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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Yhdistyneiden 
Kansakuntien ampuma-asepöytäkirjan 10 artiklan täytäntöönpanosta ja ampuma-
aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden vientiluvasta ja 
tuonti- ja kauttakuljetusmenettelyistä
(KOM(2010)0273 – C7-0138/2010 – 2010/0147(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2010)0273),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 207 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C7-0138/2010),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien 
sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A7-0000/2010),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

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 sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. 'osilla ja komponenteilla' mitä tahansa 
osia tai varaosia, jotka on tarkoitettu 
nimenomaan ampuma-aseeseen ja jotka 
ovat oleellisia sen toiminnan kannalta, 
mukaan lukien piiput, lukon kehykset tai 
rungot, luistit tai sylinterit, lukot tai 
sulkukappaleet, sekä laitteita, jotka on 

2. 'osilla' mitä tahansa osia tai varaosia, 
jotka on tarkoitettu nimenomaan ampuma-
aseeseen ja jotka ovat oleellisia sen 
toiminnan kannalta, mukaan lukien piiput, 
lukon kehykset tai rungot, luistit tai 
sylinterit, lukot tai sulkukappaleet, sekä 
laitteita, jotka on tarkoitettu vaimentamaan 



PE452.853v01-00 6/17 PR\839692FI.doc

FI

tarkoitettu vaimentamaan ampuma-aseen 
laukaus tai muunnettu vaimentajaksi.
'Olennaisilla osilla' sulkijamekanismeja, 
ampuma-aseiden pesiä ja piippuja, jotka 
luetaan erillisinä osina kuuluviksi 
samaan luokkaan kuin ase, jonka osia ne 
ovat tai jonka osiksi ne on tarkoitettu;

ampuma-aseen laukaus tai muunnettu 
vaimentajaksi;

Or. it

Perustelu

Tekstissä olevat määritelmät on yhdenmukaistettava nykyisen EU-lainsäädännön kanssa ja 
etenkin direktiivin 2008/51/EY kanssa, jossa määritellään erikseen "osat" ja "olennaiset 
osat".

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

   2 a. 'olennaisilla osilla' 
sulkijamekanismeja, ampuma-aseiden 
pesiä ja piippuja, jotka luetaan erillisinä 
osina kuuluviksi samaan luokkaan kuin 
ase, jonka osia ne ovat tai jonka osiksi ne 
on tarkoitettu;

Or. it

Perustelu

Tekstissä olevat määritelmät on yhdenmukaistettava nykyisen EU-lainsäädännön kanssa ja 
etenkin direktiivin 2008/51/EY kanssa, jossa määritellään erikseen "osat" ja "olennaiset 
osat".

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi 
2 artikla – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

12. 'vientiluvalla' yhdelle tietylle viejälle 
myönnettyä lupaa, joka kattaa yhden tai 
useamman ampuma-aseen, niiden osien ja 

12. 'vientiluvalla' yhdelle tietylle viejälle 
myönnettyä lupaa, joka kattaa yhden tai 
useamman ampuma-aseen, niiden osien ja 
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komponenttien sekä ampumatarvikkeiden 
viennin yhdelle kolmannessa maassa 
sijaitsevalle loppukäyttäjälle tai 
vastaanottajalle;

olennaisten osien sekä 
ampumatarvikkeiden viennin yhdelle 
kolmannessa maassa sijaitsevalle 
loppukäyttäjälle tai vastaanottajalle;

Or. it

Perustelu

Tarkistus on johdonmukainen 2 artiklan 2 kohtaan tehdyn tarkistuksen kanssa.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 13 kohta

Komission teksti Tarkistus

13. 'useita kuljetuksia koskevalla 
vientiluvalla' yhdelle tietylle viejälle 
myönnettyä useita kuljetuksia koskevaa 
lupaa, joka kattaa yhden tai useamman 
ampuma-aseen, niiden osien ja 
komponenttien sekä ampumatarvikkeiden 
viennin samalle kolmannessa maassa 
sijaitsevalle loppukäyttäjälle tai 
vastaanottajalle;

