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LÜHISELGITUS

Käesolev määruse ettepanek tuleneb vajadusest võtta Euroopa Liidu õigusesse üle 
rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise ÜRO konventsioonile lisatud 
tulirelvade, nende osade, lisaseadiste ja laskemoona ebaseadusliku valmistamise ja nendega 
kauplemise vastu võitlemise protokolli artikkel 10.

Komisjon pidas nimetatud protokolli üle läbirääkimisi ja allkirjastas selle Euroopa Ühenduse 
nimel 16. jaanuaril 2002. Protokolli artiklis 10 on ette nähtud karmistada kontrolli 
tsiviilkasutuseks mõeldud tulirelvade ning nende osade, lisaseadiste ja laskemoona ekspordi, 
impordi ja kolmandatesse riikidesse transiitveo üle. Artiklis nõutakse, et „iga osalisriik 
kehtestaks või säilitaks tulirelvade, nende osade, lisaseadiste ja laskemoona vedamiseks 
ekspordi ja impordi litsentsimise või lubamise ning rahvusvahelise transiidi meetmete tõhusa 
süsteemi”.

Praegu on tsiviilkasutuseks mõeldud tulirelvade ekspordi, impordi ja kolmandatesse riikidesse 
transiitveo valdkonnas kehtivad siseriiklikud eeskirjad liikmesriigiti erinevad. Protokollis on 
ette nähtud rida meetmeid, mis esitatakse käesolevas määruse ettepanekus, mille eesmärk on 
kehtestada liikmesriikides ühtsed põhimõtted. Meetmepaketi põhieesmärk on tõhustada 
võitlust ebaseadusliku tulirelvadega kauplemise vastu, nähes ette rangema järelevalve 
seadusliku tulirelvadega kauplemise üle ja tõhustades ELi liikmesriikide asutuste vahelist 
koostööd.

Raportöör on seisukohal, et oluline on suurendada Euroopa Liidu sisejulgeolekut, vähendades 
tulirelvade seaduslikult turult ebaseaduslikule turule jõudmise ohtu. Kõnealune algatus on 
tegelikult osa Stockholmi programmi rakendamisest, milles käsitletakse ebaseaduslikku 
relvakaubandust ohuna ELi sisejulgeolekule. Kuid selle käigus ei tohiks kahjustada relvaturul 
tegutsevaid väikseid ja keskmisi ettevõtteid. Euroopa tasandil ühtlustatud meetmete 
vastuvõtmisega ei tohiks kaasneda tarbetu ja ülemäärane halduskoormus, mis kahjustab 
Euroopa tööstuse konkurentsivõimet. Ajal, mil Euroopa Liidus valitseb enneolematu 
majanduskriis, tuleks vältida ELi territooriumil asutatud väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtetele haldusliku lisakoormuse tekitamist, et tagada neile ausad konkurentsitingimused 
võrreldes kolmandates riikides asutatud ettevõtetega.

Seda arvestades kiidab raportöör talle esitatud määruse ettepanekus heaks lihtsustatud 
menetluste kehtestamise, kuid leiab, et neid menetlusi tuleks kohaldada kõigi tõendatavatel 
seaduslikel eesmärkidel toimuva tulirelvade ajutise ekspordi võimaluste suhtes, sh hindamine, 
näitused ja parandustööd. Kõnealuse ekspordi suhtes kohaldatakse juba tollikontrolli 
valdkonnas kehtivad õigusakte ning halduskoormust ei oleks vaja lisada.

