Perustelu

On välttämätöntä sallia poikkeuksia tuliaseen hankkimisen ja hallussapidon vähimmäisikään 
metsästyksen ja urheiluammunnan harjoittamisen osalta ja ne on säilytettävä, ennen kaikkea 
jotta nuoret harrastaisivat aseurheilua. Henkilöön kohdistunut tahallinen ja vakava rikos on 
ainut peruste, jota voidaan käyttää tunnistamaan yhteiskunnalle vaarallinen henkilö, jolle ei 
pidä antaa aseen hallussapitolupaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Véronique Mathieu

Tarkistus 81
1 ARTIKLAN 2 B KOHTA (uusi)
5 artikla (direktiivi 91/477/ETY)
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2 b) Korvataan 5 artikla seuraavasti:
"Jäsenvaltiot voivat sallia tuliaseiden 
hankinnan ja hallussapidon ainoastaan 
henkilöille, joilla on siihen pätevä syy ja 
jotka
a) ovat täyttäneet 18 vuotta, paitsi 
metsästyksen ja urheiluammunnan 
harjoittamisen osalta;
b) eivät oletettavasti aiheuta vaaraa 
itselleen, yleiselle järjestykselle tai yleiselle 
turvallisuudelle, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 3 artiklan soveltamista. Tämä 
ehto voidaan täyttää C ja D luokkiin 
kuuluvien aseiden osalta esittämällä 
hankinnan yhteydessä metsästyslupa, 
urheiluampujan lisenssi, rikosrekisteriote 
tai joku muu toimivaltaisen viranomaisen 
toimittama virallinen asiakirja.
Jäsenvaltiot voivat peruuttaa aseen 
hallussapitoluvan, jos jokin ensimmäisen 
kohdan b alakohdassa tarkoitetuista 
ehdoista ei täyty.
Jäsenvaltiot voivat kieltää alueellaan 
asuvilta henkilöiltä toisessa jäsenvaltiossa 
hankitun aseen hallussapidon ainoastaan, 
jos ne kieltävät alueellaan tämän saman 
aseen hankinnan."

Or. fr

(Sanamuoto vastaa direktiivin sanamuotoa.)

Perustelu

Metsästäjät ja urheiluampujat ovat jo joutuneet erilaisten muodollisuuksien ja tarkistusten 
kohteeksi (kokeet, testit, rikosrekisteriote jne.), joilla varmistetaan, että he eivät aiheuta 
vaaraa yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle. Toimivaltaisten viranomaisten heille 
myöntämä lupaa – tai lisenssiä – (joka on usein uusittava joka vuosi) voidaan siis pitää 
yksilöllistä lupaa vastaavana. Tällaisen luvan tai lisenssin hankkimiseen kuluva aika takaa 
lisäksi, että tuliasetta ei voida ostaa hetken mielijohteesta.
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Tarkistuksen esittäjä(t): André Brie ja Marco Rizzo

Tarkistus 82
1 ARTIKLAN 2 C KOHTA (uusi)
5 artikla (direktiivi 91/477/ETY)

2 c) 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, 
urheiluammuntaa lukuun ottamatta, mutta 
jotka eivät missään tapauksessa ole alle 16-
vuotiaita ja jotka harjoittavat ammuntaa 
valtuutetuissa harjoituskeskuksissa pätevän 
ohjaajan valvonnan ja ohjauksen alaisina 
kilpailu- tai harjoittelutarkoituksessa 
b) eivät oletettavasti aiheuta vaaraa 
itselleen, yleiselle järjestykselle tai yleiselle 
turvallisuudelle."

Or. en

(Sanamuoto vastaa direktiivin sanamuotoa.)

