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PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi aseiden hankinnan ja 
hallussapidon valvonnasta annetun neuvoston direktiivin 91/477/ETY muuttamisesta
(KOM(2006)0093 – C6-0081/2006 – 2006(0031(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2006)0093)1,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan 
1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C6-0081/2006),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön ja 
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A6-0000/2006),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
JOHDANTO-OSAN 3 KAPPALE

(3) Yhteisön liittyminen pöytäkirjaan tekee 
tarpeelliseksi muuttaa eräitä direktiivin 
91/477/ETY säännöksiä. Niinpä on 
varmistettava niiden kansainvälisten 
sitoumusten johdonmukainen, tehokas ja 
ripeä soveltaminen, joilla on vaikutusta 
direktiiviin.

(3) Komissio allekirjoitti pöytäkirjan 
yhteisön puolesta 16. tammikuuta 2002.
Yhteisön liittyminen pöytäkirjaan 
edellyttää muutoksia eräisiin direktiivin 
91/477/ETY säännöksiin. Niinpä on 
varmistettava niiden kansainvälisten 
sitoumusten johdonmukainen, tehokas ja 
ripeä soveltaminen, joilla on vaikutusta 
direktiiviin. Lisäksi olisi tartuttava tämän 

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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tarkistamisen tarjoamaan tilaisuuteen 
parantaa direktiiviä ratkaisemalla sen 
täytäntöönpanossa havaitut ongelmat, 
erityisesti ne, jotka yksilöitiin komission 
15. joulukuuta 2000 Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle antamassa 
kertomuksessa direktiivin 91/477/ETA 
täytäntöönpanosta (KOM(2000)0837).

Perustelu

Euroopan komissio eritteli 15. joulukuuta 2006 antamassaan kertomuksessa direktiivin 
91/477/ETA täytäntöönpanosta eräitä ongelmia, joihin oli törmätty direktiivin 
täytäntöönpanon yhteydessä, ja komissio kaavaili siksi tiettyjä parannuksia. Lainsäädännön 
parantamista koskevan periaatteen mukaisesti olisi tässä uudelleenarviointiprosessissa 
pyrittävä direktiivin sopeuttamisen YK:n pöytäkirjaan lisäksi myös parantamaan direktiiviä
tarpeellisiksi katsotulla tavalla.

Tarkistus 2
JOHDANTO-OSAN 4 KAPPALE

(4) Tämän vuoksi on täsmennettävä 
tuliaseiden, niiden osien ja komponenttien 
sekä ampumatarvikkeiden laittoman 
valmistuksen ja laittoman kaupan käsitteet 
tämän direktiivin tarkoituksia varten.

(4) Tämän vuoksi on täsmennettävä 
tuliaseiden, niiden osien ja komponenttien 
sekä ampumatarvikkeiden laittoman 
valmistuksen ja laittoman kaupan sekä 
jäljitettävyyden käsitteet tämän direktiivin 
tarkoituksia varten.

Perustelu

Pöytäkirjaan sisältyy käsitteen "jäljittäminen" määritelmä. Ottaen huomioon, että tuliaseiden, 
niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden jäljittäminen on keskeinen tekijä 
laittoman valmistuksen ja kaupan vastaisessa taistelussa on kyseinen määritelmä otettava 
mukaan direktiiviin.

Tarkistus 3
JOHDANTO-OSAN 5 KAPPALE

(5) Pöytäkirjassa asetetaan niin ikään 
velvollisuus merkitä aseet niiden 
valmistuksen yhteydessä ja siirrettäessä 
niitä valtion varastoista pysyvään 
yksityiskäyttöön, kun taas direktiivissä 
91/477 viitataan vain epäsuorasti 
merkitsemisvelvollisuuteen.

(5) Pöytäkirjassa asetetaan niin ikään 
velvollisuus merkitä aseet niiden 
valmistuksen yhteydessä ja siirrettäessä 
niitä valtion varastoista pysyvään 
yksityiskäyttöön, kun taas direktiivissä 
91/477 viitataan vain epäsuorasti 
merkitsemisvelvollisuuteen. Aseiden 
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jäljittämisen helpottamiseksi on käytettävä 
ainoastaan alfanumeerisia merkkejä ja 
sisällytettävä aseen valmistusvuosi 
merkintään.

Perustelu

Tuliaseiden jäljittämisessä on valmistusvuosi tärkeä tieto. Geometristen merkkien 
käyttäminen kuuluu monimutkaiseen järjestelmään, joka on käytössä lähinnä Kiinassa ja 
eräissä entisen Neuvostoliiton valtioissa ja joka ymmärretään mahdollisesti ainoastaan aseen 
valmistusmaassa. Ei ole syytä käyttää kyseistä järjestelmää yhteisön sisäisissä siirroissa. 
Kyseiset merkinnät haittaisivat vakavasti rekisterien hallintaa ja siten jäljittämistä ja siksi 
olisi käytettävä yksinomaan alfanumeerisia merkkejä.

Tarkistus 4
JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE

(6) Asetietojen rekisterinpitoajan on lisäksi 
oltava vähintään kymmenen vuotta siten 
kuin pöytäkirjassa määrätään.

(6) Huolimatta siitä, että pöytäkirjan 
mukaan asetietojen rekisterinpitoajan on 
lisäksi oltava vähintään kymmenen vuotta, 
kyseistä aikaa olisi pidennettävä 
tuliaseiden asianmukaisen jäljitettävyyden 
mahdollistamiseksi. Jäsenvaltioiden on 
myös pidettävä yllä tietojen 
tietokoneistettua ja keskitettyä 
arkistointijärjestelmää, jossa kullekin 
tuliaseelle on annettu ainutkertainen 
tunnusnumero ja jossa mainitaan 
tuliaseen peräkkäisten omistajien nimi ja 
osoite. 

Perustelu

Pöytäkirjassa määrätään, että tietoja on säilytettävä "vähintään kymmenen vuotta", mutta 
vuosikymmen on riittämätön, kun pidetään mielessä tuliaseiden hyvin pitkä elinkaari. Tietoja 
olisi siksi säilytettävä ennalta määräämättömän ajan, kuten Italiassa tehdään. Pöytäkirjassa 
todetaan myös, että tietojen säilyttäminen on julkisten viranomaisten velvollisuus. Tuliaseiden 
asianmukainen jäljitettävyys edellyttää keskitettyä rekisteröintijärjestelmää, jossa seurataan 
henkilön sijaan aseen vaiheita. Rekisterien toteuttaminen atk-järjestelmin on välttämätöntä 
21. vuosisadan maailmassa.

Tarkistus 5
JOHDANTO-OSAN 7 KAPPALE

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

pöytäkirjan 15 artiklassa mainittu 
välitystoiminta olisi määritettävä tätä 
direktiiviä varten.

Perustelu

Komission ehdotuksessa, joka pohjautuu pöytäkirjaan, todetaan, että välitystoimintaa olisi 
säänneltävä samoin kuin kaupankäyntiä, mutta ehdotuksessa ei puututa tähän kysymykseen 
direktiiviin tehtävien muutosten yhteydessä. Esittelijä on yleisesti ottaen samaa mieltä 
komission kanssa, mutta katsoo, että tätä varten olisi välitystoiminta määriteltävä 
asianmukaisesti.

Tarkistus 6
JOHDANTO-OSAN 9 A KAPPALE (uusi)

Asekauppiaan ja välittäjän toiminnan 
erityisluonteen vuoksi on tarpeen valvoa 
kyseistä toimintaa tiukasti, erityisesti jotta 
voidaan varmistaa kauppiaiden ja 
välittäjien ammattitaito ja heidän 
varallisuutensa alkuperä. 