Lisaks kiidab raportöör heaks ekspordilubade taotluste menetlemiseks ette nähtud 
maksimaalse ajavahemiku olemasolu. Kuid raportöör on seisukohal, et kõnealust 
ajavahemikku tuleks vähendada kuuekümne kalendripäevani, et mitte ekspordimenetlust 
tarbetult pikendada ja kahjustada Euroopa ettevõtete konkurentsivõimet võrreldes 
kolmandates riikides asutatud konkurentidega, kelle tarnetähtajad on sageli väga lühikesed.
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Lõpetuseks on raportöör arvamusel, et määruse jõustumiseks ette nähtud ajavahemik 120 
päeva ei ole realistlik, ja teeb ettepaneku, et määrus jõustuks 36 kuu pärast.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval rahvusvahelise 
kaubanduse komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
eeskirjad tulirelvade, nende osade, oluliste
lisaseadiste ja laskemoona ekspordilube, 
importi ja transiiti käsitlevate meetmete 
kohta, et rakendada ÜRO rahvusvahelise 
organiseeritud kuritegevuse vastu 
võitlemise konventsioonile lisatud ÜRO 
tulirelvade, nende osade, lisaseadiste ja 
laskemoona ebaseadusliku valmistamise ja 
nendega kauplemise vastu võitlemise
protokolli (edaspidi „ÜRO tulirelvade 
protokoll”) artiklit 10.

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
eeskirjad tulirelvade, nende oluliste osade
ja laskemoona ekspordilube, importi ja 
transiiti käsitlevate meetmete kohta, et 
rakendada ÜRO rahvusvahelise 
organiseeritud kuritegevuse vastu 
võitlemise konventsioonile lisatud ÜRO 
tulirelvade, nende osade, lisaseadiste ja 
laskemoona ebaseadusliku valmistamise ja 
nendega kauplemise vastu võitlemise 
protokolli (edaspidi „ÜRO tulirelvade 
protokoll”) artiklit 10.
(Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu 
teksti ulatuses. Muudatusettepaneku 
vastuvõtmise korral tehakse vastavad 
muudatused kogu tekstis.)

Or. fr

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. „tulirelv” – igasugune kaasaskantav 
relvarauaga relv, mis laengu toimel laseb 
välja haavli, kuuli või lendkeha või mis on 

1. „tulirelv” – igasugune kaasaskantav 
relvarauaga relv, mis laengu toimel laseb 
välja lendkeha või mis on selleks ette 
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selleks ette nähtud või mida on võimalik 
selleks kohandada.

nähtud või mida on võimalik selleks 
kohandada.

Eset saab kohandada haavli, kuuli või 
lendkeha väljalaskmiseks laengu toimel, 
kui:

Eset saab kohandada lendkeha 
väljalaskmiseks laengu toimel, kui:

– sellel on tulirelva väljanägemine ja – sellel on tulirelva väljanägemine ja 

– seda saab vastavalt kohandada tänu selle 
konstruktsioonile või 
valmistamismaterjalile;

– seda saab tavaliste tööriistade abil
vastavalt kohandada tänu selle 
konstruktsioonile või 
valmistamismaterjalile;

Or. fr

Selgitus

Kasutama ei peaks eksitavaid väljendeid, mis võivad osutada sellele, et relv tulistab 
paukpadrunitega. „Kuul” ja „lendkeha” on sünonüümid, seega piisab mõistest „lendkeha”. 
Mis kohandamisvõimalustesse puutub, siis on selge, et igaüks, kellel on vastavad tehnilised 
oskused, suudab ükskõik millise metalleseme tulirelvaks kohandada. Seetõttu peaks 
tulirelvade kategooria hõlmama ainult neid esemeid, mille kohandamiseks ei ole vaja 
eritööriistu ega erilisi tehnilisi oskusi.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 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 
summutamiseks;

2. „olulised osad” – tulirelva mis tahes osa 
või varuosa, mis on spetsiaalselt tulirelva 
jaoks konstrueeritud ja vältimatult 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;

"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.
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Or. fr

Selgitus
„Osad ja lisaseadised” on sünonüümid. „Oluliste lisaseadiste” määratlus tuleb välja jätta. 
Kõik tulirelva osad seostuvad vältimatult eelneva määratlusega. Tehnilisest vaatenurgast ei 
ole see õige, sest mehhanismi lukustamise mõiste ei ole määratletav. Täpsuse puudumisel 
tekib oht, et oluliste osade hulka arvatakse lukustusmehhanismi juurde kuuluvad 
standardosad, (tihvtid, kruvid, …), mis ei kujuta endast ohtu avalikule julgeolekule ning ei ole 
relva olulised osad.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. „laskemoon” – terviklaeng või selle 
osakomponent, sealhulgas tulirelvas 
kasutatav padrunikest, süüte- või 
paiskelaeng, kuul või lendkeha, tingimusel 
et nimetatud komponentide jaoks on 
asjaomases liikmesriigis vajalik luba;