Tarkistuksen esittäjä(t): Gisela Kallenbach

Tarkistus 83
1 ARTIKLAN 2 E KOHTA(uusi)

5 artiklan 1 kohdan a alakohta (direktiivi 91/477/ETY)

2 e) Korvataan 5 artiklan 1 kohdan a 
alakohta seuraavasti:
" a) ovat vähintään 18-vuotiaita, paitsi 
metsästyksen ja urheiluammunnan 
harjoittamisen osalta, edellyttäen että alle 
18-vuotiaat harjoittavat ammuntaa pätevän 
ohjaajan valvonnan ja ohjauksen alaisina 
tai valtuutetuissa harjoituskeskuksissa"

Or. en
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(Sanamuoto vastaa direktiivin sanamuotoa.)

Perustelu

Turvallisuussyistä metsästyksen ja urheiluammunnan osalta olisi myönnettävä poikkeuksia 
ainoastaan, kun kyseiset henkilöt ovat pätevien ohjaajien valvonnan alaisina.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lasse Lehtinen

Tarkistus 84
1 ARTIKLAN 2 F KOHTA (uusi)

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

2 f) Lisätään 6 artiklaan 1 a kohta 
seuraavasti:
"1 a. Jäsenvaltioiden on valvottava tarkasti 
tuliaseiden, niiden osien ja komponenttien 
ja ampumatarvikkeiden hankintaa 
etäviestintävälineiden avulla, sellaisina 
kuin ne on määritelty Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 20 päivänä 
toukokuuta 1997 kuluttajansuojasta 
etäsopimuksissa antaman direktiivin 
97/7/EY1 2 artiklassa, paitsi kun on kyse 
asekauppiaasta tai välittäjästä."
___________

1 EYVL L 144, 4.6.1997, s. 19.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden on valvottava tiukasti tuliaseiden hankintaa etäviestintävälineiden avulla. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta Angelilli ja 
Michl Ebner

Tarkistus 85
1 ARTIKLAN 2 G KOHTA (uusi)

6 artiklan 1 b kohta (uusi) (direktiivi 91/477/ETY)

2 g) Lisätään 6 artiklaan uusi alakohta 
seuraavasti:
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"Jäsenvaltioiden on valvottava tarkasti 
tuliaseiden, niiden olennaisten osien ja 
kokonaisten ampumatarvikkeiden 
hankintaa etäviestintävälineiden avulla. 
Henkilöiden, jotka toimivat asekauppiaina 
tai välittäjinä, on noudatettava samoja 
sääntöjä kuin normaalitoiminnassaan. 

Or. it

Perustelu

Tuliaseiden hankintaa etäviestintävälineiden avulla on valvottava asianmukaisesti, jotta 
siirtoja voidaan seurata riittävästi. Koska aseen hankintaa valvotaan järjestelmällisesti, ns. 
harkinta-aika vaikuttaa tarpeettomalta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gisela Kallenbach

Tarkistus 86
1 ARTIKLAN 2 H KOHTA (uusi)
7 artikla (direktiivi 91/477/ETY)

2 h) 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. Jos jäsenvaltio kieltää B- luokan 
tuliaseen hankinnan ja hallussapidon 
alueellaan, sen on ilmoitettava siitä muille 
jäsenvaltioille, joiden on nimenomaan 
mainittava asiasta, jos ne myöntävät 