Perustelu

Tähän asti ei asekauppiaan toimintaa ole säännelty asianmukaisesti, toisin kuin monen muun 
ammatin harjoittamista, vaikka kyse on hyvin erikoislaatuisesta toiminnasta, jota on 
valvottava tarkasti. Siksi on suotavaa, että kauppiaat ja välittäjät todistavat ammatillisen 
pätevyytensä ja tekevät selkoa taloudellisten varojensa alkuperästä.

Tarkistus 7
JOHDANTO-OSAN 9 B KAPPALE (uusi)

(9 b) Pienaseista johtuvan väkivaltaisen 
kuoleman ja loukkaantumisen riskin 
pienentäminen edellyttää 
lisätoimenpiteitä, sillä pienaseiden helppo 
saatavuus on merkittävä niiden käyttöön 
vaikuttava tekijä. Erityisesti olisi 
kiellettävä tuliaseiden hankkiminen 
Internetin kaltaisen 
etäviestintämenetelmän avulla, olisi 
otettava käyttöön harkinta-aika, joka 
alkaa hetkestä, jolloin asiakas tilaa aseen 
ja kestää aseen toimittamiseen asti, ja 
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jäsenvaltioiden olisi vahvistettava 
yksityiskohtaiset järjestelyt, jotka koskevat 
tuliaseiden hankkimisen kieltämistä 
sellaisilta henkilöiltä, jotka on tuomittu 
rikoksesta ja joiden tuomio on saanut 
lainvoiman.

Perustelu

Tuliaseiden hankkiminen etäviestinnän kautta estää asianmukaisen valvonnan toteuttamisen. 
Lisäksi esimerkiksi eräissä Yhdysvaltojen osavaltioissa, kuten Kaliforniassa, sovelletun 
harkinta-ajan vaatiminen edesauttaisi sellaisten rikosten ehkäisemistä, jotka on tehty 
tilapäisen mielihäiriön vallitessa. On vaarallista sallia rikoksista tuomittujen henkilöiden 
hankkia tuliaseita ja sitä olisi säänneltävä.

Tarkistus 8
JOHDANTO-OSAN 9 C KAPPALE (uusi)

(9 c) Euroopan ampuma-
asepassijärjestelmä toimii pääasiassa 
tyydyttävästi ja passia olisi pidettävä 
ainoana asiakirjana, jota metsästäjät ja 
tarkkuusammunnan harrastajat 
tarvitsevat siirtääkseen tuliaseen toiseen 
jäsenvaltioon.

Perustelu

Kuten komission vuoden 2000 kertomuksessa todettiin ja pitäen mielessä sisämarkkinoiden 
toimivuuden jäsenvaltiot eivät saisi vaatia Euroopan ampuma-asepassin lisäksi muita 
asiakirjoja tai maksuja silloin, kun on kyse metsästäjien ja tarkkuusammunnan harrastajien 
aseiden liikkeistä. 

Tarkistus 9
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.
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Perustelu

Komission vuoden 2000 kertomuksessa korostettiin jäsenvaltioiden välisen yhteistyön 
parantamisen tärkeyttä. Direktiivissä 91/477/ETA mainitaan tietoverkkojen perustaminen 
määrittelemättä kyseisen tietojenvaihdon muotoa. Vuoden 2000 kertomuksessa kaavaillaan 
yhteysryhmän perustamista tätä tarkoitusta varten.

Tarkistus 10
JOHDANTO-OSAN 9 E KAPPALE (uusi)

(9 e) Tuliaseiden jakaminen neljään 
luokkaan ei ole kovin 
tarkoituksenmukaista. Useat jäsenvaltiot 
ovat viime aikoina selkiyttäneet kyseistä 
luokittelua ja siirtyneet vain kahteen 
luokkaan: kielletyt tuliaseet ja 
luvanvaraiset tuliaseet. Tuliaseiden 
käytöstä johtuvien väkivaltaisten 
kuolemien ja loukkaantumisten 
ehkäisemistä ajatellen ei ole 
tarkoituksenmukaista pitää voimassa 
sellaisten aseiden luokkia, jotka eivät ole 
luvanvaraisia.

Perustelu

Vuoden 1991 jälkeinen kehitys osoittaa tuliaseisiin liittyvän rikollisuuden osalta, että neljään 
luokkaan perustuva jako on aikansa elänyt. Uusimmissa kansallisissa säädöksissä, 
esimerkiksi Belgiassa, tämä järjestelmä on tehty yksinkertaisemmaksi ja siinä ei enää 
hyväksytä tuliaseiden hankintaa ilman lupaa. Tästä syystä olisi otettava yleisesti käyttöön 
kaikissa jäsenvaltioissa uusi luokittelu, joka sisältää kaksi luokkaa (A: kielletyt tuliaseet; B: 
luvanvaraiset tuliaseet.

Tarkistus 11
1 ARTIKLAN -1 ALAKOHTA (uusi)

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

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

Perustelu

Tuliaseen määritelmä perustuu pöytäkirjaan. Määritelmän tulisi kuitenkin olla 
yhdenmukainen käytöstä poistettuja tuliaseita, antiikkiaseita ja eräitä muita direktiivin liitteen 
I osassa III mainittuja tuliaseita koskevien poikkeusten kanssa.

Tarkistus 12
1 ARTIKLAN -1 A ALAKOHTA (uusi)

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

-1 a) Lisätään 1 artiklaan 1 a kohta 
seuraavasti:
"(1a) Tässä direktiivissä tarkoitetaan 
'osilla ja komponenteilla' elementtiä tai 
korvaavaa elementtiä, joka on suunniteltu 
erityisesti käytettäväksi tuliaseessa ja joka 
on välttämätön sen toiminnalle, kuten 
piippu, kehys tai vastaanotin, luisti, 
silinteri, lukko tai varmistinlukko, sekä 
laitetta, joka on suunniteltu tai sovitettu 
vaimentamaan tuliaseen laukaisemisesta 
aiheutuvaa ääntä." 

Perustelu

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

Tarkistus 13
1 ARTIKLAN -1 B ALAKOHTA (uusi)

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

-1 b) Lisätään 1 artiklaan 1 b kohta 
seuraavasti:
"1 b. Tässä direktiivissä tarkoitetaan 
'ampumatarvikkeilla' kokonaista 
ammusta tai sen komponenttia, kuten 
patruunan hylsyä, nallia, propulsioruutia, 
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luotia tai projektiilia."

Perustelu

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

Tarkistus 14
1 ARTIKLAN 1 ALAKOHTA

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

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

1) Lisätään 1 artiklaan kaksi uutta kohtaa 
seuraavasti:

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

1 c. Tässä direktiivissä ’laittomalla 
valmistuksella’ tarkoitetaan tuliaseiden ja
ampumatarvikkeiden tämän direktiivin 
säännösten vastaista valmistusta tai 
kokoonpanoa, kolmansista maista 
tuotujen osien ja komponenttien käyttö 
mukaan lukien.

Perustelu

Lisäämällä sanat "tämän direktiivin säännösten vastaista" ja "kolmansista maista …mukaan 
lukien" varmistetaan oikeusvarmuus määrittelemällä laittomaksi valmistukseksi sellainen 
valmistus, joka ei täytä kaikkia direktiivin vaatimuksia, ja samalla varmistetaan tasapuolinen 
kohtelu. 

Tarkistus 15
1 ARTIKLAN 1 ALAKOHTA

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 anna toimenpiteelle lupaa 
tämän direktiivin säännösten mukaisesti tai 
jos aseita ei ole merkitty 4 artiklan 1 
kohdan mukaisesti.”

