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LYHYET PERUSTELUT

Direktiivin taustaa

Direktiivillä, jolla muutetaan direktiiviä 91/477/ETY, pannaan yhteisössä täytäntöön 
komission allekirjoittama "kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaista 
Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimusta täydentävä ampuma-aseiden, niiden osien ja 
komponenttien sekä ampumatarvikkeiden laittoman valmistuksen ja laittoman kaupan 
torjuntaa koskeva lisäpöytäkirja".

Direktiivillä 91/477/ETY pyritään luomaan vähimmäisnormit aseiden merkitsemiselle, 
aseiden valmistusta ja kauppaa koskevien todisteiden säilyttämiselle (aserekisterit), ampuma-
aseiden käyttökelvottomiksi tekemiselle sekä sellaisten toimien määrittelylle, joihin liittyy 
pakotteita, sekä pakotteiden käyttöönotolle.

Komission konkreettinen tavoite

Ehdotetulla direktiivillä muutetaan nykyistä direktiiviä seuraavasti:

– direktiivissä tarkoitetun "tuliaseiden kielletyn valmistuksen ja kaupan" määrittely,
– tuliaseiden tarvittavaa merkintää koskeva sääntely,
– direktiivin 91/477/ETY edellyttämien aserekisterien vähimmäissäilytysajan 

poistaminen,
– sovellettavien pakotteiden tarkennus ja
– ampuma-aseiden käyttökelvottomiksi tekemistä koskevien yleisten periaatteiden

ottaminen Yhdistyneiden Kansakuntien pöytäkirjasta.

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2000)837)

Komissio arvioi kertomuksessaan KOM(2000)837 direktiivin 91/477/ETY soveltamista ja 
esittää periaatteessa myönteisen arvion. Joitakin kohtia on kuitenkin parannettava.

Komission mukaan ollaan yksimielisiä siitä, että direktiivissä määritetään seuraavat 
perusperiaatteet:

Matkustaminen jäsenvaltiosta toiseen ei ole sallittua, jos matkustajalla on hallussaan tuliase.
Tästä periaatteesta voidaan poiketa vain noudattaen sellaista tarkoin määriteltyä menettelyä, 
jonka avulla asianomaiselle jäsenvaltiolle voidaan ilmoittaa, että sen alueelle tuodaan tuliase.

Komission mukaan on myös vakavia puutteita tiedonvaihdossa, minkä vuoksi 
yksityiskohtaisia tietoja puuttuu ja jäsenvaltioiden välinen yhteistyö on niinikään puutteellista.
Lisäksi Euroopan tuliaseenkantoluvan käyttö tunnustetaan ongelmalliseksi, vaikkakin se 
komission mukaan on sopiva väline metsästäjille ja ampumaurheilun harrastajille heidän 
matkustaessaan maasta toiseen metsästys- tai urheilutarkoituksessa.

Tuliaseiden luokituksen, hankkimisen ja hallussapidon suhteen on osoittautunut, että 
jäsenvaltioiden selvässä enemmistössä ei tarvita komission esittämää tuliaseiden jakoa 
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luokkiin A, B, C ja D. Jäsenvaltioiden selvässä enemmistössä tehdään ero vain kiellettyjen ja 
luvanvaraisten tuliaseiden välillä.

Direktiivin käsittelemät tahot eivät tähän mennessä ole ilmaisseet pitävänsä tarpeellisena 
merkittävää muuttamista direktiivin puutteiden vuoksi, joten vallitsee yksimielisyys siitä, että 
direktiivin täytäntöönpano on järkevää ja se palvelee tarkoitustaan.

Esittelijän kanta

Esittelijä on periaatteessa samaa mieltä asianomaisten tahojen sekä komission kanssa ja tukee 
siksi direktiivin 91/477/ETY muuttamista komission esittämällä tavalla. Jäljellä olevien 
yksittäisten epäselvyyksien selventämiseksi esittelijä täydentää komission muutosehdotuksia 
Schengenin sopimukseen ja YK:n pöytäkirjaan kuuluvilla elementeillä.