PE 388.493v01-00 30/42 AM\664124FI.doc

FI

Euroopan ampuma-asepassin tällaiselle 
aseelle 12 artiklan 2 kohdan mukaisesti.
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.
6. Jäsenvaltiot voivat myöntää henkilöille, 
joiden suhteen on todettu, että he edelleen 
täyttävät aseenkantoluvan myöntämiseen 
vaadittavat edellytykset, kaikkia 
luvanvaraisia tuliaseita koskevan 
monivuotisen hankinta- ja 
hallussapitoluvan, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta velvoitetta ilmoittaa 
toimivaltaisille viranomaisille siirroista, sen 
säännöllistä tarkastamista, että he edelleen 
täyttävät kyseiset vaatimukset, ja asiaa 
koskevassa kansallisessa lainsäädännössä 
asetettuja hallussapidon enimmäismääriä.
7. Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä 
sääntöjä, joilla varmistetaan, että 
henkilöiden, jotka on kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti tunnustettu 
metsästäjiksi, urheiluampujiksi tai 
keräilijöiksi ja joilla on kansallisen 
lainsäädännön mukainen lupa pitää 
hallussa entiseen C- tai D-luokkaan 
kuuluvia tuliaseita, ei tarvitse hakea 
uudelleen lupaa näille tuliaseille kyseisten 
luokkien poistamisen vuoksi. Metsästäjien, 
urheiluampujien tai keräilijöiden, jotka 
omistavat entiseen C-luokkaan kuuluvia 
tuliaseita pelkän ilmoituksen nojalla, tai 
jotka omistavat entiseen D-luokkaan 
kuuluvia tuliaseita ilman minkäänlaista 
lupaa tai ilmoitusta, ei tarvitse hakea lupaa 
näiden luokkien poistamisen vuoksi, mutta 
näitä aseita voidaan siirtää muille 
henkilöille, vain jos nämä hakevat lupaa tai 
heillä on jo lupa. Näitä poikkeuksia 
sovelletaan kymmenen vuoden ajan tämän 
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direktiivin voimaantulopäivästä alkaen."

Or. en

(Sanamuoto vastaa direktiivin sanamuotoa.)

Perustelu

Henkilöille, jotka täyttävät aseenkantoluvan edellyttämät vaatimukset, olisi myönnettävä 
monivuotinen lupa, jotta vältetään turhia lupamenettelyjä. Lisäksi metsästäjiä, 
urheiluampujia tai keräilijöitä ei tulisi siirtymäkauden aikana vaatia hakemaan lupaa näiden 
luokkien poistamisen vuoksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti ja Michl Ebner

Tarkistus 87
1 ARTIKLAN 2 I KOHTA (uusi)

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

2 i) Korvataan 7 artiklan 3 kohta 
seuraavasti:
3. Tuliaseen hankinta- ja hallussapitoluvat 
annetaan yleensä ainutkertaisen 
hallinnollisen päätöksen muodossa.

Or. it

Perustelu

Hankinta- ja hallussapitolupien sulauttaminen yhteen on loogista, sillä hankinta johtaa 
yleensä hallussapitoon.

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti ja Michl Ebner

Tarkistus 88
1 ARTIKLAN 2 J KOHTA (uusi)
10 artikla (direktiivi 91/477/ETY)

2 j) Korvataan 10 artikla seuraavasti:
" Kokonaisten ja käyttökelpoisten 
ampumatarvikkeiden hankintaa ja 
hallussapitoa koskevat säännöt ovat samat 
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kuin tuliaseiden, joihin kyseiset tarvikkeet 
on tarkoitettu."

Or. it

(Sanamuoto vastaa direktiivin sanamuotoa.)

Perustelu

Kokonaisten ja käyttökelpoisten ampumatarvikkeiden hankintaa ja hallussapitoa koskevien 
sääntöjen on oltava samat kuin tuliaseiden, joihin kyseiset tarvikkeet on tarkoitettu. 
Vaarattomia komponentteja, kuten deaktivoituja ampumatarvikkeita tai jäljennöksiä, joissa ei 
ole toimivia komponentteja, taas ei tulisi kohdella samoin kuin kokonaisia 
ampumatarvikkeita. Propulsiot ovat räjähteitä ja niitä koskee alakohtainen lainsäädäntö 
kaikissa jäsenvaltioissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta Angelilli ja 
Michl Ebner

Tarkistus 89
1 ARTIKLAN 2 K KOHTA (uusi)

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

2 k) Korvataan 12 artiklan 2 kohdan 
ensimmäinen seuraavasti:
"Edellä 1 kohdasta poiketen metsästäjät 
voivat pitää hallussaan yhtä tai useampaa 
C ja D luokan ja urheiluampujat B, C ja D 
luokan tuliasetta ilman ennakkolupaa 
matkalla kahden tai useamman 
jäsenvaltion läpi harjoittaakseen 
toimintaansa, sillä ehdolla, että heillä on 
Euroopan ampuma-asepassi, jossa 
mainitaan tämä ase tai nämä aseet ja että 
he voivat perustella matkansa syyn 
erityisesti esittämällä kutsun. 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."