1 d. Tässä direktiivissä ’laittomalla 
kaupalla’ tarkoitetaan tämän direktiivin 
säännösten vastaista tuliaseiden, niiden 
osien ja komponenttien ja 
ampumatarvikkeiden hankintaa, myyntiä, 
toimittamista, kuljetusta tai siirtämistä 
minkä tahansa valtion alueelta tai sen 
kautta jonkin jäsenvaltion alueelle, jos 
jompikumpi kyseisistä jäsenvaltioista ei 
anna toimenpiteelle lupaa tämän direktiivin 
säännösten mukaisesti tai jos aseita, niiden 
osia tai komponentteja tai 
ampumatarvikkeita ei ole rekisteröity 
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4 artiklan 3 kohdan mukaisesti tai niitä ei 
ole merkitty 4 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti.” Tuliaseiden hankintaa, 
myyntiä, toimittamista, kuljetusta tai 
siirtämistä ei kuitenkaan pidetä 
laittomana kauppana ainoastaan siksi, 
että niitä ei ole merkitty 4 artiklan 
1 kohdan mukaisesti, jos ne valmistettiin 
ja siirrettiin valtion varastosta pysyvään 
siviilikäyttöön ennen …*, edellyttäen, että 
tuliaseiden merkinnät ovat ennen kyseistä 
päivämäärää sovellettujen asiaan 
liittyvien vaatimusten mukaiset.
* [osaksi kansallista lainsäädäntöä 
ottamisen määräaika]

Perustelu

Rekisteröinnin puuttuminen pitäisi olla yksi laittoman kaupan tunnusmerkki. Lisäämällä sanat 
"tämän direktiivin säännösten vastaista" ja "mikä tahansa valtio" varmistetaan 
oikeusvarmuus määrittelemällä laittomaksi kaupaksi sellainen kauppa, joka ei täytä kaikkia 
direktiivin vaatimuksia, ja samalla varmistetaan tasapuolinen kohtelu kaikille EU:ssa oleville 
tuliaseille. Kun on kyse sellaisten aseiden kaupasta, jotka on merkitty voimassaolevien 
normien mukaisesti, sitä ei olisi kuitenkaan pidettävä laittomana, jos kyseiset aseet on 
valmistettu tai siirretty ennen tämän direktiivin saattamisen osaksi kansallista lainsäädäntöä 
määräaikaa.

Tarkistus 16
1 ARTIKLAN 1 A ALAKOHTA (uusi)

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

1 a) Lisätään 1 artiklaan 1 e kohta 
seuraavasti:
"1 e. Tässä direktiivissä ’jäljittämisellä’ 
tarkoitetaan tuliaseiden, niiden osien ja 
komponenttien ja ampumatarvikkeiden 
järjestelmällistä jäljittämistä valmistajalta 
ostajalle laittoman valmistuksen ja 
laittoman kaupan havaitsemiseksi, 
tutkimiseksi ja analysoimiseksi."

Perustelu

Tämä jäljittämisen määritelmä on mainittu pöytäkirjassa ja se olisi sisällytettävä direktiiviin 
oikeusvarmuussyistä.
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Tarkistus 17
1 ARTIKLAN 1 B ALAKOHTA (uusi)

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

1 b) Lisätään 1 artiklaan 1 f kohta 
seuraavasti:
"1 f. Tässä direktiivissä tarkoitetaan 
'antiikkiaseella' joko mitä tahansa ennen 
vuotta 1870 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."

Perustelu

Oikeusvarmuussyistä on tarpeen määritellä "antiikkiase", sillä antiikkiaseet eivät kuulu 
tämän direktiivin soveltamisalan piiriin. Tämä määritelmä on komission vuoden 2000 
kertomuksen mukainen: vuosi 1870 on mainittu Schengenin sopimuksen 82 artiklassa ja siksi 
sitä olisi käytettävä viitearvona. Toisaalta olisi sallittava jäsenvaltioiden soveltamat muut 
määritelmät, kunhan ne perustuvat teknisiin kriteereihin.

Tarkistus 18
1 ARTIKLAN 1 C ALAKOHTA (uusi)

1 artiklan 1 g kohta (uusi) (Direktiivi 91/477/ETY)

1 c) Lisätään 1 artiklaan 1 g kohta 
seuraavasti:
"1 g. Tässä direktiivissä tarkoitetaan 
'välittäjällä' luonnollista henkilöä tai 
oikeushenkilöä, joka luo joko maksua 
vastaan tai maksutta ne olosuhteet, jotka 
ovat tarpeen tuliaseiden, niiden osien ja 
komponenttien ja ampumatarvikkeiden 
valmistusta, kauppaa, vaihtoa, 
vuokraamista, korjaamista tai 
muuntamista koskevan sopimuksen 
tekemiseen."
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Perustelu

Komission ehdotuksessa todetaan, että välitystoimintaa olisi säänneltävä samoin kuin 
kauppaa. Kyseisen toiminta olisi siksi määriteltävä asianmukaisesti. Ehdotettu määritelmä on 
saanut innoituksensa 8. kesäkuuta 2006 annetusta belgialaisesta säädöksestä.

Tarkistus 19
1 ARTIKLAN 1 D ALAKOHTA (uusi)

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

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

Perustelu

Asekauppiaan määritelmään olisi sisällyttävä toiminta, joka liittyy tuliaseiden osiin ja 
komponentteihin ja ampumatarvikkeisiin.

Tarkistus 20
1 ARTIKLAN 1 E ALAKOHTA (uusi)

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

1 e) Korvataan 1 artiklan 4 kohta 
seuraavasti:
"4. 'Euroopan ampuma-asepassi' on 
asiakirja, jonka jäsenvaltioiden 
viranomaiset myöntävät pyynnöstä 
henkilölle, josta tulee laillisesti aseen 
haltija ja käyttäjä. Se on voimassa 
enintään viiden vuoden ajan. Passin 
voimassaoloaikaa voidaan pidentää. 
Passiin on sisällytettävä liitteessä II 
tarkoitetut tiedot. Euroopan ampuma-
asepassi on asiakirja, jota ei voi siirtää 
toiselle henkilölle ja jossa on mainittu 
passin haltijan omistama(t) ja käyttämä(t) 
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tuliase(et). Passin on aina oltava 
tuliasetta käyttävän henkilön hallussa. 
Tuliaseiden omistajuutta tai niiden 
ominaisuuksia koskevat muutokset sekä 
tuliaseen katoaminen ja varkaus on 
mainittava passissa."

Perustelu

Tätä Euroopan ampuma-asepassin määritelmää on hieman muutettu ehdotetun uuden 
tuliaseiden luokittelun huomioon ottamiseksi.

Tarkistus 21
1 ARTIKLAN 1 F ALAKOHTA (uusi)

2 artiklan 2 kohta (Direktiivi 91/477/ETY)

1 f) Korvataan 2 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:
"2. Tätä direktiiviä ei sovelleta 
puolustusvoimien, poliisin tai 
viranomaisten kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti hankkimiin tai omistamiin 
aseisiin ja ampumatarvikkeisiin. Sitä ei 
myöskään sovelleta sota-aseiden ja sota-
ampumatarvikkeiden kaupallisiin 
siirtoihin."

Perustelu

Tämä määritelmä tukee ehdotusta ottaa direktiivin soveltamisalan piiriin asekerääjät ja 
tahot, jotka toimivat aseiden kulttuuristen ja historiallisten näkökohtien parissa.

Tarkistus 22
1 ARTIKLAN 1 G ALAKOHTA (uusi)

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

1) Lisätään 2 artiklaan 2 kohdan jälkeen 
uusi kohta seuraavasti:
"2 a. Tätä direktiiviä sovelletaan myös 
tuliaseiden osiin ja komponentteihin ja 
ampumatarvikkeisiin, mukaan lukien ne, 
jotka on tuotu kolmansista maista."
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Perustelu

YK:n pöytäkirjan mukaisesti olisi myös osia ja komponentteja ja ampumatarvikkeita voitava 
jäljittää ja siksi olisi mainittava yksiselitteisesti, että tämä direktiivi koskee myös niitä.

