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(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis).
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
rakendatakse ÜRO tulirelvade protokolli artiklit 10 ning kehtestatakse tulirelvade, 
nende osade, lisaseadiste ja laskemoona ekspordilube, importi ja transiiti käsitlevad 
meetmed
(KOM(2010)0273 – C7-0138/2010 – 2010/0147(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2010)0273);

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 207 lõiget 2, 
mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7-0138/2010);

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55;

– võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, 
justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A7-0000/2010),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

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

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. „osad ja olulised lisaseadised” –
tulirelva mis tahes osa või varuosa, mis on 
spetsiaalselt tulirelva jaoks konstrueeritud 
ja vajalik selle kasutamiseks, sealhulgas 
relvaraud, relvaraam, relva lukukoda, 
püstolikelk, trummel, lukk või kaitseriiv, 
ning mis tahes seadis, mis on valmistatud 
või kohandatud tulistamisel tekkiva heli 

2. „osad” – tulirelva mis tahes osa või 
varuosa, mis on spetsiaalselt tulirelva jaoks 
konstrueeritud ja vajalik selle 
kasutamiseks, sealhulgas relvaraud, 
relvaraam, relva lukukoda, püstolikelk, 
trummel, lukk või kaitseriiv, ning mis tahes 
seadis, mis on valmistatud või kohandatud 
tulistamisel tekkiva heli summutamiseks;
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summutamiseks;

„oluline lisaseadis” – tulirelva 
lukustusmehhanism, padrunipesa ja 
relvaraud, mis eraldi esemetena kuuluvad 
samasse klassi kui tulirelv, mille külge 
need on kinnitatud või mille külge 
kinnitamiseks need on mõeldud;

Or. it

Selgitus

Tekstis kasutatavad mõisted tuleks ühtlustada olemasolevate ELi õigusaktidega, eelkõige 
direktiiviga 2008/51/EÜ, milles mõisted „osa” ja „oluline osa” on määratletud eraldi.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

   2 a. „oluline lisaseadis” – tulirelva 
lukustusmehhanism, padrunipesa ja 
relvaraud, mis eraldi esemetena kuuluvad 
samasse klassi kui tulirelv, mille külge 
need on kinnitatud või mille külge 
kinnitamiseks need on mõeldud;

Or. it

Selgitus

Tekstis kasutatavad mõisted tuleks ühtlustada olemasolevate ELi õigusaktidega, eelkõige 
direktiiviga 2008/51/EÜ, milles mõisted „osa” ja „oluline osa” on määratletud eraldi.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 2 – lõige 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12. „ekspordiluba” – luba, mis antakse 
ühele kindlale eksportijale kaupade 
edastamiseks ühele kolmanda riigi 
lõppkasutajale või kaubasaajale ja mis 
kehtib ühe või enama tulirelva, nende osa, 

12. „ekspordiluba” – luba, mis antakse 
ühele kindlale eksportijale kaupade 
edastamiseks ühele kolmanda riigi 
lõppkasutajale või kaubasaajale ja mis 
kehtib ühe või enama tulirelva, nende osa,
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lisaseadise või laskemoona kohta; olulise lisaseadise või laskemoona kohta;

Or. it

Selgitus

Muudatus on kooskõlas artikli 2 lõike 2 kohta tehtud muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13. „mitmekordne ekspordiluba” – luba, 
mis antakse ühele kindlale eksportijale 
mitmekordseks kaupade edastamiseks 
samale kolmanda riigi lõppkasutajale või 
kaubasaajale ja mis kehtib ühe või enama 
tulirelva, nende osa, lisaseadise või 
laskemoona kohta;

13. „mitmekordne ekspordiluba” – luba, 
mis antakse ühele kindlale eksportijale 
mitmekordseks kaupade edastamiseks 
samale kolmanda riigi lõppkasutajale või 
kaubasaajale ja mis kehtib ühe või enama 
tulirelva, nende osa, olulise lisaseadise või 
laskemoona kohta;

Or. it

Selgitus
Muudatus on kooskõlas artikli 2 lõike 2 kohta tehtud muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) meritsi ja kolmandate riikide sadamate 
kaudu saatmine, tingimusel et ei toimu 
ümberlaadimisega transiiti ja 
transpordivahendit ei vahetata.

g) lennukiga või meritsi ja kolmandate 
riikide lennujaamade või sadamate kaudu 
saatmine, tingimusel et ei toimu 
ümberlaadimisega transiiti ja 
transpordivahendit ei vahetata, ja ainult 
artikli 5 lõike 1 punktis b viidatud 
transiitvedude korral.

