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Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst esile 
paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele 
osakondadele abiks lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti 
osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks 
(nt ilmselged vead või puudused antud tõlkeversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul tuleb saada vastavate osakondade nõusolek.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega 
muudetakse nõukogu direktiivi 91/477/EMÜ relvade omandamise ja valduse kontrolli 
kohta
(KOM(2006)0093 – C6-0081/2006 – 2006/0031(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2006)0093)1;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja EÜ asutamislepingu artikli 95 
lõiget 1, mille alusel komisjon Euroopa Parlamendile ettepaneku esitas (C6-0081/2006);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits-
ja siseasjade komisjoni arvamust (A6-0000/2006),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamenti saata, kui komisjon kavatseb seda 
oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
PÕHJENDUS 3

(3) Ühenduse liitumine protokolliga 
tähendab, et teatavaid direktiivi 
91/477/EMÜ sätteid tuleb muuta. Seega 
tuleb tagada direktiivi mõjutavate 
rahvusvaheliste kohustuste ühtne, 
tulemuslik ja kiire kohaldamine.

(3) Komisjon kirjutas ühenduse nimel 
protokollile alla 16. jaanuaril 2002. 
aastal. Ühenduse liitumine protokolliga 
nõuab teatavate direktiivi 91/477/EMÜ 
sätete muutmist. Seega tuleb tagada 
direktiivi mõjutavate rahvusvaheliste 
kohustuste ühtne, tulemuslik ja kiire 
kohaldamine. Lisaks sellele on vaja 
kasutada võimalust teha käesoleva 

  
1 ELTs seni avaldamata.
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läbivaatamise käigus direktiivi muudatusi, 
et lahendada selle kohaldamise käigus 
ilmnenud probleemid, eelkõige need, mis 
on toodud komisjoni Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule esitatud 15. 
detsembri 2000. aasta aruandes direktiivi 
91/477/EMÜ (KOM(2000)0837) 
kohaldamise kohta.

Selgitus

Euroopa Komisjon tõi oma 15. detsembri 2000. aasta aruandes direktiivi 91/477/EMÜ 
kohaldamise kohta välja rea probleeme, mis on ilmnenud direktiivi kohaldamise käigus ning 
sellest tulenevalt kavandas terve rea muudatusi. Kooskõlas parema õigusloome põhimõttega 
tuleks kõnesolevat läbivaatamist kasutada mitte ainult direktiivi kohandamiseks ÜRO 
protokolliga, vaid teha direktiivi ka teisi vajalikke muudatusi.

Muudatusettepanek 2
PÕHJENDUS 4

(4) Selleks tuleks käesolevas direktiivis 
täpsustada tulirelvade ja nende osade ning 
laskemoona ebaseadusliku tootmise ja 
nendega kauplemise mõisted.

(4) Selleks tuleks käesolevas direktiivis 
täpsustada tulirelvade ja nende osade ning 
laskemoona ebaseadusliku tootmise ja 
nendega kauplemise mõisted, samuti
jälgimise mõiste.

Selgitus

Protokollis on toodud ka mõiste "jälgimine" määratlus. Kuna tulirelvade, nende osade ja 
laskemoona liikumise jälgimine on ebaseadusliku tootmise ja kauplemise vastase võitluse 
võtmeelement, siis on vaja direktiivi tuua ka kõnesolev määratlus.

Muudatusettepanek 3
PÕHJENDUS 5

(5) Lisaks on protokolliga kehtestatud 
kohustus tähistada tulirelvad tootmise ajal 
ja riigivarudest alatiseks tsiviilkasutusse 
võõrandamise korral, kuid direktiivis 
91/477 on tähistamise kohustusele viidatud 
vaid kaudselt.

(5) Lisaks on protokolliga kehtestatud 
kohustus tähistada tulirelvad tootmise ajal 
ja riigivarudest alatiseks tsiviilkasutusse 
võõrandamise korral, kuid direktiivis 
91/477 on tähistamise kohustusele viidatud 
vaid kaudselt. Relvade liikumise jälgimise 
hõlbustamiseks on vaja kasutada üksnes 
tähtnumbrilisi tähistus ja lisada 
märgistusele tulirelva tootmise aasta.
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Selgitus

Tootmise aasta on oluline teave tulirelvade liikumise jälgimise seisukohalt. Pealegi on 
geomeetriliste tähistega märgistamise süsteem keeruline ning seda kasutatakse peamiselt 
Hiinas ja mõnedes endise NSVLi riikides, kusjuures võib juhtuda, et sellist märgistust 
mõistetakse vaid tootjariigis. Ühendusesiseselt ei ole põhjust seda süsteemi kasutada. Selline 
märgistamine raskendaks tõsiselt registrite pidamist ja ka liikumise jälgimist, seepärast tuleks 
kasutada ainult tähtnumbrilisi tähistusi.

Muudatusettepanek 4
PÕHJENDUS 6

(6) Tulirelvi käsitlevat teavet sisaldava 
registri säilitamise minimaalset aega tuleb 
pikendada vähemalt kümne aastani, nagu 
protokollis sätestatud.

(6) Kui protokollis nähakse ette, et 
tulirelvi käsitlevat teavet sisaldava registri 
säilitamise minimaalset aega tuleb 
pikendada vähemalt kümne aastani, on 
seda aega vaja pikendada, et võimalda 
tulirelvade liikumise nõuetekohast 
jälgimist. Liikmesriikidel tuleb samuti 
pidada elektroonilist tsentraliseeritud 
andmekogumissüsteemi, kus igale 
tulirelvale antakse kordumatu 
identifitseerimisnumber ja kuhu kantakse 
iga järgneva omaniku nimi ja aadress. 

Selgitus

Protokollis nähakse ette teabe säilitamine "vähemalt kümne aasta jooksul", kuid 10 aastat ei 
ole piisav, arvestades tulirelvade väga pikka kasutusaega. Seetõttu tuleks teavet säilitada 
piiramata tähtaja jooksul, nagu seda tehakse Itaalias. Lisaks sellele näeb protokoll ette, et 
teabe säilitamine on ametiasutuste ülesanne. Asjakohane tulirelvade liikumise jälgimine 
nõuab tsentraliseeritud registreerimissüsteemi, milles jälgitakse pigem relva liikumist kui 
isikut. Elektroonilised registrid on 21. sajandi nõue. 

Muudatusettepanek 5
PÕHJENDUS 7

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

(7) Lisaks tuleb täpsustada, et protokolli 
artiklis 15 osutatud vahendajate tegevus
tuleks määratleda ka käesolevas 
direktiivis.

Selgitus

Protokollil põhinevas komisjoni ettepanekus on toodud, et vahendajate tegevust tuleks 
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reguleerida sarnaselt relvakaupmeeste tegevusega, kuid samas ei käsitle seda küsimust 
direktiivi muutmise ettepanekus. Üldiselt raportöör jagab komisjoni seisukohta, kuid on 
arvamusel, et vahendaja tegevus tuleks asjakohaselt määratleda.

Muudatusettepanek 6
PÕHJENDUS 9 A (uus)

(9 a) Relvakaupmeeste ja vahendajate 
tegevuse spetsiifilise olemuse tõttu on vaja 
selle tegevuse ranget kontrollimist, eriti 
on vaja kontrollida kaupmeeste ja 
vahendajate kutsealast suutlikkust ning 
nende rahaliste vahendite päritolu. 