Lisäksi esittelijä kannattaa, että direktiivin soveltamisalaan sisällytetään myös asekauppaa 
tukeva Internet-kauppa ja Internet-toimintojen antaminen käyttöön. Direktiivin vuonna 1993 
tapahtuneen täytäntöönpanon jälkeen Internet on kehittynyt merkittävästi edelleen, ja siitä on 
tullut sähköinen kauppapaikka. Direktiivin tavoite – tuliaseiden laittoman kaupan estäminen –
voidaan siksi saavuttaa vain, kun direktiivissä otetaan huomioon tuliaseiden kaikki 
kauppapaikat.

Esittelijä konkretisoi myös, että tuliaseiden vienti jäsenvaltiosta toiseen ei ole rangaistavaa 
Euroopan tuliaseenkantoluvan puuttumisen vuoksi. Näin on siksi, ettei henkilöiden vapaata 
liikkumista rajoitettaisi liikaa varsinkin, kun esittelijä kannattaa tuliaseluokkien B, C ja D 
yhdistämistä.

Näin jäljelle jäävät vain kielletyt ja luvanvaraiset tuliaseet. Kuten komissio on todennut, 
tällaista käytäntöä noudatetaan jo muutenkin useimmissa jäsenvaltioissa. Toisaalta tästä 
seuraa, että jokaisella tuliaseen haltijalla on samalla oltava lupa. Jäsenvaltioiden välisen 
tiedonvaihdon on mahdollistettava luvan olemassaolon nopea tarkistaminen, jotta vältettäisiin 
henkilöiden vapaan liikkumisen tarpeeton rajoittaminen. Yleisen lupavelvoitteen ja 
jäsenvaltioiden välisen tiedonvaihdon mahdollistamien tarkistusten vuoksi voidaan kannattaa 
edellä mainittua Euroopan tuliaseenkantolupaan liittyvää lupamenettelyä.
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TARKISTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat 
tarkistukset:

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
1 ARTIKLAN -1 KOHTA (uusi)

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

-1. Korvataan 1 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:
"2 Tässä direktiivissä `asekauppiaalla` 
tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai 
oikeushenkilöä, jonka ammattitoiminta 
koostuu kokonaan tai osittain tuliaseiden 
valmistuksesta, kaupasta tai Internet-
kaupasta tai Internet-sivuston 
tarjoamisesta tällaista kauppaa varten, 
vaihdosta, vuokrauksesta, korjauksesta tai 
muuntamisesta."

Perustelu

Internet on kehittynyt direktiivin 91/477/ETY voimaantulon ja nykyhetken välillä. Sähköisistä 
markkinapaikoista ja virtuaalikaupasta on tullut arkipäivää. Siksi on järkevää laajentaa 
soveltamisalaa Internet-kauppaan ja sen toimijoihin.

Tarkistus 2
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 

"2 b. Tässä direktiivissä ’laittomalla 
kaupalla’ tarkoitetaan tuliaseiden, niiden 
osien ja komponenttien ja 
ampumatarvikkeiden hankintaa, myyntiä, 

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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tai siirtämistä jäsenvaltion alueelta tai sen 
kautta toisen jäsenvaltion alueelle, jos 
jompikumpi kyseisistä jäsenvaltioista ei 
anna toimenpiteelle lupaa tämän direktiivin 
säännösten mukaisesti tai jos aseita ei ole 
merkitty 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti”

toimittamista, kuljetusta tai siirtämistä 
jäsenvaltion alueelta tai sen kautta toisen 
jäsenvaltion alueelle, jos jompikumpi 
kyseisistä jäsenvaltioista ei anna 
toimenpiteelle lupaa tämän direktiivin 
säännösten mukaisesti tai jos aseita ei ole 
merkitty 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti.”

Edellä mainituissa tapauksissa pelkkä 
Euroopan tuliaseenkantoluvan 
puuttuminen ei ole perusteena 
rangaistavuudelle.

∗ Tarkoitetaan komission ehdotuksen 4 kohtaa, 
ei direktiivin 91/477/ETY 4 kohtaa.

Perustelu

Täydennyksellä pyritään estämään, että aseen lainmukainen haltija kriminalisoidaan, jos hän 
ei pysty esittämään Euroopan tuliaseenkantolupaa jäsenvaltiosta toiseen siirtyessään, vaikka 
hänellä olisikin kaikki muut tarvittavat asiakirjat.