Tarkistus 23
1 ARTIKLAN 2 ALAKOHTA

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
ja valmistusvuoden (mikäli se ei sisälly 
sarjanumeroon), 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.

Perustelu

Tämä tarkistus on sopusoinnussa sen kanssa, että tuliaseen osat ja komponentit on sisällytetty 
yksiselitteisesti direktiiviin. Tuliaseiden jäljittämisessä on valmistusvuosi sitä paitsi tärkeä 
tieto. 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.

Tarkistus 24
1 ARTIKLAN 2 ALAKOHTA

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

"Ampumatarvikkeiden jäljittämistä varten 
jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
ampumatarvikkeiden pienimmätkin 
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pakkausyksiköt varustetaan merkinnällä, 
josta ilmenee kyseisen ampumatarvikkeen 
valmistajan nimi, tunnistusnumero, 
kaliiperi ja tyyppi."

Perustelu

Periaatteessa ampumatarvikkeet on viety yksinomaan asekauppiaan rekisteriin, niitä ei ole 
kirjattu valtion rekistereihin. Niiden merkitseminen ja rekisteröinti on olennaista jäljittämistä 
ajatellen. Ampumatarvikkeiden merkinnät vaaditaan jo eräissä kansallisissa 
lainsäädännöissä, kuten Saksassa.

Tarkistus 25
1 ARTIKLAN 2 ALAKOHTA

4 artiklan 2 kohta (Direktiivi 91/477/ETY)

2. Ainakin A ja B luokkien osalta jokaisen
jäsenvaltion on tehtävä asekauppiaan 
toiminnan harjoittaminen alueellaan 
luvanvaraiseksi ainakin asekauppiaan 
yksityisen ja ammatillisen luotettavuuden 
tarkastamisen perusteella. Jos kyse on 
oikeushenkilöstä, valvonta kohdistuu 
henkilöön, joka johtaa yritystä. C ja 
D luokkien osalta jokaisen jäsenvaltion, 
joka ei tee asekauppiaan toiminnan 
harjoittamisesta luvanvaraista, on tehtävä 
tämä toiminta ilmoituksenalaiseksi.

2. Jokaisen jäsenvaltion on tehtävä 
asekauppiaan toiminnan ja välittäjän 
toiminnan harjoittaminen alueellaan 
luvanvaraiseksi ainakin asekauppiaan ja 
välittäjän yksityisen ja ammatillisen 
luotettavuuden tarkastamisen, heidän 
ammatillisen pätevyytensä ja heidän 
taloudellisten varojensa alkuperän
perusteella. Jos kyse on oikeushenkilöstä, 
valvonta kohdistuu henkilöön, joka johtaa 
yritystä. 

Perustelu

Komission ehdotuksessa todetaan, että välitystoimintaa olisi säänneltävä samoin kuin 
kaupankäyntiäkin. Tähän asti ei asekauppiaan toimintaa ole säännelty asianmukaisesti, toisin 
kuin monen muun ammatin harjoittamista, vaikka kyse on hyvin erikoislaatuisesta 
toiminnasta, jota on valvottava tarkasti. Siksi on suotavaa, että asekauppiaat ja välittäjät 
todistavat ammatillisen pätevyytensä ja tekevät selkoa taloudellisten varojensa alkuperästä.

Tarkistus 26
1 ARTIKLAN 2 ALAKOHTA

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 

3. Jokaisen jäsenvaltion on huolehdittava 
sellaisen tietojen tietokoneistetun ja 
keskitetyn arkistointijärjestelmän 
ylläpitämisestä, jossa jokaiselle tämän 
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tarvittavat tiedot, erityisesti tyyppi, merkki, 
malli, kaliiperi ja valmistusnumero sekä 
toimittajan ja hankkijan nimet ja 
osoitteet. Asekauppiaan on säilytettävä 
tämä rekisteri viiden vuoden ajan, myös 
toiminnan lakattua. Kunkin jäsenvaltion 
on varmistettava mainittujen tietojen 
säilyttäminen vähintään kymmenen 
vuoden ajan.”

direktiivin soveltamisalan piiriin 
kuuluvalle tuliaseelle on annettu 
ainutkertainen tunnusnumero.
Arkistointijärjestelmään on kirjattava ja 
siinä on säilytettävä vähintään 20 vuoden 
ajan jokaisen tuliaseen tyyppi, malli, 
kaliiperi, valmistusvuosi, sarjanumero, 
valmistajan nimi ja osoite ja entinen ja 
nykyinen omistaja, tuliaseen kaupat, 
siirrot, vaihdot, vuokraamiset, korjaukset 
ja muunnokset sekä muut tiedot, jotka 
ovat tarpeen tuliaseen jäljittämiseksi.
Arkistointijärjestelmään on myös 
sisällytettävä tiedot, jotka mahdollistavat 
osien, komponenttien ja 
ampumatarvikkeiden jäljittämisen.
Jokaista asekauppiasta ja välittäjää on 
vaadittava perustamaan rekisteri ja 
pitämään se voimassa asekauppiaan tai 
välittäjän koko toiminnan ajan, ja 
kirjaamaan rekisteriin kaikki ne edellä 
1 alakohdassa tarkoitettuun 
keskusarkistointijärjestelmään kirjatut 
tapahtumat, joihin asianomainen 
asekauppias tai välittäjä on osallistunut. 
Lopetettuaan toimintansa asekauppiaan 
tai välittäjän on toimitettava rekisterinsä 
edellä 1 alakohdassa säädetystä 
rekisteröinnistä vastaavalle kansalliselle 
viranomaiselle.

Perustelu

Pöytäkirjassa todetaan, että tietojen säilyttäminen on julkisten viranomaisten velvollisuus. 
Tuliaseiden asianmukainen jäljittäminen edellyttää keskitettyjä rekisteröintijärjestelmiä. 
Tuliaseiden jäljittämisessä on valmistusvuosi tärkeä tieto. Rekisterien toteuttaminen 
tietokonein on välttämätöntä 21. vuosisadan maailmassa. YK:n pöytäkirjassa mainittu 
10 vuoden vähimmäisaika on liian lyhyt, ottaen huomioon tuliaseiden hyvin pitkän elinkaaren. 
Tietoja olisi siksi säilytettävä vähintään 20 vuotta.

Tarkistus 27
1 ARTIKLAN 2 ALAKOHTA

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

"Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden alueella olevat tuliaseet ja niiden 
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osat tai komponentit on merkitty ja 
kirjattu rekisteriin tämän direktiivin 
mukaisesti, tai ne on poistettu käytöstä."

Perustelu

Olisi tehtävä selväksi, että kaikkien EU:ssa tavattujen tuliaseiden tulee olla asianmukaisesti 
merkittyjä, mukaan lukien maahantuodut tuliaseet, mikäli niitä ei ole varustettu tämän 
direktiivin mukaisella merkinnällä alkuperämaassa. Tämän direktiivin mukaisen merkinnän 
vaatiminen tuoduilta tuliaseilta on olennaista, jotta estetään epäoikeudenmukainen kilpailu 
kolmansien maiden valmistajien taholta.

