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LÜHISELGITUS

Direktiivi taust

Komisjon on allkirjastanud rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise 
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni täiendava tulirelvade ja nende osade ning 
laskemoona ebaseaduslikku tootmist ja nendega ebaseaduslikku kauplemist tõkestava 
protokolli ning direktiiv, millega muudetakse direktiivi 91/477/EMÜ, on selle ühendusesisene 
elluviimine.

Direktiivi 91/477/EMÜ eesmärk on miinimumstandardite kehtestamine järgmistes 
valdkondades: relvade tähistamine, relvade tootmise ja kauplemise tõendite (registrite) 
säilitamine, tulirelvade kasutuskõlbmatuks muutmine ning karistatavate tegude määratlemine 
ja karistuste kasutuselevõtmine.

Komisjoni konkreetsed eesmärgid

Esitatud direktiiviga muudetakse olemasolevat direktiivi järgmistes punktides:

– direktiivi kohaldamisalas tulirelvade ebaseadusliku tootmise ja nendega kauplemise 
mõistete määratlemine;

– tulirelvade vajalikku tähistamist reguleerivad eeskirjad;
– direktiiviga 91/477/EMÜ ettenähtud registrite säilitamise minimaalse aja 

pikendamine;
– kohaldatavate karistuste selgitamine ning 
– ÜRO protokollis määratletud relvade kahjutustamise üldiste põhimõtete kasutusele 
võtmine.

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2000)837)

Komisjon hindab oma aruandes KOM(2000)837 direktiivi 91/477/EMÜ kohaldamist ja jõuab 
põhimõtteliselt positiivsele hinnangule. Kuid mõnedel juhtudel on vaja teha veel parandusi.

Üksmeelel ollakse selles, et direktiiviga määratakse kindlaks järgmine põhimõte:
reisimine ühest liikmesriigist teise ei ole lubatud, kui reisijal on kaasas tulirelv. Nimetatud 
põhimõttest on lubatud kõrvale kalduda ainult siis, kui peetakse kinni täpselt 
kindlaksmääratud menetlusest, mis võimaldab asjaomastele liikmesriikidele teatada, et nende 
territooriumile toimetatakse tulirelv.

Nõnda valitsevad komisjoni andmetel olulised puudujäägid teabevahetuses, mistõttu ei ole 
piisavalt üksikasjalikku teavet ja esinevad puudused liikmesriikide koostöös. Peale selle on 
Euroopa tulirelvapassi kasutamine osutunud probleemseks, kuigi komisjoni arvates on see 
sobiv vahend jahimeestele ja laskesportlastele ühest liikmesriigist teise reisimisel jahil 
osalemise või oma spordialaga tegelemise eesmärgil.

Tulirelvade liigitamise, omandamise ja valdamise osas on ilmnenud, et liikmesriikide selges 
enamuses ei ole komisjoni kasutatav eristamine A-, B-, C -või D-klassi järgi vajalik. Rõhuvas 
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enamuses liikmesriikidest eristatakse üksnes keelatud tulirelvi ja loaga lubatud tulirelvi.

Asjaomased ringkonnad ei ole seni pidanud vajalikuks direktiivi olulist muutmist puuduste 
tõttu, nii et valitseb veendumus, et direktiivi on mõistlikult rakendatud ja see teenib oma 
eesmärki.

Raportööri seisukoht

Raportöör jagab huvitatud isikute ja komisjoni põhimõttelist hinnangut, mistõttu toetab ta 
direktiivi 91/477/EMÜ muutmist vastavalt komisjoni ettepanekule. Üksikute järele jäävate 
ebaselguste täpsustamiseks täiendas raportöör komisjoni muudatusettepanekuid siiski 
Schengeni konventsiooni ja ÜRO protokolli koostisosadega.

Peale selle pooldab raportöör seda, et direktiivi kohaldamisalasse lisatakse Interneti-
kaubandus ja relvakaubandust toetavate Interneti-platvormide kasutada andmine.
Alates direktiivi rakendamisest 1993. aastal on Internet oluliselt edasi arenenud ja muutunud 
elektrooniliseks turuplatsiks. Direktiivi eesmärki tõkestada tulirelvadega ebaseaduslikku 
kauplemist on seega võimalik saavutada ainult siis, kui hõlmatakse kõik tulirelvade 
kauplemiskohad.

Lisaks täpsustab raportöör, et tulirelvade toimetamine ühest liikmesriigist teise ei ole Euroopa 
tulirelvapassi puudumise tõttu karistatav. Eesmärk on isikute vaba liikumist mitte ülemäära 
piirata, seda enam et raportöör pooldab tulirelvade B-, C- ja D-klassi koondamist B-klassi 
alla.