Tarkistus 3
1 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

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

1 a. Korvataan 1 artiklan 4 kohta 
seuraavasti:
"4 Euroopan tuliaseenkantolupa on 
asiakirja, jonka jäsenvaltioiden 
viranomaiset myöntävät pyynnöstä 
henkilölle, josta tulee laillisesti tuliaseen 
haltija ja käyttäjä.  Sen 
enimmäisvoimassaoloaika on viisi vuotta.
Tätä voimassaoloaikaa voidaan pidentää.
Luvassa on oltava liitteessä II määrätyt 
maininnat.  Euroopan tuliaseenkantolupa 
on henkilökohtainen asiakirja, jossa 
mainitaan tuliase tai tuliaseet, joiden 
haltija ja käyttäjä kortin haltija on. Luvan 
on aina oltava tuliaseen käyttäjän hallussa.
Tuliaseen hallussapidossa tai 
ominaisuuksissa tapahtuvat muutokset 
sekä tuliaseen katoaminen tai varkaus on 
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mainittava luvassa."

Perustelu

Poisto seuraa tarkistuksesta 8.

Tarkistus 4
1 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)
5 artikla (direktiivi 91/477/ETY)

2 a. Korvataan 5 artikla seuraavasti:
"Rajoittamatta 3 artiklan soveltamista 
jäsenvaltiot voivat sallia B luokan 
tuliaseiden hankinnan ja hallussapidon 
ainoastaan henkilöille, joilla on siihen 
pätevä syy ja jotka:
a) ovat täyttäneet 18 vuotta, paitsi kun 
henkilöillä on metsästyksen ja 
urheiluammunnan harjoittamista koskeva 
erityinen lupa;
b) eivät oletettavasti aiheuta vaaraa 
itselleen, yleiselle järjestykselle tai yleiselle 
turvallisuudelle.
Rajoittamatta 3 artiklan soveltamista 
jäsenvaltiot voivat sallia tuliaseiden 
hallussapidon vain henkilöille, joita ei ole 
aiemmin rangaistu vakavasta rikoksesta 
(kuten murhasta, ryöstöstä tai tuhopoltosta) 
tai osallistumisesta tällaiseen rikokseen.  
Jäsenvaltiot voivat peruuttaa aseen 
hallussapitoluvan, jos jokin ensimmäisen 
kohdan b alakohdassa tarkoitetuista 
ehdoista ei enää täyty.
Jäsenvaltiot voivat kieltää alueellaan 
asuvilta henkilöiltä jossakin toisessa 
jäsenvaltiossa hankitun aseen 
hallussapidon vain, jos samanlaisen aseen 
hankkiminen on kiellettyä niiden omalla 
alueella."
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Perustelu

C ja D luokan poisto seuraa tarkistuksesta 8. Muutos on Schengenin sopimuksen 83 c artiklan 
mukainen tarkennus.

Tarkistus 5
1 ARTIKLAN 2 B KOHTA (uusi)
7 artikla (direktiivi 91/477/ETY)

2 b. 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.
Jäsenvaltioiden on säädettävä 
pakollisesta ilmoituksesta, joka 
koskee kaikkia niiden alueella tällä 
hetkellä olevia B luokan tuliaseita ja 
joka on tehtävä vuoden kuluessa 
tämän direktiivin nojalla annettujen 
kansallisten säännösten 
voimaantulosta.
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 tai tekee 
luvanvaraiseksi alueellaan B, C tai D 
luokan tuliaseen hankinnan ja 
hallussapidon, sen on ilmoitettava siitä 
muille jäsenvaltioille,  joiden on 
nimenomaan mainittava asiasta, jos ne 
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myöntävät Euroopan tuliaseenkantoluvan 
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  luokan tuliaseen hankinta- ja 
hallussapitolupa voidaan antaa yhdellä 
hallinnollisella päätöksellä."

Perustelu

Kohtien siirto 8 artiklasta 7 artiklaan seuraa tarkistuksesta 8

Tarkistus 6
1 ARTIKLAN 2 C KOHTA (uusi)
8 artikla (direktiivi 91/477/ETY)

2c. Poistetaan 8 artikla.

Perustelu

Kts. edellä.