Tarkistus 28
1 ARTIKLAN 2 A ALAKOHTA(uusi)

5 artikla (Direktiivi 91/477/ETY)

2 a) Muutetaan 5 artiklaa seuraavasti:
a) Korvataan 1 kohdan a alakohta 
seuraavasti: 
"(a) ovat täyttäneet 18 vuotta tai 
enemmän;"
b) Lisätään 1 kohtaan b alakohdan 
jälkeen uusi kohta seuraavasti:
"(c) eivät ole saaneet lainvoimaista 
tuomiota rikoksesta; jäsenvaltioiden on 
vahvistettava yksityiskohtaiset säännöt 
tämän vaatimuksen soveltamisesta, 
mukaan lukien esimerkiksi oleellisina 
pidettävät rikostyypit, mahdollinen 
rangaistuksen pakollinen 
vähimmäisankaruus tai mahdollinen 
vähimmäisaika, jonka olisi kuluttava 
tuomion antamispäivän ja 
lupahakemuksen jättämispäivän välillä."
c) Poistetaan 2 kohta.
3) Korvataan 3 kohta seuraavasti:
"Jäsenvaltiot voivat peruuttaa tuliaseen 
hallussapitoluvan, mikäli jokin 
ensimmäisen kohdan b tai c alakohdassa 
vahvistetuista vaatimuksista ei enää 
täyty." 
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Perustelu

Ei ole perusteltua sallia poikkeuksia tuliaseen hankkimisen ja hallussapidon vähimmäisikään 
metsästyksen ja urheiluammunnan harjoittamisen osalta. On lisäksi vaarallista sallia 
rikoksista tuomittujen henkilöiden hankkia tuliaseita ja sitä olisi säänneltävä, kuten 
esimerkiksi Saksassa on tehty, mutta jäsenvaltioiden olisi vahvistettava kyseisen sääntelyn 
yksityiskohdat.

Tarkistus 29
1 ARTIKLAN 2 B ALAKOHTA (uusi)

6 artikla (Direktiivi 91/477/ETY)

2 b) Lisätään 6 artiklaan kaksi uutta 
kohtaa seuraavasti:
"Jäsenvaltioiden on kiellettävä 
tuliaseiden, niiden osien ja komponenttien 
ja ampumatarvikkeiden hankinta 
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.
Jäsenvaltioiden on määrättävä, että 
tuliaseen hankinnan ehtona on vähintään 
15 arkipäivän pituisen harkinta-ajan 
kuluminen tuliaseen osto- ja 
toimituspäivän välillä, paitsi kun on kyse 
asekauppiaasta tai välittäjästä.
1 EYVL L 144, 4.6.1997, s. 19.

Perustelu

Tuliaseiden hankkiminen etäviestinnän kautta estää asianmukaisen valvonnan toteuttamisen. 
Lisäksi esimerkiksi eräissä Yhdysvaltojen osavaltioissa, kuten Kaliforniassa, sovelletun 
harkinta-ajan vaatiminen edesauttaisi sellaisten rikosten ehkäisemistä, jotka on tehty 
tilapäisen mielihäiriön vallitessa.

Tarkistus 30
1 ARTIKLAN 2 C ALAKOHTA (uusi)

8 artikla (Direktiivi 91/477/ETY)

2 c) Muutetaan 8 artiklaa seuraavasti:
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a) Poistetaan 1 kohta. 
b) Poistetaan 2 kohta.
c) Korvataan 3 kohta seuraavasti:
"Mikäli jäsenvaltio kieltää B-luokan 
tuliaseen hankkimisen ja hallussapidon 
alueellaan, sen on ilmoitettava asiasta 
muille jäsenvaltioille, joiden on liitettävä 
kyseisestä kiellosta nimenomainen 
maininta niihin Euroopan ampuma-
asepasseihin, jotka ne myöntävät 
12 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
kyseisenlaista tuliasetta varten."

Perustelu

Tämä tarkistus on johdonmukainen tuliaseille ehdotetun uuden luokittelun kanssa.

Tarkistus 31
1 ARTIKLAN 2 D ALAKOHTA (uusi)

9 artiklan 1 kohdan johdantokappale (Direktiivi 91/477/ETY)

2 d) Korvataan 9 artiklan 1 kohdan 
johdanto-osa seuraavasti:
"1. Tuliaseen luovuttaminen henkilölle, 
jonka asuinpaikka ei sijaitse 
asianomaisessa jäsenvaltiossa, on 
sallittava, edellyttäen, että 5, 6 ja 
7 artiklassa vahvistettuja vaatimuksia 
noudatetaan:" 

Perustelu

Tämä tarkistus on johdonmukainen tuliaseille ehdotetun uuden luokittelun kanssa.

Tarkistus 32
1 ARTIKLAN 2 E ALAKOHTA (uusi)

11 artiklan 3 kohdan 2 alakohta (Direktiivi 91/477/ETY)

2 e) Korvataan 11 artiklan 3 kohdan 
2 alakohta seuraavasti:
"Välittäjän on ilmoitettava vähintään 
5 arkipäivää ennen siirtopäivää sen 
jäsenvaltion viranomaisille, josta siirto 
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tehdään, kaikki 2 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa luetellut yksityiskohtaiset 
tiedot. Asianomaisten jäsenvaltioiden 
julkisten viranomaisten on paikan päällä 
tehtävien satunnaisten tarkastusten avulla 
varmistettava välittäjän ilmoittamien 
tietojen ja siirtoa koskevien tosiasioiden 
vastaavuus."

Perustelu

Kuten pöytäkirjassa on todettu, on viranomaisten tarkastettava siirrot fyysisesti, ainakin 
pistokokein, lähettämisen hetkellä tai siirron perille saapumisen yhteydessä yhdessä 
vastaanottajan kanssa, jotta varmistetaan, että ilmoitetut tiedot vastaavat todellisen 
lähetyksen tietoja. Jotta kyseiset tarkastukset ovat mahdollisia olisi viranomaisten saatava 
tiedot viimeistään 5 arkipäivää etukäteen.

Tarkistus 33
1 ARTIKLAN 2 F ALAKOHTA (uusi)

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

2 f) Muutetaan 12 artiklan 2 kohtaa 
seuraavasti:
a) Korvataan ensimmäinen alakohta 
seuraavasti:
"Rajoittamatta 1 kohdan soveltamista 
voivat metsästäjät ja tarkkuusammunnan 
harrastajat ilman ennakkoon myönnettyä 
lupaa pitää hallussaan yhtä tai useampaa 
tuliasetta metsästämistä tai 
tarkkuusammunnan harjoittamista varten 
kahden tai useamman jäsenvaltion alueen 
kautta tehtävän matkan aikana, 
edellyttäen, että heillä on hallussaan 
Euroopan ampuma-asepassi, jossa 
kyseinen tuliase tai kyseiset tuliaseet on 
mainittu ja edellyttäen, että he kykenevät 
perustelemaan matkaansa johtaneet syyt. 
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 
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suorittamista."
b) Korvataan toinen alakohta seuraavasti:
"Tätä poikkeusta ei kuitenkaan sovelleta 
sellaisiin matkoihin, jotka tehdään 
kyseisen tuliaseen hankkimisen ja 
hallussapidon kieltäneeseen 
jäsenvaltioon; tässä tapauksessa on 
Euroopan ampuma-asepassiin lisättävä 
kyseinen nimenomainen tieto."

Perustelu

Kuten komission vuoden 2000 kertomuksessa todettiin ja pitäen mielessä sisämarkkinoiden 
toimivuuden jäsenvaltiot eivät saisi vaatia Euroopan ampuma-asepassin lisäksi muita 
asiakirjoja tai maksuja silloin, kun on kyse metsästäjien ja tarkkuusammunnan harrastajien 
aseiden liikkeistä. 