3. „laskemoon” – tulirelvas kasutatav 
terviklaeng, sh padrunikest, süüte- või 
paiskelaeng ja lendkeha;

Or. fr

Selgitus

Ühenduse tasandil luba vajavad ainult süüte- ja paiskelaengud (direktiiv 93/15/EMÜ ja 
järgnevad).

Inertsed osad ja padrunikestad ei kujuta ohtu julgeolekule ja turvalisusele.

Seetõttu peaks laskemoona määratlus hõlmama ainult terviklaengut.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 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 

13. „mitmekordne ekspordiluba” – luba, 
mis antakse tema taotlusel ühele kindlale 
eksportijale mitmekordseks kaupade 
edastamiseks ühele või mitmele
kolmanda(te) riigi/riikide lõppkasutajale 
või kaubasaajale ja mis kehtib ühe või 
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laskemoona kohta; enama tulirelva, nende olulise osa või 
laskemoona kohta;

Or. fr

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

15 a. „kolmas riik” – riik väljaspool 
Euroopa Liidu tolliterritooriumi.

Or. fr

Muudatusettepanek 7

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) antiiksed tulirelvad ja nende koopiad
liikmesriikide õigusaktides määratletud 
tähenduses, tingimusel et antiiksed 
tulirelvad on valmistatud aastal 1899 või 
enne seda;

(f) aastal 1900 või enne seda valmistatud
tulirelvad ja nende koopiad, ning kõik 
eestlaetavad relvad;

Or. fr

Muudatusettepanek 8

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 

(g) tulirelvade, nende oluliste osade või 
laskemoona eksport või transiitvedu 
kolmandatesse riikidesse või läbi
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transpordivahendit ei vahetata. kolmandate riikide territooriumi, kes ei ole 
tulirelvade protokolli ratifitseerinud.

Or. fr

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) importiv kolmas riik on andnud 
asjaomase impordiloa ning

(a) importiv kolmas riik on andnud 
asjaomase impordiloa, juhul kui see on 
kehtivate siseriiklike õigusaktidega ette 
nähtud, ning

Or. fr

Selgitus

Mõnedes kolmandates riikides ei ole impordiluba nõutav.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(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. 
Käesolevat sätet ei kohaldata meritsi ja 
kolmandate riikide sadamate kaudu 
saatmise suhtes, tingimusel et ei toimu 
ümberlaadimisega transiiti ja 
transpordivahendit ei vahetata.

Or. fr
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Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui kahekümne tööpäeva jooksul alates 
eksportija poolt kirjaliku taotluse (et 
transiidile ei ole vastuväiteid) esitamise 
kuupäevast ei saada transiidile 
vastuväiteid, loetakse, et kolmandal riigil, 
kelle seisukohta küsiti, ei ole transiidile 
vastuväiteid ja et kolmas riik on transiidi 
vaikimisi heaks kiitnud. 

2. Kui kahekümne kalendripäeva jooksul 
alates eksportija poolt kirjaliku teatise 
esitamise kuupäevast ei saada transiidile 
vastuväiteid, loetakse, et kolmandal riigil, 
kelle seisukohta küsiti, ei ole transiidile 
vastuväiteid ja et kolmas riik on transiidi 
vaikimisi heaks kiitnud.

Or. fr

Selgitus

Tööpäevade mõistet ei saa ajakriteeriumina kasutada, sest tööpäevad on riigiti erinevad ja 
see võib segadust tekitada. Tuleb tähele panna, et kakskümmend tööpäeva võrdub 
maksimumperioodiga üks kuu, mis on ilmselgelt ülemäärane, arvestades kiireid 
kättetoimetamisaegu, mis tänapäeva globaalne turg on tsiviilkasutuseks mõeldud kaupade 
osas kehtestanud.