Selgitus

Erinevalt paljudest teistest kutsealadest ei ole relvakaupmeeste tegevus praeguseni 
nõuetekohaselt reguleeritud, ehkki tegemist on väga spetsiifilise tegevusega, mis nõuab ranget 
kontrollimist. Seetõttu on soovitav, et relvakaupmehed ja vahendajad tõendaksid oma 
kutsealast pädevust ning selgitaksid rahaliste vahendite päritolu.

Muudatusettepanek 7
PÕHJENDUS 9 B (uus)

(9 b) Lisameetmed on vajalikud, et 
vähendada väikerelvadest põhjustatud 
vägivaldse surma juhtumeid ja vigastusi, 
kusjuures oluline väikerelvade kasutamist 
soodustav tegur on nende kerge 
kättesaadavus. Eelkõige peaks olema 
keelatud tulirelvade omandamine 
kaugsidevahendite, näiteks Interneti teel; 
kliendi poolt tulirelva tellimise ja selle 
kohaletoimetamise vahel peaks olema 
järelemõtlemisaeg ning liikmesriigid 
peaksid kehtestama üksikasjalise korra, 
mis keelab tulirelvade omandamise isikute 
poolt, kes on lõpliku kohtuotsusega 
kriminaalkuriteos süüdi mõistetud.

Selgitus

Tulirelvade omandamine kaugsidevahendite teel ei võimalda piisavat kontrolli. Lisaks sellele 
aitaks järelemõtlemisaeg, mida kohaldatakse näiteks mõnedes USA osariikides nagu 
California, kaasa kuritegude ärahoidmisele ajutise meeltesegaduse seisundis. Tulirelvade 
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omandamine kriminaalkuriteos süüdimõistetud isikute poolt on ohtlik ja see peaks olema 
õigusaktiga keelatud.

Muudatusettepanek 8
PÕHJENDUS 9 C (uus)

(9 c) Euroopa tulirelvapass toimib 
põhimõtteliselt rahuldavalt ja seda peaks 
käsitlema ainsa dokumendina, mida on 
vaja jahimeestel ja laskuritel tulirelva 
ühest liimesriigist teise toimetamisel.

Selgitus

Nagu märgitud komisjoni 2000. aasta aruandes ja arvestades siseturu nõuetekohast 
toimimist, ei tohiks liikmesriikidel lubada muude dokumentide või tasude kui Euroopa 
tulirelvapassi nõudmist jahimeeste ja laskurite liikumisel.

Muudatusettepanek 9
Põhjendus 9 D (uus)

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

Selgitus

Komisjoni 2000. aasta aruandes rõhutatakse suurema koostöö vajadust liikmesriikide vahel. 
Direktiivis 91/477/EMÜ mainitakse teabevõrgustike loomist, kuid ei määratleta sellise 
teabevahetuse vormi. 2000. aasta aruandes nähakse selleks ette kontaktrühmade loomine.

Muudatusettepanek 10
Põhjendus 9 E (uus)

(9 e) Tulirelvade liigitamine nelja klassi ei 
ole kõige asjakohasem. Mitmed 
liikmesriigid on hiljuti lihtsustanud seda 
liigitust ning jätnud alles ainult kaks 
klassi: keelatud tulirelvad ja loaga 
lubatud tulirelvad. Tulirelvadest 
põhjustatud vägivaldse surma juhtumite 
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ja vigastuste ärahoidmiseks ei ole 
asjakohane säilitada relvaklasse, mis ei 
nõua loa olemasolu.

Selgitus

Aastast 1991 on tulirelvadega seotud kuritegevuse areng näidanud, et tulirelvade liigitamine 
nelja klassi on iganenud. Kõige uuemad siseriiklikud seadused, näiteks Belgias, lihtsustavad 
seda süsteemi ning ei näe ette tulirelvade loata omandamist. Seepärast peaks kõigis 
liikmesriikides kasutusele võtma uue liigituse, kus on kaks klassi (A-klass: keelatud tulirelvad; 
B-klass: loaga lubatud tulirelvad).

Muudatusettepanek 11
ARTIKLI 1 PUNKT -1 (uus)

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

-1) Artikli 1 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:

"1. "Käesoleva direktiivi kohaldamisel 
tähendab "tulirelv" igasugust 
kaasaskantavat relvarauaga relva, mis 
lõhkeaine toimel laseb välja haavli, kuuli 
või mürsu või mis on selleks ette nähtud 
või mida on võimalik selleks hõlpsasti 
kohandada, välja arvatud juhul, kui see 
vastab määratlusele, kuid on mõnel I lisa 
III osas toodud põhjusel liigitusest välja 
jäetud. Tulirelvade liigitus on toodud I 
lisa II osas."

Selgitus

Tulirelva mõiste määratlus põhineb protokollil. Määratlus peab aga siiski olema järjepidev ja 
võtma arvesse direktiivi I lisa III osas mainitud kahjutustatud tulirelvi, antiikseid relvi ja 
mõningaid muid tulirelvi.

Muudatusettepanek 12
ARTIKLI 1 PUNKT -1 A (uus)

Artikli 1 lõige 1 a (uus) (direktiiv 91/477/EMÜ)

-1 a) Artiklile 1 lisatakse järgmine lõige 
1 a:
"1 a. Käesoleva direktiivi kohaldamisel 
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tähendavad "osad" tulirelva osa või 
varuosa, mis on vajalik tulirelva 
kasutamiseks; osad on relvaraud, 
relvaraam, relva lukukoda, püstolikelk, 
trummel, lukk ja kaitseriiv ning seade, 
mis on valmistatud või kohandatud 
tulistamisel tekkiva heli summutamiseks."

Selgitus

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

Muudatusettepanek 13
ARTIKLI 1 PUNKT -1 B (uus)

Artikli 1 lõige 1 b (uus) (direktiiv 91/477/EMÜ)

-1 b) Artiklile 1 lisatakse järgmine lõige 
1 b:
"1 b. Käesoleva direktiivi kohaldamisel 
tähendab "laskemoon" terviklaengut või 
selle osa, nagu padrunikest, süüte- või 
paiskelaeng või kuul või mürsk."

Selgitus

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

Muudatusettepanek 14
ARTIKLI 1 PUNKT 1

Artikli 1 lõike 3 sissejuhatav osa (direktiiv 91/477/EMÜ)

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

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

1) Artiklisse 1 lisatakse kaks uut lõiget 
järgmises sõnastuses:

1 c. Käesoleva direktiivi kohaldamisel 
tähendab „ebaseaduslik tootmine“ 
käesoleva direktiiviga vastuolus olevat 
tulirelvade ja laskemoona tootmist või 
kokkupanemist, sealhulgas kolmandatest 
riikidest imporditud osadest: 

Selgitus

Sõnade "käesoleva direktiiviga vastuolus olevat" ja "sealhulgas kolmandatest riikidest 
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imporditud (...) lisamine annab õigluskindluse, sest määratleb ebaseaduslikuna igasuguse 
tootmise, mis ei ole kooskõlas direktiivi kõigi sätetega, ning tagab võrdse kohtlemise.

Muudatusettepanek 15
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.