Tarkistus 34
1 ARTIKLAN 2 G ALAKOHTA (uusi)

13 artikla (Direktiivi 91/477/ETY)

2 g) Muutetaan 13 artiklaa seuraavasti:
a) Korvataan 2 kohta seuraavasti:
"2. Jäsenvaltioiden on välitettävä kaikki 
tuliaseiden siirtoja koskevassa 
11 artiklassa ja toisen jäsenvaltion 
asukkaan hankkimia ja omistamia 
tuliaseita koskevassa 7 artiklan 
2 kohdassa vahvistettujen menettelyiden 
mukaisesti saamansa tiedot viimeistään 
asianomaisten siirtojen 
tapahtumahetkellä 
määränpääjäsenvaltioille ja tarvittaessa 
viimeistään siirron hetkellä 
kauttakulkujäsenvaltioille."
b) 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 
komponenttien ja ampumatarvikkeiden 
siirtoja, kansallisia säädöksiä ja 
käytäntöjä, niiden alueella olevia 



PR\638303FI.doc 25/34 PE 380.818v01-00

FI

varastoja, takavarikoituja tuliaseita ja 
käytöstä poistamismenetelmiä ja -
tekniikoita. Jäsenvaltioiden on myös 
vuonna 1959 tehdyn keskinäistä 
oikeusapua rikosasioissa koskevan 
eurooppalaisen yleissopimuksen ja 
myöhempien, kyseistä yleissopimusta 
osittain tai kokonaan muuttavien tai 
täydentävien tai sen korvaavien 
välineiden mukaisesti vaihdettava tietoja 
henkilöistä, jotka on todettu syyllisiksi
tässä direktiivissä määriteltyyn rikokseen 
ja joiden tuomio on saanut lainvoiman.
Komissio perustaa […]* mennessä 
yhteysryhmän tämän artiklan soveltamista
koskevien tietojen vaihtamiseksi ja 
laittomien tuliaseiden ja niiden osien ja 
komponenttien 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 toimii 4 kohdan mukaisesti, ryhtyy 
asianmukaisiin toimiin tämän kohdan 
soveltamiseksi."
c) 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 ja 
– liitteen I kohdan III (a) 2 alakohdan 
mukaisesti.
Komissio, joka toimii 3 artiklassa ja 
7 artiklassa vahvistetun menettelyn 
mukaisesti ja joka ottaa huomioon 
päätöksellä 2006/512/EY muutetun 
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päätöksen 1999/468/EY 8 artiklassa 
vahvistetut säännökset, ryhtyy 
asianmukaisiin toimiin tämän artiklan 
3 kohdan mukaisesti." 
* Yhden vuoden kuluttua tämän 
direktiivin voimaantulosta.

Perustelu

Tämän tarkistuksen ensimmäinen osa on johdonmukainen tuliaseille ehdotetun uuden 
luokittelun kanssa. Tarkistuksen 2. ja 3. osa on sopusoinnussa komission vuoden 2000 
kertomukseen sisältyvien ehdotusten kanssa: niissä korostettiin jäsenvaltioiden välisen 
yhteistyön parantamisen tärkeyttä. Direktiivissä 91/477/ETA mainitaan tietoverkkojen 
perustaminen määrittelemättä kyseisen tietojenvaihdon muotoa. Vuoden 2000 kertomuksessa 
kaavaillaan yhteysryhmän perustamista tätä tarkoitusta varten. Jäsenvaltioiden välisen 
yhteistyön olisi sitä paitsi oltava johdonmukaista komitologiamenettelyiden kanssa ja 
vaikuttaa siltä, että eräissä tapauksissa uusi valvonnan käsittävä sääntelymenettely on 
tarkoituksenmukainen.

Tarkistus 35
1 ARTIKLAN 2 H ALAKOHTA (uusi)

17 artikla (Direktiivi 91/477/ETY)

2 h) Korvataan 17 artikla seuraavasti:
"Komissio laatii viiden vuoden kuluessa 
tämän direktiivin täytäntöönpanosta 
kansallisessa lainsäädännössä ja viiden 
vuoden välein sen jälkeen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
ja tarvittaessa ehdotuksia tämän 
direktiivin soveltamisesta aiheutuvasta 
tilanteesta." 

Perustelu

Direktiivin 91/477/ETY 17 artiklassa tarkoitettu komission kertomus olisi laadittava 
säännöllisin väliajoin.

Tarkistus 36
1 ARTIKLAN 4 ALAKOHDAN -A ALAKOHTA (uusi)

Liite I, I osa, 1 luetelmakohta (Direktiivi 91/477/ETY)

- a) Korvataan I osan 1 luetelmakohta 
seuraavasti:
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" - tuliaseita sellaisina kuin ne on 
määritelty 1 artiklassa," 

Perustelu

Tämä tarkistus on johdonmukainen sen kanssa, että tuliaseen määritelmä on sisällytetty 
direktiivin 1 artiklaan.

Tarkistus 37
1 ARTIKLAN 4 ALAKOHDAN A A ALAKOHTA (uusi)

Liite I, osa II (Direktiivi 91/477/ETY)

a a) Korvataan II osa seuraavasti:
"Tässä direktiivissä tuliaseet on luokiteltu 
seuraavasti:

Luokka A – kielletyt tuliaseet ja 
ampumatarvikkeet
1. Sotilastarkoituksissa käytettävät 
räjähtävät ohjukset sekä heittimet.
2. Monipatruunaiset itselataavat 
sarjatuliaseet. 
3. Muuksi 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. 
Luokka B – luvanvaraiset tuliaseet 
Kaikki tuliaseet, jotka eivät kuulu 
luokkaan A.
Tuliaseiden osat ja komponentit kuuluvat 
samaan tuliaseiden luokkaan kuin se 
tuliase, jonka osia tai komponentteja ne 
ovat tai jonka osiksi tai komponenteiksi 
ne on tarkoitettu."
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Perustelu

Vuoden 1991 jälkeinen kehitys osoittaa tuliaseisiin liittyvän rikollisuuden osalta, että neljään 
luokkaan perustuva jako on aikansa elänyt. Uusimmissa kansallisissa säädöksissä, 
esimerkiksi Belgiassa, tämä järjestelmä on tehty yksinkertaisemmaksi ja siinä ei enää 
hyväksytä tuliaseiden hankintaa ilman lupaa. Tästä syystä olisi otettava yleisesti käyttöön 
kaikissa jäsenvaltioissa uusi luokittelu, joka sisältää kaksi luokkaa (A: kielletyt tuliaseet; 
B: luvanvaraiset tuliaseet.

Tarkistus 38
1 ARTIKLAN 4 ALAKOHDAN B ALAKOHTA

Liite I, osa III, 1 a kohta (uusi) (Direktiivi 91/477/ETY)

b) Lisätään ensimmäisen alakohdan
jälkeen alakohta seuraavasti:

b) Lisätään III osan ensimmäisen kohdan
jälkeen uusi kohta 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 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 antaa 13 artiklan 
4 kohdassa vahvistettua menettelyä 
noudattaen deaktivointistandardeja ja -
tekniikoita koskevia yhteisiä suuntaviivoja 
sen varmistamiseksi, että deaktivoidut 
tuliaseet on tehty pysyvästi 
ampumakelvottomiksi."

Perustelu

YK:n pöytäkirjassa on mainittu tuliaseiden deaktivointia koskevia ohjeita. Mitä tulee 
tilanteeseen EU:ssa, deaktivointinormeista ja -tekniikoista olisi annettava suuntaviivoja, jotta 
varmistetaan, että deaktivointitoimenpiteet ovat peruuttamattomia.

Tarkistus 39
1 ARTIKLAN 4 ALAKOHDAN B A ALAKOHTA (uusi)

Liite I, osa IV (Direktiivi 91/477/ETY)



PR\638303FI.doc 29/34 PE 380.818v01-00

FI

b a) Poistetaan IV osan a, b, d, e ja 
f luetelmakohta.

Perustelu

Tämä tarkistus on johdonmukainen tuliaseille ehdotetun uuden luokittelun kanssa.