Or. it
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(Sanamuoto vastaa direktiivin sanamuotoa.)

Perustelu

Direktiivin tarkoituksena on vapauttaa mahdollisimman paljon metsästäjien ja 
urheiluampujien liikkumista Euroopan unionissa. Euroopan ampuma-asepassia koskevien 
uusien taloudellisten tai hallinnollisten esteiden asettaminen rikkoisi tätä periaatetta ja 
jakaisi yhteisön aluetta osiin Rooman sopimusten vastaisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Arlene McCarthy

Tarkistus 90
1 ARTIKLAN 2 L KOHTA (uusi)

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

2 l) Muutetaan 12 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:
a) Korvataan ensimmäinen alakohta 
seuraavasti:
"Edellä 1 kohdasta poiketen metsästäjät ja 
urheiluampujat voivat pitää hallussaan 
yhtä tai useampaa tuliasetta ilman 
ennakkolupaa matkalla kahden tai 
useamman jäsenvaltion läpi 
harjoittaakseen toimintaansa, sillä ehdolla, 
että heillä on Euroopan ampuma-asepassi, 
jossa mainitaan tämä ase tai nämä aseet, ja 
että he voivat perustella matkansa syyn. 
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 tieto siitä on 
merkittävä Euroopan ampuma-asepassiin."
b) Korvataan toinen alakohta seuraavasti:
Tätä poikkeusta ei kuitenkaan sovelleta 
matkoihin jäsenvaltioon, joka kieltää 
kyseisen tuliaseen hankinnan ja 
hallussapidon; tässä tapauksessa siitä on 
tehtävä nimenomainen merkintä Euroopan 
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ampuma-asepassiin."

Or. en

(Sanamuoto vastaa direktiivin sanamuotoa.)

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): Othmar Karas

Tarkistus 91
1 ARTIKLAN 2 M KOHTA (uusi)
13 artikla (direktiivi 91/477/ETY)

2 m) Muutetaan 13 artiklaa seuraavasti:
a) 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 
ampumatarvikkeiden siirtoja, kansallisia 
säädöksiä ja käytäntöjä sekä käytöstä 
poistamismenetelmiä ja -tekniikoita. 
Komissio perustaa […]* mennessä 
yhteysryhmän tämän artiklan soveltamista 
koskevien tietojen vaihtamiseksi ja 
laittomien tuliaseiden ja niiden osien 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 toimii4 kohdan mukaisesti, ryhtyy 
asianmukaisiin toimiin tämän kohdan 
soveltamiseksi."
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b) Lisätään 3 kohdan jälkeen uusi kohta 
seuraavasti:
"4. Komissio, joka toimii 5 a artiklan 1–
4 kohdassa ja 7 artiklassa vahvistetun 
valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn 
mukaisesti ja joka ottaa huomioon 
päätöksellä 2006/512/EY muutetun 
päätöksen 1999/468/EY 8 artiklassa 
vahvistetut säännökset, ryhtyy 
asianmukaisiin toimiin 1 artiklan 7 kohdan 
mukaisesti.
Komissio, joka toimii 3 artiklassa ja 
7 artiklassa vahvistetun menettelyn 
mukaisesti ja joka ottaa huomioon 
päätöksellä 2006/512/EY muutetun 
päätöksen 1999/468/EY 8 artiklassa 
vahvistetut säännökset, ryhtyy 
asianmukaisiin toimiin tämän artiklan 
3 kohdan mukaisesti."
* Kahden vuoden kuluttua tämän 
direktiivin voimaantulosta.