1 d. Käesoleva direktiivi kohaldamisel 
tähendab „ebaseaduslik kauplemine“ 
tulirelvade ja nende osade või laskemoona 
käesoleva direktiiviga vastuolus olevat 
omandamist, müümist, tarnimist, vedamist 
või üleandmist mis tahes riigi
territooriumilt või tema territooriumi kaudu 
mõne liikmesriigi territooriumile, kui üks 
asjaomastest liikmesriikidest ei ole selleks 
andnud käesoleva direktiivi kohast luba või 
kui tulirelvad, nende osad ja laskemoon ei 
ole artikli 4 lõike 3 kohaselt registrisse 
kantud või need ei ole märgistatud 
vastavalt artikli 4 lõikele 1. Tulirelvade 
omandamist, müümist, tarnimist, 
vedamist või üleandmist ei loeta siiski 
ebaseaduslikuks kauplemiseks ainult 
sellepärast, et neid ei ole märgistatud 
vastavalt artikli 4 lõikele 1 juhul, kui 
tulirelvad on toodetud või need on 
riigivarudest alatiseks tsiviilkasutusse 
võõrandatud enne...* tingimusel, et 
tähistus vastab enne seda kuupäeva 
kehtinud asjaomastele nõuetele.
* [ülevõtmise tähtaeg]

Selgitus

Registrisse mittekandmine tuleb lisada kui ebaseadusliku kauplemise tunnus. Sõnade 
"käesoleva direktiiviga vastuolus olevat" ja "mis tahes riigi" lisamine tagab õiguskindluse, 
sest sel viisil loetakse ebaseaduslikuks igasugust kauplemist, mis ei ole kooskõlas selle 
direktiivi kõigi sätetega, ning tagab selle, et kõiki ELi territooriumil olevaid tulirelvi 
koheldakse võrdselt. Tehinguid omaaegsete nõuete kohaselt märgistatud tulirelvadega ei 
tuleks lugeda ebaseaduslikuks kauplemiseks, kui tegemist on enne käesoleva direktiivi 
ülevõtmise kuupäeva toodetud või üle antud tulirelvadega.

Muudatusettepanek 16
ARTIKLI 1 PUNKT 1 A (uus)
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Artikli 1 lõige 1 e (uus) (direktiiv 91/477/EMÜ)

1 a) Artiklile 1 lisatakse järgmine lõige 
1 e:
"1 e. Käesoleva direktiivi kohaldamisel 
tähendab "jälgimine" tulirelvade ja 
võimaluse korral ka nende osade ning 
laskemoona liikumise korrapärast 
jälgimist teel tootjast ostjani, et aidata 
protokolliosaliste pädevatel asutustel 
ebaseadusliku tootmise ja ebaseadusliku 
kauplemise juhtumid kindlaks teha ning 
neid uurida ja analüüsida."

Selgitus

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

Muudatusettepanek 17
ARTIKLI 1 PUNKT 1 B (uus)

Artikli 1 lõige 1 f (uus) (direktiiv 91/477/EMÜ)

1 b) Artiklile 1 lisatakse järgmine lõige 
1 f:
"1 f. Käesoleva direktiivi kohaldamisel 
tähendab "antiikne relv" kas mis tahes 
enne 1870. aastat valmistatud relva või 
mis tahes uuemat relva, mille liikmesriik 
on vastavalt tehnilistele näitajatele 
määratlenud antiikse relvana.
Asjaomased tehnilised näitajad peavad 
vastama vähemalt artikli 13 lõikes 4 
kindlaks määratud nõuetele."

Selgitus

Antiikse relva mõiste määratlus on õiguskindluse huvides vajalik, sest need relvad ei ole 
käesoleva direktiiviga hõlmatud. Määratlus on kooskõlas Euroopa Komisjoni 2000. aasta 
aruandega; aastat 1870 on mainitud Schengeni lepingu artiklis 82 ja sellest tuleks ka lähtuda. 
Teisalt peaks liikmesriikides olema lubatud ka muud määratlused tingimusel, et need 
vastavad tehnilistele näitajatele.

Muudatusettepanek 18
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ARTIKLI 1 PUNKT 1 C (uus)
Artikli 1 lõige 1 g (uus) (direktiiv 91/477/EMÜ)

1 c) Artiklile 1 lisatakse järgmine lõige 
1 g:
"1 g. Käesoleva direktiivi kohaldamisel 
tähendab "vahendaja" iga füüsilist või 
juriidilist isikut, kes loob tasu eest või 
tasuta vajalikud tingimused relvade, 
nende osade ja laskemoona tootmise, 
nendega kauplemise, nende vahetamise, 
rendileandmise, parandamise või 
ümbertegemise lepingu sõlmimiseks."

Selgitus

Komisjoni ettepanekus viidatakse, et vahendustegevus tuleks reguleerida sarnaselt 
relvakaupmeeste tegevusega. Seepärast peaksid need tegevused olema nõuetekohaselt 
määratletud. Kõnesolev määratlus lähtub 8. juuni 2006. aasta hiljutisest Belgia õigusaktist.

Muudatusettepanek 19
ARTIKLI 1 PUNKT 1 D (uus)

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

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

Selgitus

Relvakaupmehe määratlus peaks sisaldama ka tegevusi, mis on seotud tulirelvade osade ja 
laskemoonaga.

Muudatusettepanek 20
ARTIKLI 1 PUNKT 1 E (uus)

Artikli 1 lõige 4 (direktiiv 91/477/EMÜ)
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1 e) Artikli 1 lõige 4 asendatakse 
järgmisega:
"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 tulirelv 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

Euroopa tulirelvapassi määratlust on vähesel määral muudetud, et võtta arvesse uut 
tulirelvade liigitust.

Muudatusettepanek 21
ARTIKLI 1 PUNKT 1 F (uus)

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

1 f) Artikli 2 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:
"2. Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
nende relvade ja laskemoona omandamise 
või valduse suhtes, mille on omandanud 
või mida valdavad kooskõlas siseriikliku 
õigusega relvajõud, politsei või 
ametivõimud. Samuti ei kohaldata seda 
lahingurelvade ja -laskemoona 
kaubandusliku võõrandamise suhtes."

Selgitus

Määratlus on kooskõlas ettepanekuga lisada käesoleva direktiivi kohaldamisalasse 
kollektsionäärid või organid, keda huvitab relvade kultuuriline või ajalooline külg.
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Muudatusettepanek 22
ARTIKLI 1 PUNKT 1 G (uus)

Artikli 2 lõige 3 (direktiiv 91/477/EMÜ)

1 g) Artikli 2 lõike 2 järele lisatakse 
järgmine lõige:
"3. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
tulirelvade osade ja laskemoona, 
sealhulgas kolmandatest riikidest 
imporditute, suhtes.

Selgitus

Vastavalt ÜRO konventsiooni protokollile tuleb jälgida ka osi ja laskemoona ning seepärast 
tuleb selgelt välja tuua, et direktiiv hõlmab ka neid.

Muudatusettepanek 23
ARTIKLI 1 PUNKT 2

Artikli 4 lõike 1 esimene lõik (direktiiv 91/477/EMÜ)

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

1. Tulirelva ja selle osade 
kindlakstegemiseks ja nende liikumise 
jälgimiseks nõuavad liikmesriigid, et 
tootmise ajal tähistataks iga tulirelv ja selle 
osad ainulaadse märgistusega, mis sisaldab 
tootja nime, tootmise riiki või kohta, 
seerianumbrit ja tootmise aastat (kui see ei 
sisaldu juba seerianumbris), või säilitataks 
muu ainulaadne ja hõlpsasti kasutatav 
märgistus, mis koosneb numberkoodist või 
täht- ja numberkoodist ning mis võimaldab 
kõigil riikidel tootjariigi hõlpsasti kindlaks 
teha. Märgistus kantakse tulirelva 
olulisele või konstruktsiooni osale, mille 
lõhkumine muudaks tulirelva 
kasutuskõlbmatuks.