13. 'useita kuljetuksia koskevalla 
vientiluvalla' yhdelle tietylle viejälle 
myönnettyä useita kuljetuksia koskevaa 
lupaa, joka kattaa yhden tai useamman 
ampuma-aseen, niiden osien ja olennaisten 
osien sekä ampumatarvikkeiden viennin 
samalle kolmannessa maassa sijaitsevalle 
loppukäyttäjälle tai vastaanottajalle;

Or. it

Perustelu
Tarkistus on johdonmukainen 2 artiklan 2 kohtaan tehdyn tarkistuksen kanssa.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) kolmansien maiden satamien kautta 
tapahtuviin laivakuljetuksiin edellyttäen, 
että kyseessä ei ole uudelleenlastaus tai 
kuljetusvälineen vaihto.

(g) kolmansien maiden lentoasemien tai
satamien kautta tapahtuviin lento- tai
laivakuljetuksiin edellyttäen, että kyseessä 
ei ole uudelleenlastaus tai kuljetusvälineen 
vaihto, yksinomaan 5 artiklan 1 kohdan 
b alakohdassa tarkoitetuissa 
kauttakuljetustapauksissa.
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Or. it

Perustelu

Lentokuljetuksille, jotka toteutetaan ilman uudelleenlastausta tai kuljetusvälineen vaihtoa, 
olisi niin ikään myönnettävä poikkeus.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi 
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Asianomaisen jäsenvaltion on ennen 
vientiluvan tai useita kuljetuksia koskevan 
vientiluvan myöntämistä ampuma-aseille, 
niiden osille ja komponenteille sekä 
ampumatarvikkeille tarkistettava, että

1. Asianomaisen jäsenvaltion on ennen 
vientiluvan tai useita kuljetuksia koskevan 
vientiluvan myöntämistä ampuma-aseille, 
niiden osille ja olennaisille osille sekä 
ampumatarvikkeille tarkistettava, että

(a) määrämaana oleva kolmas maa on 
myöntänyt asianomaisen tuontiluvan ja

(a) määrämaana oleva kolmas maa on 
myöntänyt asianomaisen tuontiluvan ja

(b) mahdollinen kauttakuljetusmaana 
toimiva kolmas maa on antanut kirjallisen 
ilmoituksen viimeistään ennen kuljetusta 
siitä, että se ei vastusta kauttakuljetusta.

(b) mahdollinen kauttakuljetusmaana 
toimiva kolmas maa on antanut kirjallisen 
ilmoituksen viimeistään ennen kuljetusta 
siitä, että se ei vastusta kauttakuljetusta.

Or. it

Perustelu

Tarkistus on johdonmukainen 2 artiklan 2 kohtaan tehdyn tarkistuksen kanssa.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on käsiteltävä 
vientilupaa tai useita kuljetuksia koskevaa 
vientilupaa koskevat hakemukset 
kansallisessa lainsäädännössä tai 
kansallisen käytännön mukaan 
määritellyssä ajassa, joka ei minkään asian 
osalta saa ylittää yhdeksääkymmentä

4. Jäsenvaltioiden on käsiteltävä 
vientilupaa tai useita kuljetuksia koskevaa 
vientilupaa koskevat hakemukset 
kansallisessa lainsäädännössä tai 
kansallisen käytännön mukaan 
määritellyssä ajassa, joka ei minkään asian 
osalta saa ylittää kuuttakymmentä
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työpäivää. työpäivää.

Or. it

Perustelu

Lyhentämällä vientilupahakemusten enimmäiskäsittelyaikaa pyritään nopeuttamaan 
hallintomenettelyjä. Tämä antaa alan toimijoille mahdollisuuden suunnitella toimintansa 
tehokkaammin.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltiot päättävät vientiluvan tai 
useita kuljetuksia koskevan vientiluvan 
voimassaoloajan, joka ei saa olla 
vähemmän kuin kaksitoista kuukautta.

5. Jäsenvaltiot päättävät vientiluvan 
voimassaoloajan. Tämä voimassaoloaika
ei saa olla vähemmän kuin kaksitoista 
kuukautta. Useita kuljetuksia koskevan 
vientiluvan voimassaoloaika puolestaan ei 
saa olla vähemmän kuin kahdeksantoista 
kuukautta.