Or. de

(Sanamuoto vastaa direktiivin sanamuotoa.)

Perustelu

Komission vuonna 2000 antamassa kertomuksessa direktiivin 91/477/ETY soveltamisesta 
komissio suunnittelee yhteysryhmän perustamista. Tämä ryhmä on sopiva foorumi myös mitä 
tulee yhteisten suuntaviivojen laadinnan pohdintaan. Verrattuna komitologiamenettelyyn on 
odotettavissa, että jäsenvaltiot saavuttavat nopeammin ja tarkoituksenmukaisemmin 
yhteisymmärryksen tuliaseiden käytöstä poistamisesta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Arlene McCarthy

Tarkistus 92
1 ARTIKLA 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 sen 
jälkeen viiden vuoden välein Euroopan 
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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 
voimaantulopäivästä."

Or. en

(Sanamuoto direktiivin sanamuodon kaltainen)

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): Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti ja Michl Ebner

Tarkistus 93
1 ARTIKLAN 4 KOHDAN -A ALAKOHTA (uusi)

Liite I, II, osa, A luokka, 5 kohta (direktiivi 91/477/ETY)

-a) Korvataan liitteen I osan II A jakson 5 
kohta seuraavasti:
“5. pistoolien ja revolverien 
ampumatarvikkeet, joissa käytetään 
laajenevia ammuksia sekä nämä 
ammukset, lukuun ottamatta näiden 
aseiden käyttöön harjaantuneiden 
henkilöiden metsästys- ja urheiluammunta-
aseita."

Or. it

(Sanamuoto vastaa direktiivin sanamuotoa.)

Perustelu

Sana "urheiluammunta" vaikuttaa sopivammalta ja oikealta verrattuna sanaan 
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"tarkkuusammunta", sillä se kattaa kaiken aseurheilun, myös ne, jossa ei ole maalia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti ja Michl Ebner

Tarkistus 94
1 ARTIKLAN 4 KOHDAN B ALAKOHTA

Liite I, III osa, 1 a alakohta (uusi) (direktiivi 91/477/ETY)

b) Lisätään ensimmäisen alakohdan jälkeen 
alakohta seuraavasti:

b) Lisätään III osan ensimmäisen alakohdan 
jälkeen alakohta seuraavasti:

”Jäsenvaltiot ryhtyvät toimenpiteisiin sen 
järjestämiseksi, että toimivaltainen 
viranomainen tarkastaa a alakohdassa 
mainitut deaktivointitoimenpiteet, jotta 
varmistetaan, että tuliaseelle suoritetut 
muutokset tekevät sen pysyvästi
ampumakelvottomaksi. Jäsenvaltiot 
huolehtivat siitä, että mainitun tarkastuksen 
yhteydessä annetaan todistus tai asiakirja, 
joka osoittaa tuliaseen deaktivoinnin 
suoritetuksi, tai että tuliase varustetaan tätä 
tarkoitusta varten selvästi erottuvalla 
merkillä.”

”Jäsenvaltiot ryhtyvät toimenpiteisiin sen 
järjestämiseksi, että toimivaltainen 
viranomainen tarkastaa a alakohdassa 
mainitut deaktivointitoimenpiteet, jotta 
varmistetaan, että tuliaseelle suoritetut 
muutokset tekevät sen peruuttamattomasti
ampumakelvottomaksi. Jäsenvaltiot 
huolehtivat siitä, että mainitun tarkastuksen 
yhteydessä annetaan todistus tai asiakirja, 
joka osoittaa tuliaseen deaktivoinnin 
suoritetuksi, tai että tuliase varustetaan tätä 
tarkoitusta varten selvästi erottuvalla 
merkillä.” Komissio antaa 
valvontamenettelyä, johon kuuluu sääntely, 
noudattaen deaktivointistandardeja ja 
-tekniikoita koskevia yhteisiä suuntaviivoja 
sen varmistamiseksi, että deaktivoidut 
tuliaseet on tehty pysyvästi 
ampumakelvottomiksi.