Selgitus

Muudatusettepanek on kooskõlas vajadusega lisada käesolevasse direktiivi selgesõnaliselt ka 
tulirelva osad. Lisaks sellele on tootmise aasta oluline teave tulirelvade liikumise jälgimise 
seisukohalt. Märgistuse kandmine tulirelva olulisele või konstruktsiooni osale, nagu 
relvaraam või relva lukukoda, on oluline, kuna selle osa lõhkumine muudab relva jäädavalt 
töö- ja kasutamiskõlbmatuks ning seda ei saa uuesti kasutusel võtta. See säte muudab 
tähistuse eemaldamise raskemaks ning parandab jälgitavust.
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Muudatusettepanek 24
ARTIKLI 1 PUNKT 2

Artikli 4 lõike 1 esimene a lõik (uus) (direktiiv 91/477/EMÜ)

Laskemoona liikumise jälgimiseks 
nõuavad liikmesriigid laskemoona 
pakendi iga väikseima osa tähistamist, 
kandes sellele tootja nime, 
identifitseerimisnumbri, kaliibri ja 
laskemoona liigi.

Selgitus

Laskemoon on põhimõtteliselt kantud ainult relvakaupmeeste registritesse ja seda ei tee riik 
ise. Selle tähistamine ja registreerimine oleks oluline nende jälgimise seisukohalt. 
Laskemoona tähistamise nõue on juba teatavate riikide õigusaktidega ette nähtud, näiteks 
Saksamaal.

Muudatusettepanek 25
ARTIKLI 1 PUNKT 2

Artikli 4 lõige 2 (direktiiv 91/477/EMÜ)

2. Vähemalt A- ja B-klasside puhul 
võimaldavad liikmesriigid oma 
territooriumil relvakaupmehena tegutseda 
ainult loaga, mille andmise aluseks on 
vähemalt relvakaupmehe isikliku ja 
erialase usaldusväärsuse kontroll. 
Juriidilise isiku puhul kontrollitakse 
ettevõtte juhti. C- ja D-klassi kohta 
kehtestab iga liikmesriik, kes ei nõua 
relvakaupmehena tegutsemiseks luba, 
sellise tegevuse suhtes aruandekohustuse. 

2. Iga liikmesriik võimaldab oma 
territooriumil relvakaupmehena või 
vahendajana tegutseda ainult loaga, mille 
andmise aluseks on vähemalt 
relvakaupmehe isikliku ja erialase 
usaldusväärsuse ning vahendaja 
kutsealase suutlikkuse ja rahaliste 
vahendite päritolu kontroll. Juriidilise 
isiku puhul kontrollitakse ettevõtte juhti. 

Selgitus

Komisjoni ettepanekus viidatakse, et vahendustegevus tuleks reguleerida sarnaselt 
relvakaupmeeste tegevusega. Erinevalt paljudest teistest kutsealadest ei ole relvakaupmeeste 
tegevus praeguseni nõuetekohaselt reguleeritud, ehkki tegemist on väga spetsiifilise 
tegevusega, mis nõuab ranget kontrollimist. Seetõttu on soovitav, et relvakaupmehed ja 
vahendajad tõendaksid oma kutsealast pädevust ning selgitaksid rahaliste vahendite päritolu.

Muudatusettepanek 26
ARTIKLI 1 PUNKT 2

Artikli 4 lõige 3 (direktiiv 91/477/EMÜ)
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3. Iga relvakaupmees on kohustatud 
pidama registrit, millesse kantakse teave 
kõikide A-, B- ja C-klassi tulirelvade 
kohta, mis ta on vastu võtnud või 
võõrandanud, sealhulgas andmed, mis 
võimaldavad relva ära tunda, eelkõige 
relva tüübi, margi, mudeli, kaliibri ja 
seerianumbri ning relva tarnija ja 
omandaja nime ja aadressi.
Relvakaupmees säilitab seda registrit viis 
aastat, isegi pärast oma tegevuse 
lõpetamist. Iga liikmesriik tagab sellise 
teabe säilitamise vähemalt kümne aasta 
jooksul.

3. Iga liikmesriik tagab tsentraliseeritud 
elektroonilise andmekogumissüsteemi 
pidamise, kus igale käesoleva direktiivi 
kohaldamisalasse kuuluvale tulirelvale 
antakse kordumatu 
identifitseerimisnumber.
Andmekogumissüsteemi kantakse iga 
tulirelva tüüp, mark, mudel, kaliiber, 
tootmise aasta ja seerianumber, tulirelva 
tootja, eelmise ja praeguse omaniku nimi 
ja aadress, tulirelvaga kauplemine või 
selle võõrandamine, vahetamine, 
rendileandmine, parandamine või 
ümbertegemine ja muu selline teave, mis 
on vajalik, et võimaldada tulirelva 
liikumise jälgimist.
Andmekogumissüsteemis peab samuti 
sisalduma teave, mis võimaldab osade ja 
laskemoona liikumise jälgimist
Igalt relvakaupmehelt ja vahendajalt 
nõutakse kogu tegutsemisaja jooksul 
registri pidamist ja säilitamist, kandes 
sinna kõik juhtumid, milles kaupmees või 
vahendaja osales ja mis tuleb käesoleva 
lõike esimeses lõigus viidatud 
tsentraliseeritud andmekogumissüsteemi 
kanda. Tegevuse lõpetamise korral annab 
kaupmees või vahendaja registri üle 
käesoleva lõike esimeses lõigus ettenähtud 
registreerimise eest vastutavale 
siseriiklikule asutusele.

Selgitus

Protokoll näeb ette, et teabe säilitamine on riigiasutuste ülesanne. Tulirelvade asjakohane 
jälgimine nõuab tsentraliseeritud registreerimissüsteemi olemasolu. Tootmise aasta on 
oluline teave tulirelvade liikumise jälgimise seisukohalt. Elektroonilised registrid on 21. 
sajandi nõue. ÜRO konventsiooni protokollis mainitud kümneaastane ajavahemik on liiga 
lühike, arvestades tulirelvade väga pikka kasutusaega. Seepärast tuleks teavet säilitada 
vähemalt 20 aastat.

Muudatusettepanek 27
ARTIKLI 1 PUNKT 2

Artikli 4 lõike 3 esimene a lõik (uus) (direktiiv 91/477/EMÜ)

Liikmesriigid tagavad, et iga tema 
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territooriumil asuv tulirelv ja selle osa 
tähistatakse ja kantakse registrisse 
kooskõlas käesoleva direktiiviga või see 
kahjutustatakse.

Selgitus

Tuleb teha selgeks, et kõik ELi territooriumil leiduvad tulirelvad on nõuetekohaselt tähistatud, 
sealhulgas imporditud tulirelvad, kui seda ei ole vastavalt käesolevale direktiivile tehtud juba 
päritolukohas. Imporditud tulirelvade käesoleva direktiivi kohase tähistamise nõue on oluline, 
et tõkestada kolmandate riikide tootjate ebaõiglast konkurentsi.