Or. it

Selgitus
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Lennusaadetiste suhtes, mille puhul ei toimu ümberlaadimist ega vahetata 
transpordivahendit, tuleks kohaldada sama erandit.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Enne tulirelvade, nende osade, 
lisaseadiste ja laskemoona ühe- või 
mitmekordse ekspordiloa andmist 
kontrollib asjaomane liikmesriik, et:

1. Enne tulirelvade, nende osade, oluliste
lisaseadiste ja laskemoona ühe- või 
mitmekordse ekspordiloa andmist 
kontrollib asjaomane liikmesriik, et:

a) importiv kolmas riik on andnud 
asjaomase impordiloa ning

a) importiv kolmas riik on andnud 
asjaomase impordiloa ning

b) kolmandad transiidiriigid, kui neid on, 
on hiljemalt enne vedu kirjalikult teatanud, 
et neil ei ole transiidile vastuväiteid.

b) kolmandad transiidiriigid, kui neid on, 
on hiljemalt enne vedu kirjalikult teatanud, 
et neil ei ole transiidile vastuväiteid.

Or. it

Selgitus

Muudatus on kooskõlas artikli 2 lõike 2 kohta tehtud muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriik menetleb ühe- või 
mitmekordsete ekspordilubade taotlusi 
liikmesriigi õigusaktide või tavaga 
kindlaks määratud ajavahemiku jooksul, 
mis ühelgi juhul ei ületa 90 tööpäeva.

4. Liikmesriik menetleb ühe- või 
mitmekordsete ekspordilubade taotlusi 
liikmesriigi õigusaktide või tavaga 
kindlaks määratud ajavahemiku jooksul, 
mis ühelgi juhul ei ületa 60 tööpäeva.

Or. it

Selgitus

Ekspordilubade taotluste menetlemiseks ette nähtud maksimaalset ajavahemikku lühendatakse 
selleks, et kiirendada administratiivseid ja bürokraatlikke menetlusi ning võimaldada selle 
sektori eksportijatel planeerida paremini oma tegevusi.
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid otsustavad ühe- või 
mitmekordse ekspordiloa kehtivusaja 
pikkuse, kuid see ei ole lühem kui kaksteist 
kuud.

5. Liikmesriigid otsustavad ekspordiloa 
kehtivusaja pikkuse. Kehtivusaeg ei tohi 
olla lühem kui kaksteist kuud ja 
mitmekordse kaupade edastamise korral 
ei tohi see olla lühem kui kaheksateist 
kuud.

Or. it

Selgitus

Ekspordilubade kehtivusaja pikendamine aitab vähendada halduskoormust liikmesriikidel ja 
eksportijatel, kes edastavad kaupu regulaarselt ja pika ajaperioodi vältel.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid võivad otsustada kasutada 
ekspordilubade taotluste töötlemiseks 
elektroonilisi dokumente.

6. Liikmesriigid võivad edendada 
laialdasemat info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia 
kasutamist, et parandada 
konkurentsivõimet ja süsteemi tõhusust. 
Eelkõige võivad nad otsustada kasutada 
ekspordilubade taotluste töötlemiseks 
elektroonilisi dokumente.

Or. it

Selgitus

Laialdasem info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine on kooskõlas Euroopa 2020. 
aasta strateegia innovatsioonil põhineva aruka majanduskasvu eesmärgiga.
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Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) tulirelvade, nende osade, lisaseadiste ja 
laskemoona kirjeldus ja kogus, sealhulgas 
tulirelvade märgistus.

h) tulirelvade, nende osade, oluliste
lisaseadiste ja laskemoona kirjeldus ja 
kogus, sealhulgas tulirelvade märgistus.

Or. it

Selgitus

Muudatus on kooskõlas artikli 2 lõike 2 kohta tehtud muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lõigetes 2, 3 ja 4 sätestatud lihtsustatud 
menetlusi kohaldatakse tõendatavatel 
seaduslikel eesmärkidel, mis hõlmab 
jahipidamist, laskesporti, hindamist, 
näitusi ja parandustöid, toimuva 
tulirelvade ajutise ekspordi suhtes.