Muudatusettepanek 12

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 viib ühe- või mitmekordsete 
ekspordilubade väljastamise menetluse 
lõpule ajavahemiku jooksul, mis ühelgi 
juhul ei ületa 60 kalendripäeva.

Or. fr

Selgitus

Ka siinkohal ei ole tööpäevade mõiste kasutamine õigustatud. Kättetoimetamisaeg, mis on 
pikem kui 90 päeva, kahjustaks tõsiselt Euroopa ettevõtete konkurentsivõimet võrreldes 
konkurentidega mujal maailmas, kellel on tihti väga lühikesed tarneajad ning seetõttu parem 
positsioon rahvusvahelisel turul konkureerimiseks. Tarneaeg on tänapäeval rahvusvahelises 
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kaubanduses otsustav tegur.

Muudatusettepanek 13

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. Liikmesriikide kehtestatud ekspordiloa 
kehtivusaja pikkus ei ole lühem kui 
kaksteist kuud, kuid mitmekordse 
ekspordiloa kehtivuse pikkus ei ole lühem 
kui 24 kuud.

Or. fr

Selgitus

On enesestmõistetav, et mitmekordse loa kehtivusaega tuleb pikendada. Mitmekordseks 
kaupade edastamiseks ühekordse loa menetlemist tuleks soodustada, et vähendada nii 
liikmesriikide koormust kui ka eksportijate lisakulusid ning suurendada seeläbi kehtiva 
süsteemi konkurentsivõimet.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

6. Liikmesriigid püüavad kasutada
nüüdisaegseid 
kommunikatsioonitehnoloogiaid ja
elektroonilisi dokumente, et lihtsustada 
ekspordimenetlust ja suhtlust kolmandate 
riikidega.

Or. fr

Selgitus

Riikidevahelises suhtluses tuleb kasutada võimalikult palju nüüdisaegseid kommunikatsiooni-
ja andmetöötlustehnoloogiaid, sest need võimaldavad luua kiirema, tõhusama ja 
konkurentsivõimelisema süsteemi.
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Muudatusettepanek 15

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 oluliste osade ja 
laskemoona kirjeldus ja kogus.

Or. fr

Selgitus

Viide tulirelvade, nende osade ja laskemoona kirjeldusele ja märgistusele võib panna 
uskuma, et ekspordiluba (ja sellele vastav impordiluba) peab sisaldama kogu teavet iga relva, 
selle oluliste osade või pakendi ja laskemoona märgistuse kohta. 

Selline meede muudaks ekspordi praktikas võimatuks, sest ekspordiloa taotluse koostamisel ei 
ole kaubad tavaliselt veel toodetud ja teave märgistuse kohta ei ole seetõttu kättesaadav.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h a) hiljemalt pealelaadimise ajal 
esitatud deklaratsioon selle kohta, et 
tulirelvad, nende olulised osad ja 
laskemoon on märgistatud direktiivi 
91/477/EMÜ artikli 4 kohaselt. 

Or. fr

Selgitus

On oluline, et eksportija esitaks deklaratsiooni selle kohta, et tulirelvad, nende olulised osad 
ja laskemoon on märgistatud vastavalt ELis kehtivatele eeskirjadele.
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Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui lõikes 1 kirjeldatud teave on esitatud 
impordiloal, edastab eksportija selle 
eelnevalt hiljemalt enne vedu 
kolmandatele transiidiriikidele. 

2. Kui lõikes 1 kirjeldatud teave on esitatud 
impordiloal, edastab eksportija selle enne 
vedu kolmandatele transiidiriikidele.

Or. fr

Selgitus

Lõiget on lihtsustatud selguse huvides.

Muudatusettepanek 18

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, mis hõlmab 
jahipidamist, laskesporti, hindamist, näitusi 
ja parandustöid, toimuva tulirelvade, nende 
oluliste osade ja laskemoona ajutise 
ekspordi suhtes.