Tarkistus 40
1 ARTIKLAN 4 A ALAKOHTA (uusi)
Liite II, f kohta (Direktiivi 91/477/ETY)

4) Muutetaan liitteen II f luetelmakohtaa 
seuraavasti:
a) Korvataan 1 ja 2 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. 
Yllä tarkoitettu ennakkolupamenettely ei 
ole periaatteessa välttämätön 
metsästyskäyttöön tai urheilukäyttöön 
tarkoitetun aseen osalta, jos matkustajalla 
on ampuma-asepassi ja hän voi esittää 
matkan syyn."
b) 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.

Perustelu

Tämä tarkistus on johdonmukainen tuliaseille ehdotetun uuden luokittelun kanssa.

Tarkistus 41
2 ARTIKLAN 1 KOHDAN 1 ALAKOHTA

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
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direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään […]. Niiden on 
viipymättä toimitettava nämä säännökset 
kirjallisina komissiolle sekä kyseisiä 
säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva 
vastaavuustaulukko.

direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään […]. Niiden on 
viipymättä toimitettava nämä säännökset 
kirjallisina Euroopan parlamentille ja 
komissiolle sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä 
direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Perustelu

Jotta Euroopan parlamentti voi yhdessä EU:n muiden toimielinten kanssa seurata tämän 
direktiivin saattamista osaksi kansallisia lainsäädäntöjä olisi sille toimitettava samat 
kansallisia täytäntöönpanotoimia koskevat tiedot kuin komissiollekin.
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PERUSTELUT

Taustaa

Yhteisön sisärajojen poistuminen 1. tammikuuta 1993 johti siihen, että aseiden hankinnan ja 
hallussapidon valvonnasta annetulla direktiivillä 91/477/ETY oli luotava yhteiset säännöt, 
joiden mukaisesti jäsenvaltioissa voitiin valvoa tuliaseiden hankintaa ja hallussapitoa ja niiden 
siirtoja toisiin jäsenvaltioihin. Direktiivissä määritellään neljä tuliaseiden luokkaa (kielletyt, 
luvanvaraiset, tuliaseet, joista on tehtävä ilmoitus sekä muut tuliaseet), vaaditaan säilyttämään 
tuliaseiden siirtoja koskevat tiedot viiden vuoden ajan, luodaan Euroopan tuliaseenkantolupa 
tuliaseiden yhteisön sisäisiä siirtymisiä varten ja rohkaistaan jäsenvaltioiden välistä 
tiedonvaihtoa.

Komissio julkisti joulukuussa 2000 kertomuksen tämän direktiivin täytäntöönpanosta. 
Kertomuksessa ei päädytty toteamaan, että vuoden 1991 direktiiviä olisi muutettava 
merkittävästi, mutta siinä tuotiin esille eräitä ongelmia ja ehdotettiin mahdollisia ratkaisuja 
niihin, erityisesti mitä tulee jäsenvaltioiden väliseen tietojenvaihtoon (esimerkiksi luomalla 
yhteysryhmä), aseluokkien yksinkertaistamiseen, Euroopan tuliaseenkantolupaan (metsästäjiä 
koskevan poikkeuksen selkiyttäminen, jäsenvaltioiden yhteiset sopimukset, kantoluvan 
myöntämisehtojen yhdenmukaistaminen, aseiden tilapäisiä siirtoja koskevat määräykset), 
vaarattomaksi tekemistä koskevien yhteisten teknisten määräysten määrittelemiseen ja 
antiikkiaseen yhteisen määritelmän antamiseen.

Euroopan komissio allekirjoitti joulukuussa 2001 Euroopan yhteisön puolesta ampuma-
aseiden laittoman valmistuksen ja laittoman kaupan torjuntaa koskevan YK:n lisäpöytäkirjan. 

Komissio julkisti maaliskuussa 2006 ehdotuksen vuoden 1991 direktiivin tarkistamiseksi ja 
sen sopeuttamiseksi vastaamaan YK:n vuoden 2001 pöytäkirjassa esitettyjä vaatimuksia. 
Ehdotuksessa käsitellään kuutta näkökohtaa: laittoman valmistuksen ja kaupan 
määritteleminen YK:n pöytäkirjan mukaisesti; tuliaseiden merkitsemisen velvoittaminen; 
tuliaseita koskevien tietojen rekistereissä säilyttämisajan pidentäminen 10 vuoteen; 
välitystoiminta; velvoite pitää laitonta valmistusta ja kauppaa tahallisena rikollisena tekona; ja 
toimet, jotka liittyvät tuliaseiden deaktivointiin. Komissio päätti käsitellä ainoastaan YK:n 
pöytäkirjaan perustuvia kysymyksiä. Tästä syystä eräitä vuoden 2000 kertomukseen 
sisältyneitä kaavailuja vuoden 1991 direktiivin parantamiseksi ei otettu mukaan ehdotukseen.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea antoi 13. syyskuuta 2006 komission ehdotusta koskevan 
lausunnon, jossa se korosti, että rajat ylittävä rikollisuus on yksi vakavampia uhkia valtioiden 
koskemattomuudelle. ETSK ehdotti yhdenmukaistettua ehkäisevää ja rankaisevaa 
lainsäädäntöä, yhteen sovitettuja yhteisiä politiikkoja ja antiikkiaseiden määritelmän 
vahvistamista, ja suositti, että jäsenvaltiot velvoitetaan edellyttämään aseiden omistajilta, että 
he ilmoittavat omistamansa aseen, hankkivat asianmukaisen luvan ja noudattavat kaikkia 
muita hallinnollisia lupamenettelyjä, jotka liittyvät tuliaseen käyttöön ja hallussapitoon.

IMCO-valiokunta pyysi Euroopan politiikan tutkimuskeskusta laatimaan muistion, jossa 
käydään läpi, missä vaiheessa direktiivin täytäntöönpano on kymmenessä EU:n 
jäsenvaltiossa. Tutkimus osoittaa, että useimmissa jäsenvaltioissa: asekauppiaiden on jo 
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säilytettävä tiedot vähintään kymmenen vuoden ajan; on käytössä yhtenäinen 
merkintäjärjestelmä; on voimassa muita tuliaseiden hankinnalle asetettuja vaatimuksia; 
Euroopan ampuma-asepassin haltijoiden on esitettävä saamansa kutsu, kun he saapuvat 
useimpien muiden jäsenvaltioiden alueelle; välittäjät kuuluvat kansallisen 
tuliaselainsäädännön piiriin; asekauppiailla on oltava lupa käydä kauppaa aseista, kuuluivat 
aseet mihin luokkaan tahansa; aseiden deaktivointi on useimmiten annettu tarkastuslaitosten 
tai eräiden muiden elinten tehtäväksi. Eräissä jäsenvaltioissa ei ole käytössä tuliaseiden C- tai 
D-luokkaa.