Selles tuleneb, et on olemas veel ainult keelatud tulirelvad ja loaga lubatud tulirelvad. Nagu 
komisjon nentis, on see enamikus liikmesriikides niikuinii juba üldkasutatav tava. Teiseks 
tuleneb sellest, et igal tulirelva valdajal peab olema ühtlasi luba. Liikmesriikidevaheline 
teabevahetus peab tagama loa olemasolu kiire kontrollimise, et vältida isikute vaba liikumise 
tarbetut piiramist. Üldise loakohustuse ja kontrollivõimaluse tõttu liikmesriikidevahelises 
teabevahetuses on ülalmainitud toimimisviis Euroopa tulirelvapassi suhtes õigustatav.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Komisjoni ettepanek1 Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
ARTIKLI 1 PUNKT -1 (uus)

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

1 ELTs seni avaldamata.
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-1. Artikli 1 lõige 2 asendatakse järgmise 
tekstiga:
"2. Käesoleva direktiivi kohaldamisel 
tähendab "relvakaupmees" iga füüsilist 
isikut, kelle kaubandus- või äritegevus 
koosneb täielikult või osaliselt tulirelvade 
valmistamisest, nendega kauplemisest või 
Internetis kauplemisest või selleks 
platvormi pakkumisest, tulirelvade 
vahetamisest, rendileandmisest, 
parandamisest või ümbertegemisest."

Selgitus

Direktiivi 91/477/EMÜ jõustumise ja tänase kuupäeva vahel on Internet edasi arenenud. 
Elektroonilised turuplatsid ja virtuaalkaubandus on nüüd igapäevased, mistõttu on 
otstarbekas laiendada kohaldamisala ka Interneti-kaubandusele ja selles osalejatele.

Muudatusettepanek 2
ARTIKLI 1 PUNKT 1

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

4. Käesoleva direktiivi kohaldamisel 
tähendab "ebaseaduslik kauplemine" 
tulirelvade ja nende osade või laskemoona 
omandamist, müümist, tarnimist, vedamist 
või üleandmist ühe liikmesriigi 
territooriumilt või tema territooriumi kaudu 
teise liikmesriigi territooriumile, kui üks 
asjaomastest liikmesriikidest ei ole selleks 
andnud käesoleva direktiivi kohast luba või 
kui tulirelvad ei ole märgistatud vastavalt 
artikli 4 lõikele 1."

2 b. Käesoleva direktiivi kohaldamisel 
tähendab "ebaseaduslik kauplemine" 
tulirelvade ja nende osade või laskemoona 
omandamist, müümist, tarnimist, vedamist 
või üleandmist ühe liikmesriigi 
territooriumilt või tema territooriumi kaudu 
teise liikmesriigi territooriumile, kui üks 
asjaomastest liikmesriikidest ei ole selleks 
andnud käesoleva direktiivi kohast luba või 
kui tulirelvad ei ole märgistatud vastavalt 
artikli 4 lõikele 1." 

Eelmainitud juhtudel ei ole ainuüksi 
Euroopa tulirelvapassi 
mittekaasaskandmine karistatavuse põhjus.

∗ Mõeldakse komisjoni ettepaneku lõiget 4, mitte 
direktiivi 91/477/EMÜ lõiget 4.

Selgitus

Täiendusega soovitakse vältida relva õiguspärase omaniku kriminaliseerimist, kui ta ei suuda 
ühest liikmesriigist teise liikumisel esitada Euroopa tulirelvapassi, aga suudab esitada kõik 
muud vajalikud dokumendid.
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Muudatusettepanek 3
ARTIKLI 1 PUNKT 1 A (uus)

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

1 a) Artikli 1 lõige 4 asendatakse järgmise 
tekstiga: 
"4. Euroopa tulirelvapass on dokument, 
mille liikmesriigi ametiasutused väljastavad 
tulirelva seaduslikult omandavale ja 
kasutavale isikule tema taotluse alusel.  See 
kehtib kõige rohkem viis aastat. 
Kehtivusaega võib pikendada. 
Tulirelvapass sisaldab II lisas sätestatud 
teavet. Euroopa tulirelvapass on dokument, 
mida ei või edasi anda ja millele märgitakse 
passi omaniku valduses olev ja kasutatav 
relv või relvad. Pass peab alati olema 
tulirelva omava isiku valduses. Passi 
märgitakse nii tulirelvade valduse või 
omaduste muutumine kui ka tulirelva 
kaotamine või vargus."

Selgitus

Väljajätmine tuleneb muudatusettepanekust 8.