Or. fr

Muudatusettepanek 19

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 

3. Viies tulirelvi ELi tolliterritooriumilt 
välja või tuues neid ELi 
tolliterritooriumile tagasi välispiiril asuva 
piiripunkti kaudu, võivad jahimehed ja 
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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. 

laskesportlased ühe või enama tulirelva, 
nende oluliste osade ja laskemoona
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.

Or. fr

Muudatusettepanek 20

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.

välja jäetud

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. fr
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Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Ekspordiluba ei nõuta tõendatavatel 
seaduslikel eesmärkidel (messid, näitused, 
parandustööd või ekspertiis) toimuva 
tulirelvade, nende oluliste osade ja 
laskemoona ajutise ekspordi korral, 
tingimusel, et eksportija tõendab 
kõnealuste tulirelvade seadusjärgset 
omandiõigust ja ekspordib relvi 
välistöötlemise tolliprotseduuri või ajutise 
ekspordi tollimenetluse alusel.

Or. fr

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kavandatud lõppkasutuse, kaubasaaja ja 
sihtkohast kõrvalekaldumise ohuga seotud 
kaalutlused.

(d) kavandatud lõppkasutuse, kaubasaaja ja 
sihtkohast kõrvalekaldumise tegeliku 
ohuga seotud kaalutlused.

Or. fr

Muudatusettepanek 23

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) keelduvad andmast ühe- või 
mitmekordset ekspordiluba, kui sellist luba 
taotlev füüsiline või juriidiline isik on 
varem kriminaalkorras karistatud 
ebaseadusliku tulirelvade, nende osade, 

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

osade või laskemoonaga kauplemise või 
muude tahtlike vägivaldsete kuritegude
eest;

Or. fr

Selgitus

Kuriteo raskuse kindlaksmääramine on keeruline ja üldise mõiste kasutamine võib viia 
diskrimineerimisest tuleneva meelevaldse kohaldamiseni. Üldistuse asemel võiks kasutada 
viidet tahtlikule vägivaldsele kuriteole, mida mainitakse direktiivi 91/477/EÜ, muudetud 
direktiiviga 2008/51/EMÜ, artikli 5 lõike 1 punktis b.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Nõukogu 13. märtsi 1997. aasta 
määrust (EÜ) nr 515/97 ja eriti selle sätteid 
teabe konfidentsiaalsuse kohta 
kohaldatakse mutatis mutandis, ilma et see 
piiraks käesoleva määruse artikli 18 
kohaldamist.

2. (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on parandada prantsuskeelset versiooni, milles osutatakse 
määruse (EÜ) nr 515/97 asemel käesolevale määrusele.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Iga viie aasta järel vaatab komisjon 
käesoleva määruse rakendamise läbi ja 
esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
selle kohaldamise kohta aruande, mis võib 
sisaldada määruse muutmise ettepanekuid. 
Liikmesriigid esitavad komisjonile kogu 

3. Iga kümne aasta järel vaatab komisjon 
käesoleva määruse rakendamise läbi ja 
esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
selle kohaldamise kohta aruande, mis võib 
sisaldada määruse muutmise ettepanekuid. 
Liikmesriigid esitavad komisjonile kogu 
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asjakohase teabe, mida on vaja aruande 
koostamiseks.

asjakohase teabe, mida on vaja aruande 
koostamiseks.

Or. fr

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa 
Liidu Teatajas avaldamisele järgneva 
kolmekümne seitsmenda kuu esimesel 
päeval.

Or. fr

Selgitus

120 päeva on ebarealistlik tähtaeg, arvestades, et uute eeskirjade vastuvõtmiseks on vaja 
muuta paljusid siseriiklikke menetlusi ja neile vastavaid vorme. Mõned sätted on seotud 
kriteeriumidega, mis pärinevad 2008. aastal muudetud direktiivist 91/477/EÜ, mida 
hakatakse täies ulatuses kohaldama alates 2014. aastast. Mõned liikmesriigid (nt 
Prantsusmaa ja Hispaania) ei ole neid meetmeid veel üle võtnud. Seetõttu ei ole realistlik 
kavandada käesoleva määruse jõustumine enne seda kuupäeva, kui hakatakse täies ulatuses 
kohaldama 2008. aastal muudetud direktiivi 91/477/EÜ. 