Or. it

Perustelu

Pidentämällä vientilupien voimassaoloaikaa voidaan vähentää sekä jäsenvaltioiden että 
kuljetuksia säännöllisesti ja pitkillä aikaväleillä järjestävien toimijoiden hallinnollista 
rasitusta.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltiot voivat päättää käyttää 
sähköisiä asiakirjoja lupahakemusten 
käsittelyssä.

6. Jäsenvaltiot voivat edistää tieto- ja 
viestintätekniikan entistä laajempaa 
käyttöä parantaakseen kilpailukykyä ja 
järjestelmän tehokkuutta. Ne voivat
erityisesti päättää käyttää sähköisiä 
asiakirjoja lupahakemusten käsittelyssä.

Or. it
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Perustelu

Eurooppa 2020 -strategiassa suositellaan tieto- ja viestintätekniikan entistä laajempaa 
käyttöä innovointiin perustuvan älykkään kasvun edistämiseksi.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi 
6 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

(h) ampuma-aseiden, niiden osien ja 
komponenttien sekä ampumatarvikkeiden 
kuvaus ja määrä sekä aseissa olevat 
merkinnät.

(h) ampuma-aseiden, niiden osien ja 
olennaisten osien sekä 
ampumatarvikkeiden kuvaus ja määrä sekä 
aseissa olevat merkinnät.

Or. it

Perustelu

Tarkistus on johdonmukainen 2 artiklan 2 kohtaan tehdyn tarkistuksen kanssa.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäljempänä 2, 3 ja 4 kohdassa säädettyjä 
yksinkertaistettuja menettelyitä sovelletaan 
ampuma-aseiden väliaikaiseen vientiin 
valvottua laillista käyttötarkoitusta varten, 
joihin kuuluvat metsästys, 
urheiluammunta, arvonmääritys, 
asenäyttely tai korjaus.

1. Jäljempänä 2, 3 ja 4 kohdassa säädettyjä 
yksinkertaistettuja menettelyitä sovelletaan 
ampuma-aseiden väliaikaiseen vientiin 
valvottua laillista käyttötarkoitusta varten.

Or. it

Perustelu

Kohdan on tarkoitus olla yleisluonteinen, ja yksityiskohdat selitetään jäljempänä olevissa 
kohdissa.
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Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tässä asetuksessa vahvistettuja 
kauttakuljetusmenettelyitä ei sovelleta 
väliaikaiseen vientiin.

2. Tässä asetuksessa vahvistettuja 
kauttakuljetusmenettelyitä ei sovelleta 
väliaikaiseen vientiin valvottua laillista 
käyttötarkoitusta varten, joihin kuuluvat 
metsästys, urheiluammunta, 
arvonmääritys, asenäyttely tai korjaus.

Or. it

Perustelu

Selvyyden vuoksi on syytä luetella väliaikainen vientitoiminta, johon sovelletaan 
yksinkertaistettua kauttakuljetusmenettelyä.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Metsästäjät ja urheiluampujat voivat
lähtiessään kolmanteen maahan unionin 
tullialueelta sen jäsenvaltion ulkorajan 
rajanylityspaikalla, jossa he oleskelevat,
esittää yhden tai useamman ampuma-aseen 
väliaikaista vientilupaa varten direktiivin 
91/477/ETY 1 ja 12 artiklan mukaisen
Euroopan tuliaseenkantoluvan, 
kansallisen aseenkantoluvan, kansallisen 
metsästysluvan tai muun voimassa olevan, 
toimivaltaisen viranomaisen siinä 
jäsenvaltiossa, jossa he oleskelevat,
myöntämän kansallisen asiakirjan.

3. Metsästäjien ja urheiluampujien, joihin 
sovelletaan yksinkertaistettua menettelyä, 
on lähtiessään kolmanteen maahan unionin 
tullialueelta sen jäsenvaltion ulkorajan 
rajanylityspaikalla, jossa he oleskelevat,
esitettävä yhden tai useamman ampuma-
aseen väliaikaista vientilupaa varten 
direktiivin 91/477/ETY 1 ja 12 artiklan
mukainen Euroopan tuliaseenkantolupa, 
kansallinen aseenkantolupa, kansallinen 
metsästyslupa tai muu voimassa oleva, 
toimivaltaisen viranomaisen siinä 
jäsenvaltiossa, jossa he oleskelevat,
myöntämä kansallinen asiakirja.