1. Lõigetes 2, 3 ja 4 sätestatud lihtsustatud 
menetlusi kohaldatakse tõendatavatel 
seaduslikel eesmärkidel toimuva 
tulirelvade ajutise ekspordi suhtes.

Or. it

Selgitus

Lõige peaks olema üldise iseloomuga ja üksikasjad tuleks esitada järgnevates lõigetes.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva määrusega sätestatud transiiti 
käsitlevaid meetmeid ei kohaldata ajutise 

2. Käesoleva määrusega sätestatud transiiti 
käsitlevaid meetmeid ei kohaldata ajutise 
ekspordi suhtes tõendatavatel seaduslikel 
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ekspordi suhtes. eesmärkidel, mis hõlmab jahipidamist, 
laskesporti, hindamist, näitusi ja 
parandustöid.

Or. it

Selgitus

Selguse mõttes tuleks täpsustada ajutise ekspordi liigid, mille suhtes tuleks kohaldada 
lihtsustatud transiidimenetlust.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Viies tulirelvi ELi tolliterritooriumilt 
välja oma elukohaks oleva liikmesriigi 
välispiiril asuva piiripunkti kaudu, võivad
jahimehed ja laskesportlased ühe või 
enama tulirelva ajutiseks ekspordiks reisil 
kolmandasse riiki esitada vastavalt 
direktiivi 91/477/EMÜ artiklitele 1 ja 12 
Euroopa tulirelvapassi, liikmesriigi 
tulirelvaloa, liikmesriigi jahiloa või muu 
oma elukohaks oleva liikmesriigi pädeva 
asutuse väljaantud kehtiva riikliku 
dokumendi.

3. Viies tulirelvi ELi tolliterritooriumilt 
välja oma elukohaks oleva liikmesriigi 
välispiiril asuva piiripunkti kaudu, peavad
jahimehed ja laskesportlased, kelle suhtes 
kohaldatakse lihtsustatud menetlust, ühe 
või enama tulirelva ajutiseks ekspordiks 
reisil kolmandasse riiki esitama vastavalt 
direktiivi 91/477/EMÜ artiklitele 1 ja 12 
Euroopa tulirelvapassi, liikmesriigi 
tulirelvaloa, liikmesriigi jahiloa või muu 
oma elukohaks oleva liikmesriigi pädeva 
asutuse väljaantud kehtiva riikliku 
dokumendi.

Or. it

Selgitus

Tekst sõnastatakse ümber, et väljendada selgemini, et jahimehed ja laskesportlased võivad 
kasutada ajutise ekspordi puhul lihtsustatud menetlust. Hindamine, näitused ja parandustööd 
jätavad siiski liiga palju ruumi võimalikele rikkumistele, sh tulirelvade salakaubaveole, mille 
vastu võideldakse ÜRO tulirelvade protokolliga.
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Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Viies tulirelvi ELi tolliterritooriumilt 
välja mõne muu kui oma elukohaks oleva 
liikmesriigi välispiiril asuva piiripunkti 
kaudu, võivad jahimehed ja laskesportlased 
ühe või enama tulirelva ajutiseks 
ekspordiks reisil kolmandasse riiki esitada
kehtiva Euroopa tulirelvapassi, mille on 
vastavalt direktiivi 91/477/EMÜ 
artiklitele 1 ja 12 välja andnud tema 
elukohaks oleva liikmesriigi pädev asutus.

4. Viies tulirelvi ELi tolliterritooriumilt 
välja mõne muu kui oma elukohaks oleva 
liikmesriigi välispiiril asuva piiripunkti 
kaudu, peavad jahimehed ja 
laskesportlased, kelle suhtes kohaldatakse 
lihtsustatud menetlust, ühe või enama 
tulirelva ajutiseks ekspordiks reisil 
kolmandasse riiki esitama kehtiva Euroopa 
tulirelvapassi, mille on vastavalt 
direktiivi 91/477/EMÜ artiklitele 1 ja 12 
välja andnud tema elukohaks oleva 
liikmesriigi pädev asutus.