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – punkt A

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

A: Tulirelvad A: Tulirelvad
9302 00 00 Revolvrid ja püstolid, v.a 
rubriikide 9303 ja 9304

9302 00 00 Revolvrid ja püstolid, v.a 
rubriik 9303 

9303 Muud tulirelvad, k.a sportlikud 
haavli- ja -vintpüssid.

9303 Muud tulirelvad, k.a sportlikud 
haavli- ja -vintpüssid. 

9303 20 Spordi-, jahi- või 
märkilaskmishaavlipüssid, k.a haavli- ja 
vintpüssi kombinatsioonid

9303 20 00 Spordi-, jahi- või 
märkilaskmishaavlipüssid, k.a haavli- ja 
vintpüssi kombinatsioonid
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9303 20 10 – siledate raudadega, 
üheraudsed 

9303 20 10 – siledate raudadega, 
üheraudsed tulirelvad

9303 20 95 – muud
9303 30 00 Spordi-, jahi- ja 
märkilaskmisvintpüssid

9303 30 00 Spordi-, jahi- ja 
märkilaskmisvintpüssid

9303 90 00 Muud
9304 00 00 Muud relvad (nt vedru-, õhu-
või gaasipüssid ja -püstolid).

Or. fr

Selgitus

Kõik viited muudele toodetele tuleb välja jätta ja iga tooteartikkel tuleb lisas selgelt 
määratleda, vältides ebaselguse tekitamist tolliameti ja ettevõtete jaoks. Kõik viited relvadele, 
mis ei kuulu ÜRO tulirelvade protokolli kohaldamisalasse (nt vedru-, õhu- või gaasipüssid ja 
-püstolid), tuleb välja jätta. Need relvad ei ole ilmselgelt seotud rahvusvahelise 
organiseeritud kuritegevusega. Muud tooted, mis iseenesest ohtlikud ei ole (nagu lendkehad 
ja haavlid), tuleb määruse reguleerimisalast välja jätta.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – punkt B

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

B: Osad ja lisaseadised B: Olulised osad, mis kuuluvad relvade 
juurde

9305 Rubriikidesse 9302–9304 kuuluvate 
relvade osad ja lisaseadmed:

9305 Rubriikidesse 9302–9303 kuuluvate 
relvade osad ja lisaseadmed:

9305 10 00 – revolvritele ja püstolitele 9305 10 00 – revolvritele ja püstolitele
− rubriigi 9303 haavli- ja vintpüssidele: − rubriigi 9303 haavli- ja vintpüssidele:

9305 21 00 – – haavlipüssitorud 9305 21 00 – – haavlipüssitorud

9305 29 00 – – muud
9305 99 00 – Muu

Or. fr
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Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – punkt C

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

C: Laskemoon C: Laskemoon artikli 2 lõike 3 tähenduses, 
mis liigitub järgmiselt

9306 padrunid, kuulid jm laskemoon, 
nende osad, k.a haavlid, kuuli- ja 
pardunitropid
Haavlipüssipadrunid ja nende osad:
9306 21 00 – – Padrunid 9306 21 00 – – Haavlipüssipadrunid

9306 29 – – Muud 
9306 29 40 – – –Kestad

9306 29 70 – – Muud 
9306 30 − muud padrunid, nende osad:
9306 30 10 – –Rubriigi 9302 revolvritele ja 
püstolitele

9306 30 10 – –Rubriigi 9302 revolvritele ja 
püstolitele

– – – Muud
9306 30 91 – – – – Kesktulepadrunid 9306 30 91 – – – – Kesktulepadrunid

9306 30 93 – – – – – – – –
Ääretulepadrunid

9306 30 93 – – – – – – – –
Ääretulepadrunid

9306 30 97 – – Muud
9306 90 – – Muud
9306 90 90 – – Muud

Or. fr