Or. it

Perustelu
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Sanamuotoa on muutettu, jotta kävisi selvemmin ilmi, että metsästäjät ja urheiluampujat 
saavat noudattaa väliaikaista vientiä koskevaa yksinkertaistettua menettelyä. Arvonmääritys, 
asenäyttely tai korjaus ovat sen sijaan edelleen liian alttiita väärinkäytöksille, kuten ampuma-
aseiden laittomalle kaupalle, jota YK:n ampuma-asepöytäkirjalla on tarkoitus torjua.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Metsästäjät ja urheiluampujat voivat
lähtiessään kolmanteen maahan unionin 
tullialueelta muun kuin sen jäsenvaltion 
ulkorajan rajanylityspaikalla, jossa he 
oleskelevat, esittää yhden tai useamman 
ampuma-aseen väliaikaista vientilupaa 
varten toimivaltaisen viranomaisen siinä 
jäsenvaltiossa, jossa he oleskelevat, 
direktiivin 91/477/ETY 1 ja 12 artiklan 
mukaisesti myöntämän Euroopan
tuliaseenkantoluvan.

4. Metsästäjien ja urheiluampujien, joihin 
sovelletaan yksinkertaistettua menettelyä, 
on lähtiessään kolmanteen maahan unionin 
tullialueelta muun kuin sen jäsenvaltion 
ulkorajan rajanylityspaikalla, jossa he 
oleskelevat, esitettävä yhden tai useamman 
ampuma-aseen väliaikaista vientilupaa 
varten toimivaltaisen viranomaisen siinä 
jäsenvaltiossa, jossa he oleskelevat, 
direktiivin 91/477/ETY 1 ja 12 artiklan 
mukaisesti myöntämä Euroopan
tuliaseenkantolupa.

Sen jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen, jossa unionin ulkorajan 
rajanylityspaikka sijaitsee, ilmoittaa 
Euroopan tuliaseenkantoluvan 
myöntäneelle, sen jäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa 
metsästäjä tai urheiluampuja oleskelevat, 
väliaikaisen viennin päivämäärän, 
väliaikaisesti vietyjen ampuma-aseiden 
määrän ja aiotun paluupäivämäärän 
metsästäjän tai urheiluampujan väliaikaisen 
viennin yhteydessä antaman ilmoituksen 
mukaisesti.

Sen jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen, jossa unionin ulkorajan 
rajanylityspaikka sijaitsee, ilmoittaa 
Euroopan tuliaseenkantoluvan 
myöntäneelle, sen jäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa 
metsästäjä tai urheiluampuja oleskelevat, 
väliaikaisen viennin päivämäärän, 
väliaikaisesti vietyjen ampuma-aseiden 
määrän ja aiotun paluupäivämäärän 
metsästäjän tai urheiluampujan väliaikaisen 
viennin yhteydessä antaman ilmoituksen 
mukaisesti.

Or. it

Perustelu

Sanamuotoa on muutettu, jotta kävisi selvemmin ilmi, että metsästäjät ja urheiluampujat 
saavat noudattaa väliaikaista vientiä koskevaa yksinkertaistettua menettelyä. Arvonmääritys, 
asenäyttely tai korjaus ovat sen sijaan edelleen liian alttiita väärinkäytöksille, kuten ampuma-
aseiden laittomalle kaupalle, jota YK:n ampuma-asepöytäkirjalla on tarkoitus torjua.
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Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) evättävä vientilupa tai useita kuljetuksia 
koskeva vientilupa, jos kyseistä lupaa 
hakeva luonnollinen tai oikeushenkilö on 
tuomittu ampuma-aseiden, niiden osien ja 
olennaisten komponenttien sekä 
ampumatarvikkeiden laittomasta kaupasta 
tai muista vakavista rikoksista:

(a) evättävä vientilupa tai useita kuljetuksia 
koskeva vientilupa, jos kyseistä lupaa 
hakeva luonnollinen tai oikeushenkilö on 
tuomittu ampuma-aseiden, niiden osien ja 
olennaisten komponenttien sekä 
ampumatarvikkeiden laittomasta kaupasta 
tai eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä 
ja jäsenvaltioiden välisistä 
luovuttamismenettelyistä 13 päivänä 
kesäkuuta 2002 tehdyn neuvoston 
puitepäätöksen 2002/584/YOS1 2 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetuista rikoksista;
________
1 EYVL L 190, 18.7.2002, s. 1.

Or. it

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
20 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tämä asetus tulee voimaan 
sadantenakahdentenakymmenentenä 

Tämä asetus tulee voimaan 
sadantenakahdentenakymmenentenä 
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päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämän asetuksen 10 artiklan 2 kohtaa
sovelletaan siitä päivästä, jona Euroopan 
unionista tulee YK:n ampuma-
asepöytäkirjan sopimuspuoli, sen jälkeen, 
kun pöytäkirja on tehty Euroopan unionin 
perustamissopimuksen 218 artiklan 
mukaisesti.

Tämän asetuksen 11 artiklan 1 kohtaa
sovelletaan siitä päivästä, jona Euroopan 
unionista tulee YK:n ampuma-
asepöytäkirjan sopimuspuoli, sen jälkeen, 
kun pöytäkirja on tehty Euroopan unionin 
perustamissopimuksen 218 artiklan 
mukaisesti.

Or. it

Perustelu

Komission alkuperäisessä tekstissä on virhe; siinä pitäisi viitata 11 artiklan 1 kohtaan.
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PERUSTELUT

Komission toukokuussa 2010 toimittamassa asetusehdotuksessa käsitellään YK:n ampuma-
aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden laittoman valmistuksen ja 
kaupan torjumista koskevan YK:n lisäpöytäkirjan (jäljempänä YK:n ampuma-asepöytäkirja) 
10 artiklan täytäntöönpanoa.

Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokous hyväksyi pöytäkirjan toukokuussa 2001 
kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen YK:n yleissopimuksen 
lisäpöytäkirjana. Se tuli voimaan 3. kesäkuuta 2005, kun neljäkymmentä maata oli ratifioinut 
sen. Se on ensimmäinen kansainvälisellä tasolla hyväksytty sitova käsiaseita koskeva 
asiakirja.

Komissio neuvotteli ja allekirjoitti neuvoston valtuuttamana Euroopan yhteisön puolesta 
YK:n ampuma-asepöytäkirjan vuonna 2002. Tiedonannossaan 18. heinäkuuta 2005 komissio 
ilmoitti aikovansa saattaa ratifiointiprosessin päätökseen ottamalla YK:n ampuma-
asepöytäkirjan 10 artiklan säännökset osaksi EU:n lainsäädäntöä. Kyseisessä artiklassa 
vahvistetaan ampuma-aseiden vienti-, tuonti- ja kauttakulkulisenssejä sekä 
hyväksyntäjärjestelmiä koskevat yleiset vaatimukset.

YK:n ampuma-asepöytäkirjan on ratifioinut tähän mennessä 83 maata (muun muassa 13 EU:n 
jäsenvaltiota: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Italia, Kypros, Latvia, Liettua, Puola, 
Romania, Slovakia, Slovenia ja Viro) ja allekirjoittanut 52 maata (muun muassa Euroopan 
yhteisö ja 9 EU:n jäsenvaltiota: Itävalta, Kreikka, Luxemburg, Portugali, Ruotsi, Saksa, 
Suomi, Tanska ja Yhdistynyt kuningaskunta), mutta on vielä monia maita, jotka eivät ole 
allekirjoittaneet eivätkä ratifioineet sitä (muun muassa 5 EU:n jäsenvaltiota: Irlanti, Malta 
Ranska, Unkari ja Tšekin tasavalta).