Selle liikmesriigi pädev asutus, milles asub 
ELi välispiiril asuv piiripunkt, teatab 
Euroopa tulirelvapassi välja andnud ning 
jahimehe või laskesportlase elukoha 
liikmesriigi pädevale asutusele ajutise 
ekspordi kuupäeva, ajutiselt eksporditud 
tulirelvade koguse ja prognoositava 
tagasituleku kuupäeva, mille jahimees või 
laskesportlane teatas ajutise ekspordi 
toimumisel.

Selle liikmesriigi pädev asutus, milles asub 
ELi välispiiril asuv piiripunkt, teatab 
Euroopa tulirelvapassi välja andnud ning 
jahimehe või laskesportlase elukoha 
liikmesriigi pädevale asutusele ajutise 
ekspordi kuupäeva, ajutiselt eksporditud 
tulirelvade koguse ja prognoositava 
tagasituleku kuupäeva, mille jahimees või 
laskesportlane teatas ajutise ekspordi 
toimumisel.

Or. it

Selgitus

Tekst sõnastatakse ümber, et väljendada selgemini, et jahimehed ja laskesportlased võivad 
kasutada ajutise ekspordi puhul lihtsustatud menetlust. Hindamine, näitused ja parandustööd 
jätavad siiski liiga palju ruumi võimalikele rikkumistele, sh tulirelvade salakaubaveole, mille 
vastu võideldakse ÜRO tulirelvade protokolliga.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) keelduvad andmast ühe- või 
mitmekordset ekspordiluba, kui sellist luba 

a) keelduvad andmast ühe- või 
mitmekordset ekspordiluba, kui sellist luba 
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taotlev füüsiline või juriidiline isik on 
varem kriminaalkorras karistatud 
ebaseadusliku tulirelvade, nende osade, 
oluliste lisaseadiste või laskemoonaga 
kauplemise või muude raskete kuritegude 
eest;

taotlev füüsiline või juriidiline isik on 
varem kriminaalkorras karistatud 
ebaseadusliku tulirelvade, nende osade, 
oluliste lisaseadiste või laskemoonaga 
kauplemise või kuritegude eest, mis on 
loetletud nõukogu 13. juuni 2002. aasta 
raamotsuse 2002/584/JSK (Euroopa 
vahistamismääruse ja 
liikmesriikidevahelise üleandmiskorra 
kohta)1 artikli 2 lõikes 2;
________
1  EÜT L 190, 18.7.2002, lk. 1.

Or. it

Selgitus

La definizione di "reato grave" può dare adito a interpretazioni discordanti tra Stati membri.
Pertanto si ritiene utile il riferimento alla legislazione UE esistente, in particolare alla 
decisione quadro del Consiglio relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di 
consegna tra Stati membri ((2002/584/GAI, poi modificata con decisione quadro del 
Consiglio 2009/299/JHA. All'art.2 par. 2 della sopracitata decisione quadro si elenca una 
serie di reati per i quali vengono comminate sanzioni che privano dalla libertà per almeno tre 
anni. La natura di questi reati suggerisce la negazione dell'autorizzazione di esportazione di 
armi da fuoco.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käeolev määrus jõustub saja 
kahekümnendal päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käeolev määrus jõustub saja 
kahekümnendal päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesoleva määruse artikli 10 lõiget 2
kohaldatakse kuupäevast, mil Euroopa Liit 
ühineb ÜRO tulirelvade protokolliga pärast 
selle sõlmimist ELi toimimise lepingu 
artikli 218 alusel.

Käesoleva määruse artikli 11 lõiget 1
kohaldatakse kuupäevast, mil Euroopa Liit 
ühineb ÜRO tulirelvade protokolliga pärast 
selle sõlmimist ELi toimimise lepingu 
artikli 218 alusel.

Or. it

Selgitus
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Komisjoni tekstis on viga, tuleks viidata artikli 11 lõikele 1.
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SELETUSKIRI

Komisjoni 2010. aasta mais esitatud ettepanek võtta vastu määrus käsitleb ÜRO protokolli 
tulirelvade ja nende varuosade ning laskemoona ebaseadusliku tootmise ja nendega 
kauplemise kohta (edaspidi „ÜRO tulirelvade protokoll”) artikli 10 rakendamist.

ÜRO peaassamblee võttis protokolli vastu 2001. aasta mais ÜRO rahvusvahelise 
organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise konventsiooni lisaprotokollina. Protokoll jõustus 
3. juunil 2005 pärast selle ratifitseerimist neljakümne riigi poolt ning see on esimene 
ülemaailmsel tasandil vastu võetud õiguslikult siduv dokument väikerelvade kohta.