Muudatusettepanek 28
ARTIKLI 1 PUNKT 2 A (uus)

Artikkel 5 (direktiiv 91/477/EMÜ)

2 a) Artiklit 5 muudetakse järgmiselt:
a) lõike 1 punkt a asendatakse 
järgmisega: 
"a) on vähemalt 18-aastased;"
b) lõikes 1 lisatakse punkti b järele 
järgmised punktid:
"c) ei ole lõpliku kohtuotsusega mõistetud 
süüdi kriminaalkuriteos; liikmesriigid 
kehtestavad selle nõude kohaldamise 
üksikasjalised eeskirjad, sealhulgas 
näiteks kriminaalkorras karistatava 
tegevuse liigid, mida peetakse 
asjakohaseks, vajadusel karistuse 
minimaalne raskusaste või minimaalne 
aeg, mis peab olema möödunud 
kohtuotsuse tegemise kuupäeva ja loa 
taotluse esitamise vahel."
c) Teine lõik jäetakse välja.
d) Kolmas lõik asendatakse järgmisega:
"Liikmesriigid võivad tulirelva valdamise 
loa tühistada, kui mõnda esimese lõigu 
punktide b) või c) tingimustest enam ei 
täideta." 

Selgitus

Küttimiseks ja sportlaskmiseks tulirelvade omandamise ja valdamise puhul ei ole vanuse 
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suhtes tehtav erand õigustatud. Lisaks sellele on tulirelvade omandamine kriminaalkorras 
karistatud inimeste poolt ohtlik ja see peaks olema õigusaktiga reguleeritud, nagu näiteks 
Saksamaal, kuid üksikasjad peaks kehtestama liikmesriik.

Muudatusettepanek 29
ARTIKLI 1 PUNKT 2 B (uus)

Artikkel 6 (direktiiv 91/477/EMÜ)

2 b) Artiklile 6 lisatakse järgmised kaks 
lõiku:
Liikmesriigid keelavad tulirelvade, nende 
osade ja laskemoona omandamise, välja 
arvatud relvakaupmeeste ja vahendajate 
poolt, kaugsidevahendite teel, nagu 
nähakse ette Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 20. mai 1997. aasta direktiivi 
97/7/EÜ(tarbijate kaitse kohta 
sidevahendi abil sõlmitud lepingute 
korral)1 artiklis 2.
Liikmesriigid kehtestavad tulirelvade 
omandamisel vähemalt 15 tööpäeva 
pikkuse järelemõtlemisaja tulirelva 
ostmise ja selle tarnimise kuupäeva vahel, 
välja arvatud relvakaupmeeste ja 
vahendajate puhul.
1 EÜT L 144, 4.6.1997, lk 19.

Selgitus

Tulirelvade omandamine kaugsidevahendite teel ei võimalda piisavat kontrolli. Lisaks sellele 
aitaks järelemõtlemisaeg, mida kohaldatakse näiteks mõnedes USA osariikides nagu 
California, kaasa kuritegude ärahoidmisele ajutise meeltesegaduse seisundis.

Muudatusettepanek 30
ARTIKLI 1 PUNKT 2 C (uus)

Artikkel 8 (direktiiv 91/477/EMÜ)

2 c) Artiklit 8 muudetakse järgmiselt:
a) lõige 1 jäetakse välja; 
b) lõige 2 jäetakse välja;
c) Lõige 3 asendatakse järgmisega:
"Kui liikmesriik keelab B-klassi tulirelva 
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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."

Selgitus

Muudatusettepanek on kooskõlas uue tulirelvade liigitusega.

Muudatusettepanek 31
ARTIKLI 1 PUNKT 2 D (uus)

Artikli 9 lõike 1 sissejuhatav osa (direktiiv 91/477/EMÜ)

2 d) Artikli 9 lõikes 1 asendatakse 
sissejuhatav osa järgmisega:
"1. Tulirelva üleandmine isikule, kes ei 
ela asjaomases liikmesriigis, on lubatud, 
kui artiklites 5, 6 ja 7 sätestatud 
kohustuste täitmisest ei tulene teisiti ja:" 

Selgitus

Muudatusettepanek on kooskõlas uue tulirelvade liigitusega.

Muudatusettepanek 32
ARTIKLI 1 PUNKT 2 E (uus)

Artikli 11 lõike 3 teine lõik (direktiiv 91/477/EMÜ)

2 e) Artikli 11 lõike 3 teine lõik 
asendatakse järgmisega:
"Relvakaupmees edastab lähteliikmesriigi 
ametiasutustele kõik lõike 2 esimeses 
lõigus loetletud andmed hiljemalt viis 
tööpäeva enne üleandmist. Asjaomase 
liikmesriigi ametiasutused viivad läbi 
pistelisi kontrolle kohapeal, et kontrollida 
relvakaupmehe poolt edastatud teabe ja 
üleandmise tegelike asjaolude vastavus."

Selgitus

Nagu protokollis mainitud, peavad ametiasutused üleandmisi kontrollima vähemalt pisteliselt 
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nende transportimisel või saajani jõudmisel, et tagada teabe ja tegeliku saadetise vastavus. 
Selliste kontrollide tegemiseks tuleks ametiasutusi teavitada vähemalt viis tööpäeva enne 
üleandmist.

Muudatusettepanek 33
ARTIKLI 1 PUNKT 2 F (uus)

Artikli 12 lõige 2 (direktiiv 91/477/EMÜ)

2 f) Artikli 12 lõiget 2 muudetakse 
järgmiselt:
a) Lõike 2 esimene lõik asendatakse 
järgmisega:
"Olenemata lõikest 1 võivad jahimehed ja 
laskurid oma valduses hoida ühte või 
mitut ilma eelloata, olles teekonnal läbi 
kahe või enama liikmesriigi, et tegeleda 
oma harrastusega, tingimusel et nende 
valduses on Euroopa tulirelvapass, kus 
see tulirelv või need tulirelvad on 
nimetatud, ja tingimusel, et nad suudavad 
oma reisi põhjendada. Liikmesriigid ei või 
selleks nõuda muud dokumenti kui 
Euroopa tulirelvapass. Liikmesriigid ei 
või Euroopa tulirelvapassi vastuvõetavust 
siduda ühegi täiendava registreerimise 
nõude ega tasu või lõivu maksmisega."
a) Teine lõik asendatakse järgmisega:
"Seda erandit ei kohaldata siiski reiside 
suhtes liikmesriiki, kes on keelanud 
kõnealuse tulirelva omandamise ja 
valduse; sel juhul tehakse Euroopa 
tulirelvapassi vastav selgesõnaline 
sissekanne."

Selgitus

Nagu märgitud komisjoni 2000. aasta aruandes ja arvestades siseturu nõuetekohast 
toimimist, ei tohiks liikmesriikidel lubada muude dokumentide või tasude kui Euroopa 
tulirelvapassi nõudmist jahimeeste ja laskurite liikumisel.