IMCO-valiokunta järjesti 4. lokakuuta 2006 pienimuotoisen kuulemistilaisuuden tutkiakseen, 
miltä kohdin vuoden 1991 direktiiviä olisi muutettava ja selvittääkseen, mikä olisi sopivin 
yhteisön laajuisen yhdenmukaistamisen taso. Kuulemiseen kutsutut asiantuntijat esittivät 
ristiriitaisia näkemyksiä tarkistetun direktiivin mahdollisesta sisällöstä. Eräät heistä korostivat 
valmistusprosessiin jo nyt sisältyviä lukuisia testaustoimenpiteitä, joilla pyritään 
varmistamaan kuluttajien turvallisuus, sekä 11:ssä pysyvään kansainväliseen komissioon 
(International Permanent Commission, CIP1) kuuluvassa EU:n jäsenvaltiossa käytössä olevan 
valvontajärjestelmän merkitystä. Toiset asiantuntijat painottivat muunnettujen ja uudelleen 
aktivoitujen tuliaseiden muodostamaa uhkaa ja huomauttivat, että kyseiset aseet eivät kuulu 
nykyisen direktiivin piiriin, ja kehottivat siksi ottamaan käyttöön tiukempia sääntöjä 
erityisesti seuraavien ehdotusten muodossa: aseiden merkitseminen siten, että merkintää ei 
voida tuhota; geometristen merkintöjen kieltäminen; tiukkojen vaatimusten esittäminen 
asekauppiaiden pätevyydelle; 'välittäjän' asianmukainen määritteleminen; tietojen 
säilyttäminen digitaalisessa muodossa ja ennalta määräämättömän ajan; suuntaviivojen 
laatiminen aseiden deaktivoinnille; aseiden tuonnin EU:hun sisällyttäminen direktiiviin; 
tuliaseiden luokkien rajoittaminen kahteen (kielletyt ja luvanvaraiset aseet); yksittäisen 
henkilön omistamien aseiden määrää koskevien rajoitusten käyttöönotto; ja fyysiset 
tarkastukset aseiden siirtojen yhteydessä.

Esittelijän ehdotukset

On syytä todeta, että viisi vuotta YK:n pöytäkirjan allekirjoittamisen jälkeen on korkea aika 
sisällyttää sen määräykset EU:n lainsäädäntöön. Tuliaseiden, niiden osien ja komponenttien 
sekä ampumatarvikkeiden laiton valmistus ja kauppa vaikuttaa haitallisesti EU:n kaikkien 
asukkaiden turvallisuuteen. Näiden toimintojen ehkäisemiseksi, torjumiseksi ja lopettamiseksi 
tarvitaan uusia toimenpiteitä. Tuliaseiden laitonta hallussapitoa koskevaa kysymystä ei voida 
olla ottamatta huomioon tarkasteltaessa pienten tuliaseiden aiheuttamia väkivaltaisia 
kuolemia, oli kyse sitten laittomista tai laillisista aseista. Helposti saatavissa olevat, halvat, 
kannettavat ja helppokäyttöiset pienaseet ovat yhteiskunnassa esiintyvän väkivallan työkaluja. 
Maailman terveysjärjestön (WHO) tietojen mukaan 15–44-vuotiaiden ikäryhmässä on 
henkilöiden välinen väkivalta ja itsemurha 3. ja 4. yleisin heikon terveyden ja ennenaikaisen 
kuoleman syy maailmassa, kun sodasta johtuvat vammat ovat sijalla 6. Näistä suuri osa liittyy 
tuliaseiden käyttöön. Pienaseiden käyttöön vaikuttavien tekijöiden joukkoon kuuluu kyseisten 
aseiden saatavuus. Tuliaseiden helppoon saatavuuteen on yhdistetty tuliaseista johtuvan 

  
1 Tässä yhteydessä on syytä panna merkille, että toistaiseksi ei EU:ssa ole johdonmukaista mallia tuliaseiden ja 
ampumatarvikkeiden jäljittämiselle. Siksi olisi suositeltavaa siirtää CIP:n määräykset EU:n lainsäädäntöön 
samalla kun harkitaan EU:hun kuulumattomien Venäjän ja Kiinan poikkeuksellista mukaan ottamista. Koska 
tämä kuitenkin edellyttäisi pitkän neuvotteluprosessin läpivientiä on tarpeen löytää tehokkaampi ratkaisu. 
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kuolleisuuden kasvua. Sitä paitsi olisi suotavaa, 15 vuotta vuoden 1991 direktiivin 
hyväksymisen jälkeen ja kuusi vuotta sen jälkeen, kun komissio laati kertomuksen kyseisen 
direktiivin täytäntöönpanosta, sisällyttää tähän uudelleenarviointiin kaikki ne asiaan liittyvät 
elementit, jotka tehostaisivat tämän direktiivin vaikutusta kansalaisten turvallisuuteen. Tässä 
mielessä ei tätä vuoden 1991 direktiivin tarkistusprosessia pitäisi rajoittaa ainoastaan YK:n 
pöytäkirjassa käsiteltyihin kysymyksiin. Prosessissa olisi myös tarkasteltava muun muassa 
komission vuoden 2000 kertomuksen valossa ja kansallisissa lainsäädännöissä tapahtunut 
kehitys huomioon ottaen, olisiko nyt hyödyllistä tehdä muitakin muutoksia direktiiviin, jotta 
vähennetään tarvetta lisämuutoksiin lähitulevaisuudessa. Pitäen mielessä EU:n ponnistukset 
lainsäädännön parantamisen alalla olisi todellakin kansalaisten edun mukaista välttää 
joutumasta tarkistamaan samaa säädöstä useaan otteeseen.

Edellä esiin tuodut näkemykset huomioon ottaen esittelijä ehdottaa tarkistuksia erityisesti:

1. direktiivin soveltamisalaan (direktiiviä olisi sovellettava tuliaseiden lisäksi myös 
niiden osiin ja ampumatarvikkeisiin sekä keräilijöihin ja kulttuurisia ja historiallisia 
näkökohtia vaaliviin tahoihin);

2. merkintäjärjestelmään (alfanumeeristen merkkien käyttö, valmistusvuotta koskevat 
tiedot; merkinnät aseiden keskeisiin ja rakenteellisesti olennaisiin osiin); 

3. tietojen säilyttämisvaatimukseen (ajan pidentäminen, viranomaisten vastuu, atk-
järjestelmät, tietojen säilyttäminen keskitetysti kansallisella tasolla kustakin 
tuliaseesta, jolla on ainutkertainen tunnusnumero); 

4. jäsenvaltioiden väliseen tietojenvaihtoon (merkintäjärjestelmiä ja -tekniikoita koskevat 
tiedot, siirrot, tuliaseiden nykyiset varastot ja takavarikoidut tuliaseet, virallisen 
yhteysryhmän perustaminen); 

5. asekauppiaan ammattiin (ammattitaidot, taloudelliset varat); 

6. välitystoimintaan (määritelmä); 

7. tuliaseiden luokitteluun (vain kaksi luokkaa: kielletyt tuliaseet ja luvanvaraiset 
tuliaseet); 

8. valvontaan (fyysiset tarkastukset aseiden yhteisön sisäisten siirtojen yhteydessä); 

9. Euroopan tuliaseenkantolupaan (sopiminen siitä, että lupa on ainoa asianmukainen 
väline, jolla voi matkustaa toiseen jäsenvaltioon, alle 18-vuotiaita metsästäjiä 
koskevan poikkeuksen poistaminen tuliaseiden hankinnan ja hallussapidon osalta, 
määräykset sellaisia tapauksia varten, joissa aseita siirretään tilapäisesti korjaamista tai 
näytteille asettamista varten); 

10. tuliaseiden deaktivointiin (teknisiä määräyksiä sisältävät EU:n suuntaviivat, toimet 
uudelleenaktivoimisen ehkäisemiseksi); 

11. antiikkiaseisiin (määritelmä); ja
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12. turvallisuutta koskevien toimien lisäämiseksi (etäviestinnän avulla tapahtuvan 
hankinnan kieltäminen, harkinta-ajan käyttöönotto asiakkaan halutessa ostaa aseen, 
tuliaseen hankkimisen kieltäminen rikoksista tuomituilta henkilöiltä).

Esittelijä katsoo, että seuraamuksia ja rikoksia koskevat kysymykset kuuluvat parlamentin 
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan käsiteltäviksi ja siksi hän ei 
esitä yksityiskohtaisia ehdotuksia niiden osalta. Esittelijä arvostaisi myös sitä, jos LIBE-
valiokunnan esittäisi näkemyksensä esittelijän edellä 12. kohdassa antamista, 
turvallisuustoimenpiteiden lisäämistä koskevista ehdotuksista.
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