Nõukogu volitas komisjoni 2002. aastal Euroopa Ühenduse nimel pidama läbirääkimisi ÜRO 
tulirelvade protokolli üle ja selle allkirjastama. Oma 18. juuli 2005. aasta teatises väljendas 
komisjon kavatsust viia lõpule ratifitseerimine, võttes üle ekspordi, impordi ja transiidi 
litsentsimis- või loasüsteemidele esitatavaid üldnõudeid käsitleva ÜRO tulirelvade protokolli 
artikli 10 sätted.

Tänaseks on ÜRO tulirelvade protokolli ratifitseerinud 83 riiki (kellest 13 on ELi 
liikmesriigid: Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Itaalia, Küpros, Leedu, Läti, Madalmaad, 
Poola, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia) ja allkirjastanud 52 riiki (kelle hulka kuulub ka 
Euroopa Ühendus ja 9 ELi liikmesriiki: Austria, Kreeka, Luksemburg, Portugal, Saksamaa, 
Soome, Šveits, Taani, Ühendkuningriik) ning seda ei ole ratifitseerinud ega allkirjastanud veel 
mitu riiki (sh 5 ELi liikmesriiki: Iirimaa, Malta, Prantsusmaa, Tšehhi Vabariik, Ungari).

Määrusega nähakse liikmesriikidele ette ekspordiprotseduur kolmandatesse riikidesse 
suunduva ekspordi puhul. Määruse vastuvõtmine seadusandliku tavamenetluse kohaselt 
võimaldaks kohaldada ÜRO tulirelvade protokolli artiklit 10 kõigis liikmesriikides ja sellega 
loodaks viimaks ühtne süsteem tulirelvade ja nende osade, lisaseadiste ja laskemoona 
kaubandusele ELis.

Lisaks üldisele eesmärgile ühtlustada ja lihtsustada menetlusi soovitakse määrusega ka aidata 
kaasa ebaseadusliku tulirelvade kaubanduse vastu võitlemisele riikidevahelise koostöö 
edendamise ja tugevdamise kaudu. See eesmärk on muutunud veelgi olulisemaks pärast 
Lissaboni lepingu jõustumist 1. detsembril 2009.

Ettepanek käsitleb tsiviilkasutuseks (ja mitte sõjaliseks otstarbeks) mõeldud 
mitteautomaatrelvi, nende osi ja laskemoona ning nendega kauplemist kolmandates riikides 
või nende vedu kolmandatesse riikidesse, nende hulka kuuluvad ka riigid, mis ei ole ÜRO 
tulirelvade protokolli lepinguosalised. Määrusega hõlmatud kaubad on loetletud 1.lisas.

Ettepanekus nähakse ette kõnealuste kaupade kolmandatesse riikidesse ekspordi, impordi ja 
transiidi loasüsteem. Ekspordiloa võib anda ainult juhul, kui kolmas riik on väljastanud 
impordiloa ja transiitriik on teatanud, et tal ei ole transiidile vastuväiteid. Määrusega viiakse 
sisse uus menetlus – vaikimisi heaks kiitmine –, mida kasutatakse juhtumite korral, kui 
transiitriik ei ole teatava ajavahemiku jooksul esitanud vastuväiteid.

Teatavat liiki ekspordi ja teatavate kasutajate (nagu jahimehed ja laskesportlased) korral 
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nähakse ette lihtsustatud menetlus. Liikmesriigid peavad andma pädevatele asutustele 
asjakohased volitused ja määrama kindlaks karistused määruse rikkumise korral. Määrusega 
nähakse ette ka tulirelvade ekspordi koordineerimise rühma loomine.

Õigusakti ettepanek põhineb Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklil 207, mis käsitleb ühist 
kaubanduspoliitikat, mis kuulub Lissaboni lepingu artikli 3 kohaselt ELi ainupädevusse.

Raportöör võttis teksti analüüsimisel arvesse tööstuse jätkusuutlikkuse ja avaliku julgeoleku 
küsimusi. Ühest küljest on määruse kohaldamise sotsiaalne ja majanduslik mõju vaieldamatu.
Relvatööstuse osakaal Euroopa ekspordis on umbes 694 miljonit eurot ja impordis 220 
miljonit eurot ning annab seega märkimisväärse panuse SKPsse ja tööhõivesse, mida tuleb 
tootmissüsteemis arvesse võtta. Teisest küljest käsitletakse Stockholmi programmis 
relvakaubandust ohuna ELi sisemisele julgeolekule.