Muudatusettepanek 34
ARTIKLI 1 PUNKT 2 G (uus)

Artikkel 13 (direktiiv 91/477/EMÜ)
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2 g) Artiklit 13 muudetakse järgmiselt:
a) Lõige 2 asendatakse järgmisega:
"2. Kogu teave, mille liikmesriigid saavad 
korra kohaldamisel, mis artikliga 11 on 
kehtestatud tulirelvade üleandmiste suhtes 
ning artikli 7 lõikega 2 kehtestatud 
mitteresidentide omandatavate ja 
vallatavate tulirelvade suhtes, edastatakse 
hiljemalt asjakohaste üleandmiste ajal 
sihtliikmesriigile ja vajaduse korral 
hiljemalt üleandmise ajal 
transiitliikmesriikidele."
b) Kolmas lõik asendatakse järgmisega:
"3. Liikmesriigid vahetavad korrapäraselt 
teavet, mis käsitleb tähistamise süsteeme 
ja viise, volitatud relvakaupmeeste ja 
vahendajate arvu, tulirelvade, nende 
osade ja laskemoona üleandmist, 
siseriiklikku seadusandlust ja korda, 
nende territooriumil asuvaid varusid, 
konfiskeeritud tulirelvi ja kahjutustamise 
meetodeid ja viise. Kooskõlas 1959. aasta 
Euroopa konventsiooniga vastastikuse 
õigusabi kohta kriminaalasjades ja kõigi 
hilisemate dokumentidega, mis täielikult 
või osaliselt muudavad, asendavad või 
täiendavad seda konventsiooni, vahetavad 
liikmesriigid teavet käesolevas direktiivis 
määratletud kriminaalkuriteos lõpliku 
kohtuotsusega süüdimõistetud isikute 
kohta. Käesoleva artikli kohaldamiseks 
ning tulirelvade, nende osade ja 
laskemoona liikumise jälgimise alase 
koostöö korraldamiseks moodustab 
komisjon hiljemalt [...]* teabevahetuse 
kontaktrühma. Iga liikmesriik teavitab 
teisi liikmesriike ja komisjoni riigi 
ametiasutusest, mis vastutab teabe 
edastamise ja vastuvõtmise ning artikli 11 
lõikes 4 toodud kohustuste täitmise eest.
Komisjon, kes tegutseb kooskõlas 
käesoleva artikli lõikega 4, võtab 
käesoleva lõike kohaldamiseks 
asjakohaseid meetmeid."
c) Lõike 3 järele lisatakse järgmine lõige: 



PE 380.818v01-00 24/32 PR\638303ET.doc

ET

"4. Komisjon, kes tegutseb kooskõlas 
artikli 5 a lõigetes 1–4 ja artiklis 7 
ettenähtud regulatiivkomitee kontrolli 
menetlusega ning võttes arvesse otsuse nr 
1999/468/EÜ (mida on muudetud 
otsusega nr 2006/512/EÜ) artiklis 8 
sätestatut, võtab asjakohaseid meetmeid 
vastavalt
– artikli 1 lõikele 7 ja
- I lisa III osa punkti a teisele lõigule.
Komisjon, kes tegutseb artiklites 3 ja 7 
kehtestatud korras ning võttes arvesse 
otsuse nr 1999/468/EÜ (mida on 
muudetud otsusega nr 2006/512/EÜ) 
artiklis 8 sätestatut, võtab asjakohaseid 
meetmeid vastavalt käesoleva artikli 
lõikele 3." 
* Ühe aasta möödumisel käesoleva 
direktiivi jõustumise kuupäevast.

Selgitus

Muudatusettepaneku esimene osa on kooskõlas uue tulirelvade liigitusega. Teises ja 
kolmandas osas võetakse arvesse komisjoni 2000. aasta aruandes sisalduvaid ettepanekuid, 
mis rõhutavad vajadust tugevdada liikmesriikidevahelist koostööd. Direktiivis 91/477/EMÜ 
mainitakse teabevõrgustike loomist, kuid ei määratleta sellise teabevahetuse vormi. 2000. 
aasta aruandes nähakse selleks ette kontaktrühmade loomine. Lisaks sellele peaks 
liikmesriikidevaheline koostöö olema kooskõlas komiteemenetlustega ning regulatiivkomitee 
kontrolli menetluse kohaldamine on mõnedel juhtudel asjakohane.

Muudatusettepanek 35
ARTIKLI 1 PUNKT H A (uus)

Artikkel 17 (direktiiv 91/477/EMÜ)

2 h) Artikkel 17 asendatakse järgmisega:
"Komisjon esitab Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule aruande käesoleva direktiivi 
kohaldamisest tulenenud olukorrast viie 
aasta jooksul alates käesoleva direktiivi 
ülevõtmisest siseriiklikku õigusesse ning 
edaspidi iga viie aasta tagant, lisades 
sellele vajaduse korral ettepanekud." 
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Selgitus

Komisjon peaks korrapäraselt esitama aruande, mis on mainitud direktiivi 91/477/EMÜ 
artiklis 17.

Muudatusettepanek 36
ARTIKLI 1 PUNKTI 4 PUNKT -A (uus)

I lisa I osa esimene taane (direktiiv 91/477/EMÜ)

- a) I osa esimene taane asendatakse 
järgmisega:
"– kõiki artiklis 1 määratletud tulirelvi," 

Selgitus

Muudatusettepanek tuleneb tulirelva määratluse lisamisest käesoleva direktiivi artiklisse 1.

Muudatusettepanek 37
ARTIKLI 1 PUNKTI 4 ALAPUNKT A A (uus)

I lisa II osa (direktiiv 91/477/EMÜ)

a a) II osa asendatakse järgmisega:
Käesolevas direktiivis liigitatakse 
tulirelvad järgmistesse klassidesse. 
A-klass – Keelatud tulirelvad ja 
laskemoon
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 
Kõik muud A-klassi mittekuuluvad 
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tulirelvad.
Tulirelvade osad kuuluvad samasse klassi 
kui tulirelvad, milles neid kasutatakse või 
milles kasutamiseks need on mõeldud."

Selgitus

Aastast 1991 on tulirelvadega seotud kuritegevuse areng näidanud, et neljast klassist koosnev 
tulirelvade liigitus on iganenud. Kõige uuemad siseriiklikud seadused, näiteks Belgias, 
lihtsustavad seda süsteemi ning ei näe ette loata tulirelvade omandamist. Seepärast peaks 
kõigis liikmesriikides kasutusele võtma uue liigituse, kus on kaks klassi (A-klass – keelatud 
tulirelvad; B-klass – loaga lubatud tulirelvad).

Muudatusettepanek 38
ARTIKLI 1 PUNKTI 4 ALAPUNKT B

I lisa III osa esimene a lõik (uus) (direktiiv 91/477/EMÜ)

b) Esimese lõigu järele lisatakse järgmine 
lõik:

b) III osa esimese lõigu järele lisatakse 
järgmine lõik:

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

„Liikmesriigid võtavad vastu kõik 
vajalikud sätted, et pädev asutus 
kontrolliks alapunktis a sätestatud 
kahjutustamismeetmeid, tagades seeläbi, et 
tulirelvad on muutmise tulemusena 
jäädavalt kasutuskõlbmatud. Liikmesriigid 
näevad ette korra, mille kohaselt antakse 
nimetatud kontrollimise raames välja tõend 
või muu tulirelva kahjutustamist tõendav 
dokument või tehakse tulirelvale 
sellekohane selgesti nähtav märge. 
Komisjon väljastab Artikli 13 lõikes 4 
kehtestatud korras kahjutustamise norme 
ja viise käsitlevad ühised juhised, et 
tagada kahjutustatud relvade jäädav 
kasutamiskõlbmatus."