Tarkistus 7
1 ARTIKLAN 3 KOHTA

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

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

Tässä artiklassa tarkoitettujen rikosten 
tekemisen organisointi, ohjaaminen, 
avustaminen, niihin yllyttäminen, niiden 
helpottaminen tai niihin liittyvä neuvonta 
on katsottava rangaistavaksi teoksi, kun 
siihen on ryhdytty tahallisesti.  
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Perustelu

Komission tarkistuksen täydentämisellä mukaan otetaan osia perustana olevasta YK:n 
pöytäkirjasta ja selvennetään asiaa.

Tarkistus 8
1 ARTIKLAN 4 KOHDAN -A ALAKOHTA (uusi)
Liite I, II kohta, A alakohta (direktiivi 91/477/ETY)

-a. Korvataan II kohdan A alakohta 
seuraavasti:
"Kaikkia esineitä, jotka kuuluvat 
seuraaviin luokkiin, lukuun ottamatta niitä, 
jotka vastaavat määritelmää, mutta 
jätetään luokan ulkopuolelle III kohdassa 
mainittujen syiden vuoksi.
Luokka A – kielletyt tuliaseet
1. sotilastarkoituksissa käytettävät 
räjähtävät ohjukset sekä heittimet,
2. monipatruunaiset itselataavat 
sarjatuliaseet,
3. muut esineeksi naamioidut tuliaseet,
4. lävistävät, räjähtävät tai sytyttävät 
ampumatarvikkeet sekä niihin tarkoitetut 
ammukset,
5. pistoolien ja revolverien 
ampumatarvikkeet, joissa käytetään 
laajenevia ammuksia, sekä nämä 
ammukset, lukuun ottamatta näiden 
aseiden käyttöön harjaantuneiden 
henkilöiden metsästys- ja 
tarkkuusammunta-aseita.
B luokka - Luvanvaraiset tuliaseet
1. lyhyet monipatruunaiset itselataavat 
kertatuliaseet tai lyhyet monipatruunaiset 
kertatuliaseet,
2. keski-iskuiset lyhyet yksipatruunaiset 
kertatuliaseet,
3. reunaiskuiset lyhyet yksipatruunaiset 
kertatuliaseet, joiden kokonaispituus on 
alle 28 senttimetriä,
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4. pitkät monipatruunaiset itselataavat 
kertatuliaseet, joiden lippaaseen ja pesään 
mahtuu enemmän kuin kolme patruunaa,
5. pitkät monipatruunaiset itselataavat 
kertatuliaseet, joiden lippaaseen ja pesään 
mahtuu enintään kolme patruunaa, joiden 
lipas on vaihdettavissa ja joiden kohdalla ei 
voida varmistaa, ettei niitä voida muuttaa 
tavanomaisilla työkaluilla aseiksi, joiden 
lippaaseen ja pesään mahtuu enemmän 
kuin kolme patruunaa,
6. sileäpiippuiset pitkät monipatruunaiset 
kertatuliaseet, joiden piipun pituus on 
enintään 60 senttimetriä,
7. monipatruunaiset itselataavat 
siviilikertatuliaseet, jotka muistuttavat 
monipatruunaista itselataavaa 
sarjatuliasetta,
8. muut kuin 6 kohdassa tarkoitetut pitkät 
monipatruunaiset kertatuliaseet,
9. rihlatulla piipulla varustetut pitkät 
yksipatruunaiset kertatuliaseet,
10. muut kuin 4 kohdassa tarkoitetut pitkät 
monipatruunaiset itselataavat 
kertatuliaseet,
11. reunaiskuiset lyhyet yksipatruunaiset 
kertatuliaseet, joiden kokonaispituus on 
alle 28 senttimetriä,
12. rihlatulla piipulla varustetut pitkät 
yksipatruunaiset kertatuliaseet."

Perustelu

Luokat C ja D olisi yhdistettävä luokkaan B, minkä jälkeen on vain kaksi luokkaa (luokka A:
"kielletyt tuliaseet" ja luokka B: "luvanvaraiset tuliaseet"). Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitea (INT/316 v. 13.9.2006) toteaa, että luokittelu käyttötarkoituksen mukaan on 
mielivaltaista. Vaarana ovat tällöin sääntöjen kiertäminen ja väärinkäytökset, mikä on 
ehdottomasti estettävä. Siksi kaikkien ei-kiellettyjen aseiden yhtäläinen kohtelu on 
perusteltua. Tämänhetkiset ampumaurheilun harrastajia ja metsästäjiä koskevat säännökset 
jäävät ennalleen.
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