Komisjoni avaldatud määruse kohaldamise mõju hinnangust selgub, et  ettevõtete ja 
riigiasutuste kulud suurenevad umbes 1,3–1,6 miljonit eurot aastas, mille tulemusel oleks 
tsiviilkasutuseks mõeldud tulirelvade lubade kogumaksumus on 3,8–4,6 miljonit eurot.

Raportöör on siiski otsustanud keskenduda eelkõige kaubandusmenetluste kiirusele ja 
tõhususele.

Tuleb muu hulgas rõhutada, et riiklike ametiasutuste viivitused ja ebatõhusus ei tohiks 
takistada kaubandust, vaid need tuleks pigem kõrvaldada tõhusa parimate tavade vahetamise 
abil liikmesriikide pädevate ametiasutuste vahel.

Üldiselt on komisjoni pakutud tekst tasakaalustatud ja tuleks teatavate muudatustega vastu 
võtta.

Eelkõige I peatüki osas (sisu, mõisted ja reguleerimisala) on raportöör hoolikalt kaalunud, 
kuidas mõned mõisted ümber sõnastada, et muuta need asjakohasemaks, selgemaks ja 
tehniliselt õigemaks. Raportöör otsustas täpsustada üksikasjalikumalt erinevust osa ja 
lisaseadise vahel, kooskõlastades sõnastust kehtivate ELi õigusaktidega, eelkõige Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2008/51/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiivi 
91/477/EMÜ relvade omandamise ja valduse kontrolli kohta.

Lisaks leidis raportöör, et artiklis 3 ette nähtud erand peaks analoogia põhjal meritsi 
saatmisega sisaldama transiidi erandjuhtumite hulgas ka lennukiga saatmist kolmandate 
riikide lennujaamade kaudu, kus ei toimu ümberlaadimist ega vahetata transpordivahendit.

Üldsätete osas komisjoni pakutud menetluste kohta (ekspordiluba, menetlused ja kontroll, 
artiklid 4–14) leidis raportöör, et liikmesriikidele ekspordiloa taotluste menetlemiseks antud 
aega tuleks lühendada (90 tööpäevalt 60 tööpäevale) ja mitmekordsete ekspordilubade 
kehtivusaega pikendada (12 kuult  18 kuuni), et muuta menetlused kiiremaks ja eksportijatele 
vähem koormavaks.

Raportöör püüdis muuta paremini mõistetavaks määruse osa, mis käsitleb ajutise ekspordi 
puhul kohaldatavat lihtsustatud menetlust. Jahipidamise, laskespordi, hindamise, näituste ja 
parandustööde puhul ei kohaldata tavalisi transiidimenetlusi. Jahimehed ja laskesportlased 
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võivad kasutada veelgi rohkem lihtsustatud menetlust, kui nad ekspordivad ajutiselt tulirelvi 
spordi eesmärgil. Hindamine, näitused ja parandustööd jätavad siiski liiga palju ruumi 
võimalikele rikkumistele ja seega ka tulirelvade salakaubaveole, mille vastu võideldakse ÜRO 
tulirelvade protokolliga.

Õiguskindluse parandamiseks soovitab raportöör laiendada artiklis 9 määratletud raske 
kuriteo mõistet, viidates kuritegude loendile, mis on esitatud nõukogu raamotsuses 
2002/584/JSK (Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta 
(2002/584/JSK, mida on muudetud nõukogu raamotsusega 2009/299/JSK). Kõnealuste 
kuritegude iseloom ja nendega tavaliselt kaasnevad vabadusekaotuslikud karistused näitavad 
selgelt, et ükski sellise kuriteo toimepanija ei või osaleda tulirelvade ekspordis ja nende 
osalemine sellistes tegevustes tuleks automaatselt välistada.

Raportöör rõhutab, kui oluline on menetluste ühtlustamiseks ja viimaks ühtse tulirelvade
kaubanduse reguleerimise süsteemi loomiseks, et kõik liikmesriigid rakendaksid ÜRO 
tulirelvade protokolli artiklit 10.