Or. it

Perustelu

(Käänt. huom. Tarkistuksen ensimmäinen osa ei koske suomenkielistä versiota.) Vaatimus 
siitä, deaktivointi on pysyvää, vaatii yhtenäisten teknisten standardien noudattamista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Othmar Karas

Tarkistus 95
1 ARTIKLAN 4 KOHDAN B ALAKOHTA

Liite I, III osa, 1 b kohta (uusi) (direktiivi 91/477/ETY)
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”Jäsenvaltiot ryhtyvät toimenpiteisiin sen 
järjestämiseksi, että toimivaltainen 
viranomainen tarkastaa a alakohdassa 
mainitut deaktivointitoimenpiteet, jotta 
varmistetaan, että tuliaseelle suoritetut 
muutokset tekevät sen pysyvästi 
ampumakelvottomaksi. Jäsenvaltiot 
huolehtivat siitä, että mainitun tarkastuksen 
yhteydessä annetaan todistus tai asiakirja, 
joka osoittaa tuliaseen deaktivoinnin 
suoritetuksi, tai että tuliase varustetaan tätä 
tarkoitusta varten selvästi erottuvalla 
merkillä.”

Jäsenvaltiot ryhtyvät toimenpiteisiin sen 
järjestämiseksi, että toimivaltainen 
viranomainen tarkastaa a alakohdassa 
mainitut deaktivointitoimenpiteet, jotta 
varmistetaan, että tuliaseelle suoritetut 
muutokset tekevät sen pysyvästi 
ampumakelvottomaksi. Jäsenvaltiot 
huolehtivat siitä, että mainitun tarkastuksen 
yhteydessä annetaan todistus tai asiakirja, 
joka osoittaa tuliaseen deaktivoinnin 
suoritetuksi, tai että tuliase varustetaan tätä 
tarkoitusta varten selvästi erottuvalla 
merkillä. Komissio perustaa yhteysryhmän, 
joka laatii yhteiset suuntaviivat 
deaktivointistandardeille ja -tekniikoille, 
jotta varmistetaan, että deaktivoidut 
tuliaseet ovat pysyvästi 
ampumakelvottomia.

Or. de

Perustelu

Komission vuonna 2000 antamassa kertomuksessa direktiivin 91/477/ETY soveltamisesta 
komissio suunnittelee yhteysryhmän perustamista. Tämä ryhmä on sopiva foorumi myös mitä 
tulee yhteisten suuntaviivojen laadinnan pohdintaan. Verrattuna komitologiamenettelyyn on 
odotettavissa, että jäsenvaltiot saavuttavat nopeammin ja tarkoituksenmukaisemmin 
yhteisymmärryksen tuliaseiden käytöstä poistamisesta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Arlene McCarthy

Tarkistus 96
1 ARTIKLAN 4 KOHDAN B A ALAKOHTA (uusi)

Liite I, III osa, b kohta (direktiivi 91/477/ETY)

b a) Korvataan liitteen I III kohdan b 
alakohta seuraavasti:
"b) on tarkoitettu hälytykseen, 
merkinantoon, pelastukseen, 
teurastukseen, harppuunakalastukseen tai 
teollisiin taikka teknisiin tarkoituksiin, 
edellyttäen, että niitä voidaan käyttää 
ainoastaan tähän määrättyyn tarkoitukseen 
ja että ne eivät näytä kivääriltä, aseelta, 
pistoolilta, revolverilta tai muilta 
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perinteisiltä tuliaseilta,"

Or. en

(Sanamuoto vastaa direktiivin sanamuotoa.)