Ehdotetussa asetuksessa säädetään vientimenettelystä, jota jäsenvaltiot soveltavat kolmansiin 
maihin suuntautuvaan vientiin. Sen hyväksyminen tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä 
antaisi mahdollisuuden soveltaa YK:n ampuma-asepöytäkirjan 10 artiklaa kaikissa 
jäsenvaltioissa, minkä jälkeen Euroopan unionissa olisi vihdoin yhtenäinen ampuma-aseiden, 
niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden kauppaa koskeva järjestelmä.

Asetuksen yleisenä tavoitteena on yhdenmukaistaa ja yksinkertaistaa menettelyjä, mutta sen 
lisäksi sillä pyritään tehostamaan aseiden laittoman kaupan torjuntaa edistämällä ja lisäämällä 
valtioiden välistä yhteistyötä. Lissabonin sopimuksen tultua voimaan 1. joulukuuta 2009 tämä 
tavoite on vielä entistäkin merkittävämpi.

Ehdotus koskee siviilikäyttöön (ei sotilaskäyttöön) tarkoitettuja ei-automaattisia ampuma-
aseita ja niiden osia sekä ampumatarvikkeita ja kolmansiin maihin suuntautuvaa ampuma-
aseiden kauppaa tai siirtoa kolmansiin maihin, olivat nämä YK:n pöytäkirjan osapuolia tai 
eivät. Liitteessä 1 on lueteltu tavarat, joihin asetusta sovelletaan.

Ehdotuksessa säädetään kolmansiin maihin suuntautuvaan kyseisten tavaroiden vientiin, 
tuontiin ja kauttakuljetukseen sovellettavasta lupamenettelystä. Vientilupa olisi myönnettävä 
vasta, kun kolmas maa on myöntänyt tuontiluvan ja kauttakulkumaa on ilmoittanut, että se ei 
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vastusta kauttakuljetusta. Ehdotuksessa otetaan käyttöön uudenlainen menettely – hiljainen 
suostumus – silloin, kun kauttakulkumaa ei tietyn ajanjakson kuluessa ole esittänyt 
vastalauseita.

Tietyn tyyppiselle viennille ja eräille käyttäjäryhmille annetaan mahdollisuus 
yksinkertaistettuun menettelyyn. Jäsenvaltioiden on annettava toimivaltaisille viranomaisille 
asianmukaiset valtuudet ja määriteltävä asetuksen rikkomisesta langetettavat seuraamukset.
Asetuksessa säädetään myös ampuma-aseiden viennin koordinointiryhmän perustamisesta.

Lainsäädäntöehdotuksen oikeusperusta on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
207 artikla, joka koskee yhteistä kauppapolitiikkaa, joka Lissabonin sopimuksen 3 artiklan 
perusteella kuuluu Euroopan unionin yksinomaiseen toimivaltaan.

Esittelijä on tarkastellut tekstiä sekä teollisuuden kestävien toimintaedellytysten että yleisen 
turvallisuuden kannalta. Toisaalta ei pidä unohtaa myöskään asetuksen soveltamisesta 
aiheutuvia sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia. Aseteollisuuden viennin määrä on 
Euroopassa lähes 694 miljoonaa euroa ja tuonnin määrä noin 220 miljoonaa euroa, joten sillä 
on merkittävä vaikutus BKT:hen ja työllisyyteen, mikä on otettava huomioon 
tuotantojärjestelmässä. Toisaalta Tukholman ohjelmassa pidetään laitonta asekauppaa yhtenä 
Euroopan unionin sisäistä turvallisuutta uhkaavista tekijöistä.

Euroopan komission julkaisemasta asetuksen soveltamista koskevasta vaikutusten arvioinnista 
ilmenee, että yritysten ja julkisten viranomaisten kustannukset kasvaisivat noin 1,3–
1,6 miljoonaa euroa vuodessa, mikä tarkoittaa, että siviilikäyttöön tarkoitettujen ampuma-
aseiden lupamenettelyistä aiheutuvat kokonaiskustannukset olisivat 3,8–4,6 miljoonaa euroa.

Esittelijä on täten katsonut parhaaksi keskittyä omassa tarkastelussaan ensisijaisesti kauppaan 
sovellettavien menettelyjen ripeyteen ja tehokkuuteen.