Selgitus

Tulirelvade kahjutustamist käsitlevad sätted on toodud ÜRO konventsiooni protokollis. Võttes 
arvesse olukorda ELis, tuleks kehtestada kahjutustamise norme ja viise käsitlevad juhised, et 
tagada kahjutustamismeetmete pöördumatus.

Muudatusettepanek 39
ARTIKLI 1 PUNKTI 4 ALAPUNKT B A (uus)
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I lisa IV osa (direktiiv 91/477/EMÜ)

b a) IV osa punktid a, b, d, e ja f jäetakse 
välja.

Selgitus

Muudatusettepanek on kooskõlas uue tulirelvade liigitusega.

Muudatusettepanek 40
ARTIKLI 1 PUNKT 4 A (uus)

II lisa punkt f (direktiiv 91/477/EMÜ)

4 a) II lisa punkti f muudetakse 
järgmiselt:
a) Esimene ja teine lõik asendatakse 
järgmisega:
"Õigust reisida teise liikmesriiki koos ühe 
või mitme käesolevas passis nimetatud 
tulirelvaga saab kasutada siis, kui 
külastatav liikmesriik on andnud ühe või 
mitu vastavat eelluba. Selle loa või need 
load võib märkida passi. 
Eespool nimetatud eelluba ei ole 
põhimõtteliselt vaja, kui tulirelvaga 
reisitakse küttimise või sportlaskmises 
osalemise eesmärgil, tingimusel et reisija 
valduses on tulirelvapass ja ta suudab 
reisi põhjendada."
b) Kolmas lõik asendatakse järgmisega:
"Kui liikmesriik on teatanud teisele 
liikmesriigile, et teatavate B-klassi 
tulirelvade valdus on keelatud, lisatakse 
järgmine märkus:"
c) Viies lõik jäetakse välja.

Selgitus

Muudatusettepanek on kooskõlas uue tulirelvade liigitusega.

Muudatusettepanek 41
ARTIKLI 2 LÕIKE 1 ESIMENE LÕIK
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1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid hiljemalt [...]. Nad edastavad 
kõnealuste õigusnormide teksti ning 
kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi 
vahelise vastavustabeli viivitamata 
komisjonile.

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid hiljemalt [...]. Nad edastavad 
Euroopa Parlamendile ja komisjonile 
viivitamata nende õigusnormide teksti ning 
nende õigusnormide ja käesoleva direktiivi 
sätete omavahelise vastavuse tabeli.

Selgitus

Parlamendile tuleks siseriiklike ülevõtmismeetmete kohta edastada sama teavet kui 
komisjonile, et parlamendil oleks koos teiste ELi institutsioonidega võimalik jälgida käesoleva 
direktiivi ülevõtmist.
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SELETUSKIRI

Taustteave

Ühenduse sisepiiride kaotamise tõttu 1. jaanuaril 1993. aastal kehtestatakse direktiiviga 
91/477/EMÜ relvade omandamise ja valduse kontrolli kohta ühised eeskirjad, mis 
võimaldavad viia liikmesriikides läbi tulirelvade omandamise ja valduse ning nende teise 
liikmesriiki üleandmise kontrolli. Direktiivis on määratletud tulirelvade neli klassi (keelatud, 
loaga lubatud, deklareeritavad ja loata või deklareerimata lubatud), direktiiviga nõutakse 
tulirelvade üleminekut käsitlevate andmete säilitamist viie aasta jooksul, luuakse Euroopa 
tulirelvapass relvade liikumiseks ühenduses ning ergutatakse liikmesriikide teabevahetust.

Detsembris 2000 avaldas komisjon selle direktiivi kohaldamise aruande. Aruandes ei viidatud 
vajadusele muuta 1991. aasta direktiivi olulisel määral, kuid toodi välja terve rida probleeme 
ja võimalikke lahendusi, eelkõige puudutasid need teabevahetust liikmesriikide vahel (näiteks 
kontaktrühmade loomisega), relvade liigituse lihtsustamist, Euroopa tulirelvapassi (jahimehi 
käsitleva erandi lihtsustamine, liikmesriikide vastastikused kokkulepped, passi saamise 
ühtlustatud tingimused, relvade ajutise üleandmise eeskirjad), kahjutustamise ühiste tehniliste 
tingimuste määratlust ning antiiksete relvade ühtset määratlust.

Detsembris 2001 kirjutas Euroopa Komisjon Euroopa Ühenduse nimel alla ÜRO 
konventsiooni täiendavale tulirelvade ebaseaduslikku tootmist ja nendega ebaseaduslikku 
kauplemist tõkestavale protokollile. 

Märtsis 2006 esitas komisjon ettepaneku muuta 1991. aasta direktiivi, et kohandada seda 
vastavalt ÜRO konventsiooni 2001. aasta protokollile. Ettepanek hõlmab kuut aspekti: 
ebaseadusliku tootmise ja kauplemise määratlus vastavalt ÜRO konventsiooni protokollile; 
selge tulirelvade tähistamise kohustus; tulirelvi käsitleva teabe registrites säilitamise aja 
pikendamine kümnele aastale; vahendustegevus; kohustus lugeda ebaseaduslik tootmine ja 
ebaseaduslik kauplemine tahtlikuks kriminaalkuriteoks ja tulirelvade kahjutustamist 
käsitlevad meetmed. Komisjon otsustas käsitleda ainult kõnesolevast protokollist tulenevaid 
küsimusi. Seetõttu 2000. aasta aruandes mainitud 1991. aasta direktiivi võimalikku muutmist 
vajavaid küsimusi ei lisatud ettepanekule.

13. septembril 2006. aastal avaldas Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamuse 
komisjoni ettepaneku kohta, milles ta rõhutas, et rahvusvaheline kuritegevus on üks kõige 
suurematest ohtudest riigile. EMSK soovitab võtta vastu ühtlustatud ennetavad ja karistavad 
sätted ning integreeritud ja ühtse poliitika, samuti anda antiikse relva mõiste määratlus ja 
soovitab liikmesriikidel võtta kohustus nõuda relvade omanikelt nende deklareerimist, loa 
olemasolu või täita muid haldustoimingud, mis annavad loa relva kasutamiseks ja 
kandmiseks.

IMCO komisjon palus Euroopa poliitikauuringute keskusel koostada lühiülevaate direktiivi 
ülevõtmises seisust kümnes ELi liikmesriigis. Uurimus näitab, et enamuses liikmesriikides
peavad relvakaupmehed hoidma andmeid kümme või enam aastat; on olemas ühtne 
tähistussüsteem; tulirelvade omandamisele kohaldatakse täiendavaid nõudmisi; Euroopa 
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tulirelvapassi omanikelt nõutakse kutse esitamist enamuse liikmesriikide territooriumile 
sisenedes; vahendajad on hõlmatud tulirelvi käsitlevate siseriiklike õigusaktidega; 
relvakaupmeestelt nõutakse relvakaubandusega tegelemise luba kõigi relvaklasside puhul
ning relvade kahjutustamine on tavaliselt kinnitusasutuse või mõne muu asutuse ülesanne. 
Mõnedes liikmesriikides ei ole tulirelvade C- ja D-klassi.