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 kohdan b alakohdan 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): Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti ja Michl Ebner

Tarkistus 97
1 ARTIKLAN 4 KOHDAN B B ALAKOHTA (uusi)

Liite I, IV osa, b alakohta (direktiivi 91/477/ETY)

b b) Korvataan IV osan b alakohta 
seuraavasti:
b) "lyhyellä tuliaseella" tuliasetta, jonka 
piipun pituus on vähintään 30 senttimetriä 
tai jonka kokonaispituus on enintään 60 
senttimetriä,

Or. it

(Sanamuoto vastaa direktiivin sanamuotoa.)

Perustelu

Mitä tulee liitteen I IV osan b alakohtaan, vaikka a alakohdan määritelmä vaikuttaa selkeältä, 
pitkien aseiden puutteellinen määritelmä on kuitenkin aiheuttanut tulkintavaikeuksia. 
Virheellinen käytäntö on aiheuttanut sen, että lyhyinä tuliaseinä pidetään aseita, joiden 
kokonaispituus on alle 60 cm mutta joiden piippu on yli 30cm. Ehdotettu määritelmä on näin 
ollen selkeämpi ja estää erilaiset tulkinnat. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Arlene McCarthy

Tarkistus 98
1 ARTIKLAN 4 KOHDAN B C ALAKOHTA (uusi)
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Liite II, f alakohta (direktiivi 91/477/ETY)

b c) Muutetaan liitteen II f alakohtaa 
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

(Sanamuoto vastaa direktiivin sanamuotoa.)

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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Tarkistuksen esittäjä(t): Charlotte Cederschiöld

Tarkistus 99
1 ARTIKLAN 4 KOHDAN B D ALAKOHTA (uusi)

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

b d) Muutetaan liitteen II f alakohtaa 
seuraavasti:
a) Korvataan 1 ja 2 alakohta 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 välttämätön metsästyskäyttöön tai 
urheilukäyttöön tarkoitetun aseen osalta, 
jos matkustajalla on ampuma-asepassi ja 
hän voi esittää matkan syyn."
b) Korvataan 3 alakohta 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 alakohta.

Or. sv

Perustelu

Vastaa muuten esittelijän esittämää sanamuotoa mutta sana "periaatteessa" jätetään pois a 
alakohdassa. Ampuma-asepassin tulisi olla ainoa asiakirja, jota tarvitaan rajojen 
ylittämiseen, ja sana "periaatteessa" antaa mahdollisuuden säännöksen mielivaltaiseen 
tulkintaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Michl Ebner, Paul Rübig ja Alexander Radwan

Tarkistus 100
1 ARTIKLAN 4 KOHDAN B E ALAKOHTA (uusi)
Liite II, f a alakohta (uusi) (direktiivi 91/477/ETY)

b e) Lisätään liitteeseen II alakohta 
seuraavasti:
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"f a. Tämä passi mahdollistaa 
matkustamisen toiseen jäsenvaltioon yhden 
passissa nimetyn aseen sekä siihen 
kuuluvien ampumatarvikkeiden kanssa 
kulttuurihistoriallisten ampumaseurojen 
jäsenille. Näiden on kuuluttava kotimaansa 
alueelliseen tai kansalliseen yhdistykseen.

Or. de

Perustelu

Historiallisiin aseisiin liittyen on olemassa ainoastaan vuonna 2002 solmittu Saksan 
liittotasavallan ja Itävallan tasavallan välinen sopimus sellaisten asiakirjojen 
vastavuoroisesta tunnustamisesta, jotka oikeuttavat perinteisten ampumaseurojen jäsenet ja 
urheiluampujat kuljettamaan ampuma-aseita ja ampumatarvikkeita. Sopimus mahdollistaa 
historiallisten aseiden siirtämisen näiden kahden maan välillä. Italiassa tällaista sopimusta ei 
ole, joten saksalaisten, itävaltalaisten ja pohjoisitalialaisten historiallisten ampumaseurojen 
kokoukset eivät ole mahdollisia Italian tasavallan alueella.