On myös korostettava, että yksittäisten jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten viivyttely ja 
tehoton toiminta eivät saisi olla kaupan esteenä, vaan näistä pitäisi sen sijaan päästä vähitellen 
eroon jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten vaihtaessa parhaita käytäntöjä keskenään.

Yleisesti ottaen komission ehdottama teksti vaikuttaa kuitenkin tasapainoiselta ja muutamin 
muutoksin hyväksyttävältä.

Ensimmäisen luvun (asia, määritelmät ja soveltamisala) osalta esittelijä on miettinyt, miten 
joidenkin määritelmien sanamuotoa voisi muuttaa siten, että ne olisivat selkeämpiä, 
vastaisivat paremmin tarkoitustaan ja olisivat teknisesti asianmukaisempia. Esittelijä päätti 
täsmentää osien ja komponenttien välistä eroa käyttämällä sanamuotoa, joka on 
yhdenmukainen voimassa olevan EU-lainsäädännön kanssa, etenkin aseiden hankinnan ja 
hallussapidon valvonnasta annetun neuvoston direktiivin 91/477/ETY muuttamisesta annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/51/EY kanssa.

Esittelijä katsoo lisäksi, että 3 artiklassa säädettyihin poikkeuksiin olisi sisällytettävä 
laivakuljetuksiin sovellettavan poikkeuksen tapaan myös kolmansien maiden lentoasemien 
kautta tapahtuvia lentokuljetuksia koskeva poikkeus, kun niihin ei liity uudelleenlastausta tai 
kuljetusvälineen vaihtoa.
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Komission ehdottamia menettelyjä (vientilupa, menettelyt ja valvonta, 4–14 artikla) koskevia 
yleisiä säännöksiä esittelijä halusi muuttaa siten, että jäsenvaltioille vientilupahakemusten 
käsittelyyn myönnettyä aikaa lyhennetään 90:stä 60:een työpäivään ja useita kuljetuksia 
koskevan vientiluvan voimassaoloaikaa pidennetään 12:sta 18:aan kuukauteen, jotta 
menettelyt vauhdittuvat ja alan toiminta helpottuu.

Esittelijä on pyrkinyt lisäämään väliaikaista vientiä koskeviin yksinkertaistettuihin 
menettelyihin liittyvän osuuden ymmärrettävyyttä. Tavanomaisia kauttakulkumenettelyjä ei 
sovelleta metsästykseen, urheiluammuntaan, arvonmääritykseen, asenäyttelyihin tai 
korjaukseen. Metsästäjät ja urheiluampujat voivat käyttää hyväkseen vielä ylimääräisiä 
helpotuksia, kun on kyse virkistyskäyttöön liittyvästä väliaikaisesta viennistä. Arvonmääritys, 
asenäyttely tai korjaus ovat sen sijaan edelleen liian alttiita väärinkäytöksille, kuten ampuma-
aseiden laittomalle kaupalle, jota YK:n ampuma-asepöytäkirjalla on tarkoitus torjua.

Lisätäkseen oikeusvarmuutta esittelijä ehdottaa, että 9 artiklaan sisältyvää vakavan rikoksen 
käsitettä tarkennetaan viittaamalla rikoksia koskevaan luetteloon, josta on jo säädetty 
eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä 
tehdyssä neuvoston puitepäätöksessä (2002/584/YOS, sellaisena kuin se on muutettuna 
neuvoston puitepäätöksellä 2009/299/YOS). Edellä mainittujen rikosten luonne ja niistä 
tavanomaisesti seuraavat vapausrangaistukset eivät jätä epäselväksi, että niihin syyllistyvät 
eivät voi osallistua ampuma-aseiden vientitoimintaan ja että heidät automaattisesti suljetaan 
tämän toiminnan ulkopuolelle.

Esittelijän mielestä on tärkeää, että YK:n ampuma-asepöytäkirjan 10 artiklaa sovelletaan 
kaikissa jäsenvaltioissa, jotta saadaan yhdenmukaistettua menettelyjä ja luotua vihdoin 
yhteinen ampuma-aseiden kaupan sääntelyjärjestelmä.