IMCO komisjon korraldas 4. oktoobril 2006. aastal lühikuulamise, et uurida, milliseid 1991. 
aasta direktiivi sätteid oleks vaja muuta, ning selgitada, mil määral on vajalik ühtlustamine 
ELi tasandil. Kuulamisele kutsutud eksperdid väljendasid vastandlikke seisukohti 
ajakohastatud direktiivi võimaliku sisu osas. Mõned neist rõhutasid, et juba olemasolevad 
tootmise osaks olevad kontrollimeetmed, tarbija ohutuse saavutamine ning olemasolevad 
kontrollisüsteemid, mis kehtivad 11 ELi liikmesriigis, kes on Rahvusvahelise Alalise 
Komisjoni (International Permanent Commission - CIP)1 liikmed. Teised rõhutasid aga 
ümbertehtud ja uuesti kasutusele võetud tulirelvadest tulenevat ohtu ning juhtisid tähelepanu 
asjaolule, et need relvad ei kuulu käesoleva direktiivi kohaldamisalasse ning nõudsid 
rangemaid eeskirju, eeskätt: relvade tähistus, mida ei ole võimalik hävitada; geomeetrilise 
tähistuse keelustamine; relvakaupmeeste kvalifikatsioonile esitatavad karmid nõuded; 
vahendaja mõiste selge määratlemine; elektrooniliste andmete piiramata tähtajaga säilitamine; 
relvade kahjutustamise juhised; relvade ELi sisseveo lisamine direktiivi; piirdumine 
tulirelvade kahe klassiga (keelatud või loaga lubatud); piirangud ühe isiku omanduses olevate 
tulirelvade arvule ja füüsiline kontroll relvade üleandmisel.

Raportööri ettepanekud

Tuleb märkida, et viis aastat pärast ÜRO protokollile allakirjutamist on ülim aeg lisada 
protokolli sätted ELi õigusesse. Tulirelvade, nende osade ja laskemoona ebaseaduslik
tootmine ja nendega kauplemine avaldab kahjulikku mõju kõigi ELi elanike turvalisusele. 
Kõnesoleva tegevuse ärahoidmine, sellega võitlemine ja selle lõpetamine vajab täiendavaid 
meetmeid. Tulirelvade ebaseadusliku omamise küsimus on lahutamatult seotud 
väiketulirelvadest, olgu need siis ebaseaduslikud või mitte, põhjustatud vägivaldse surma 
juhtudega. Kergesti kättesaadavad, odavad, kaasaskantavad ja lihtsalt kasutatavad väikerelvad 
on vägivalla põhjustajad ühiskonnas. Vastavalt Maailma Terviseorganisatsiooni andmetele on 
isikutevaheline vägivald ja enesetapud esinemissageduselt kolmandal ja neljandal kohal 15–
44aastaste isikute rühmas, mistõttu on need tervisemurede ja enneaegse surma põhjustajatena 
juhtival kohal maailmas, kusjuures sõja põhjustatud vigastused on alles kuuendal kohal. Suur 
osa nendest on juhtunud tulirelva kasutamise tagajärjel. Väikerelvade kasutamist mõjutavate 
tegurite hulgas on nende relvade kättesaadavus. Tulirelvade kerget kättesaadavust on 
seostatud tulirelvadest põhjustatud surmajuhtumite suure arvukusega. Pealegi oleks 15 aastat 
pärast 1991. aasta direktiivi vastuvõtmist ja kuus aastat pärast Euroopa Komisjoni kõnesoleva 
direktiivi kohaldamist käsitlevat aruannet kohane lisada käesoleva läbivaatamise käigus kõik 
vajalikud muudatused, mis suurendaks direktiivi mõju inimeste turvalisusele. Seepärast ei 
tohiks 1991. aasta direktiivi praegune läbivaatamine piirduda ÜRO protokollis mainitud 
küsimustega. Muuhulgas tuleks kaaluda, võttes arvesse komisjoni 2000. aasta aruannet ja 

  
1 Sellega seoses tuleks märkida, et seni ei ole ELis tulirelvade ja laskemoona jälgimise ühtset kontseptsiooni. 
Seetõttu oleks soovitav CIPi eeskirjade ülekandmine ELi õigusesse, kusjuures samal ajal võiks kaaluda Venemaa 
ja Tšiili kaasamist, kes ei ole ELi liikmed. Kuna see nõuaks aga pikaajalisi läbirääkimisi, on vaja tõhusamat 
lahendust.
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arenguid siseriiklikus õiguses, kas praegu oleks otstarbeks teha täiendavaid muudatusi 
direktiivi, et vähendada lähitulevikus vajadust teha uusi muudatusi. Arvestades ELi 
jõupingutusi parema õigusloome suunas, oleks tegelikult kodanike huvides otstarbekas vältida 
ühe ja sama õigusakti korduvat, järjestikust läbivaatamist.

Neid kaalutlusi arvesse võttes teeb raportöör ettepaneku teha eelkõige muudatusi, mis 
käsitlevad:

1. direktiivi kohaldamisala (lisada sellesse mitte ainult tulirelvad, vaid ka nende osad ja 
laskemoon; kollektsionäärid ja organid, keda huvitab relvade kultuuriline ja ajalooline 
külg);

2. tähistamise süsteem (tähtnumbriliste tähiste kasutamine, tootmise aasta, märgistuse 
kandmine relva olulistele ja konstruktsiooni osadele); 

3. andmete säilitamine (säilitamisaja pikendamine, ametiasutuste vastutus, 
arvutiseerimine, tsentraliseeritud andmekogumissüsteem riigis, kusjuures igale 
tulirelvale antakse kordumatu identifitseerimisnumber); 

4. teabevahetus liikmesriikide vahel (andmed tähistamise süsteemi ja viiside,
üleandmise, olemasolevate varude ja konfiskeeritud relvade kohta, ametliku 
kontaktrühma loomine); 

5. relvakaupmehe kutseala (kutsealane suutlikkus, rahalised vahendid); 

6. vahendustegevus (määratlus);

7. tulirelvade liigitus (jätta alles ainult kaks klassi: keelatud ja loaga lubatud); 

8. kontroll (füüsiline kontroll ühendusesisese üleandmise korral); 

9. Euroopa tulirelvapass (tulirelvapassi lugemine ainsaks nõuetekohaseks dokumendiks 
reisimisel teise liikmesriiki, erandi kaotamine alla 18-aastaste jahimeeste poolt 
tulirelvade omandamise ja valduse korras, ajutise üleandmise eeskirjad relvade 
parandamise või näitusel osalemise korral); 

10. tulirelvade kahjutustamine (ELi juhised, milles on toodud tehnilised näitajad, 
taaskomplekteerimise tõkestamise meetmed); 

11. antiiksed relvad (määratlus) ja

12. täiendavad julgeolekumeetmed (kaugsidevahendite teel omandamise keeld, 
järelemõtlemisaja kehtestamine, kui keegi tahab relva osta, ning tulirelva omandamise 
keeld kriminaalkuriteos süüdimõistetud isikutele).

Raportöör peab karistuste ja kriminaalkuritegudega seonduvat parlamendi 
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni pädevusse kuuluvaks küsimuseks ning 
seepärast ei tee selles osas konkreetseid ettepanekuid. Raportöör peab väärtuslikeks ka LIBE 
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komisjoni soovitusi siinjuures tehtud ettepanekute kohta, eriti mis puudutavad ülalmainitud 
punktis 12 toodud täiendavaid julgeolekumeetmeid.
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