Muudatusettepanek 4
ARTIKLI 1 PUNKT 2 A (uus)

Artikkel 5 (direktiiv 91/477/EMÜ)

2 a) Artikkel 5 asendatakse järgmise 
tekstiga:
"Ilma et see piiraks artikli 3 kohaldamist, 
lubavad liikmesriigid B-klassi tulirelvi 
omandada ja vallata üksnes sellistel 
isikutel, kellel on selleks mõjuv põhjus ja 
kes 
a) on vähemalt 18-aastased, välja arvatud 
eriloa olemasolu korral küttimise ja 
sportlaskmise puhul;
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b) tõenäoliselt ei ohusta ennast, avalikku 
korda ega avalikku julgeolekut. 
Ilma et see piiraks artikli 3 kohaldamist, 
lubavad liikmesriigid vallata tulirelvi ainult 
isikutel, kes ei ole raske kuriteo (nt mõrv, 
röövimine, kuritegelik süütamine) või 
sellises kuriteos osalemise tõttu varem 
kohtulikult karistatud.
Liikmesriigid võivad tulirelva valdamise loa 
tühistada, kui mõnda punkti b tingimustest 
enam ei täideta.
Liikmesriigid ei või oma territooriumil 
elavatel isikutel keelata teises liikmesriigis 
omandatud relva valdust, välja arvatud 
juhul, kui nad keelavad sellesama relva 
omandamise nende endi territooriumil."

Selgitus

C- ja D-klassi väljajätmine tuleneb muudatusettepanekust 8. Vahelepaigutatud teksti näol on 
tegemist selgitusega Schengeni konventsiooni artikli 83c tähenduses.

Muudatusettepanek 5
ARTIKLI 1 PUNKT 2 B (uus)

Artikkel 7 (direktiiv 91/477/EMÜ)

2 b) Artikkel 7 asendatakse järgmise 
tekstiga:

"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. 
Liikmesriigid näevad ette kõikide B-klassi 
kuuluvate ja praegu nende territooriumil 
asuvate tulirelvade kohustusliku 
deklareerimise ühe aasta jooksul käesoleva 
direktiivi ülevõtmise siseriiklike õigusaktide 
jõustumisest. 



PE 380.586v01-00 8/11 PA\634608ET.doc

ET

2. Iga müüja, relvakaupmees või eraisik 
teatab B-klassi tulirelva igast üleandmisest 
või võõrandamisest tehingu 
toimumiskohaks oleva liikmesriigi 
asutustele, esitades andmed, mille abil on 
võimalik tulirelva ja selle omandajat 
kindlaks teha. Kui selle tulirelva omandaja 
on teise liikmesriigi elanik, teatavad 
omandamise toimumiskohaks olev 
liikmesriik ja tulirelva omandaja sellest 
kõnealusele teisele liikmesriigile. 
3. Kui liikmesriik keelab B-klassi tulirelva 
omandamise ja 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 
vallata B-klassi tulirelva, kui see liikmesriik 
ei ole valdajale selleks luba andnud. Kui 
valdaja on teise liikmesriigi elanik, teatakse 
sellest kõnealusele teisele liikmesriigile. 
5. B-klassi tulirelva omandamis- ja 
valdamisloa võib anda üheainsa 
haldusotsusega."

Selgitus

Lõikude üleviimine artiklist 8 direktiivi artiklisse 7 on muudatusettepaneku 8 tagajärg.

Muudatusettepanek 6
ARTIKLI 1 PUNKT 2 C (uus)

Artikkel 8 (direktiiv 91/477/EMÜ)

2 c) Artikkel 8 jäetakse välja.

Selgitus

Vt ülaltoodud selgitust.



PA\634608ET.doc 9/11 PE 380.586v01-00

ET

Muudatusettepanek 7
ARTIKLI 1 PUNKT 3

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

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

Karistatavaks rikkumiseks loetakse tahtlik 
käesoleva artikliga määratletud rikkumise 
toimepanemise korraldamine, 
juhendamine, selle juures abistamine, 
sellele õhutamine, selle hõlbustamine või 
selleks nõu andmine.

Selgitus

Täiendus komisjoni ettepaneku muutmiseks on ülevõtmine aluseks olevast ÜRO protokollist ja 
selle eesmärk on selgitamine.

Muudatusettepanek 8
ARTIKLI 1 PUNKTI 4 ALAPUNKT -A (uus)

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

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

Selgitus

C- ja D-klass tuleks B-klassiga ühendada, et oleks ainult kaks klassi (A-klass: "keelatud 
tulirelvad" ja B-klass: "loaga lubatud tulirelvad"). Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 
(INT/316, 13.9.2006) juhib tähelepanu sellele, et kasutusotstarbe liigitamine on täiesti
meelevaldne. Seetõttu on möödahiilimis- ja kuritarvitusoht, mida tuleb tingimata vältida. 
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Kõikide mittekeelatud relvade võrdne kohtlemine on seega õigustatud. See ei puuduta 
laskesportlaste ja jahimeeste kohta kehtivaid olemasolevaid eeskirju.


