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LYHYET PERUSTELUT

Tämä asetusehdotus vastaa Euroopan unionin tarpeeseen saattaa ampuma-aseiden, niiden 
osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden laittoman valmistuksen ja kaupan 
torjumista koskevan kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden 
kansakuntien yleissopimuksen lisäpöytäkirjan 10 artikla osaksi Euroopan unionin 
lainsäädäntöä.

Tämän pöytäkirjan, josta komissio neuvotteli ja jonka se allekirjoitti 16. tammikuuta 2002 
Euroopan yhteisön puolesta, 10 artiklassa määrätään kolmansiin maihin suuntautuvan 
ampuma-aseiden viennin, niiden tuonnin sekä kauttakulun valvonnan lujittamisesta, kun kyse 
on siviilikäyttöön tarkoitetuista ampuma-aseista, niiden osista ja komponenteista sekä 
ampumatarvikkeista.  Tässä artiklassa edellytetään erityisesti, että kukin sopimusvaltio ottaa 
käyttöön tehokkaan ampuma-aseiden vientiin ja tuontiin sekä niiden muiden valtioiden kautta 
tapahtuviin kuljetuksiin liittyvän lupajärjestelmän tai pitää yllä sellaista järjestelmää ampuma-
aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden siirtoa varten.

Tällä hetkellä voimassa olevat siviilikäyttöön tarkoitettujen ampuma-aseiden vientiä, tuontia 
ja siirtoa yhteisön ulkopuolelle koskevat kansalliset lainsäädännöt eroavat toisistaan eri 
jäsenvaltioissa. Kyseiseen pöytäkirjaan sisältyy siten joukko toimenpiteitä, jotka toistuvat 
tässä asetusehdotuksessa ja joilla on tarkoitus luoda yhteiset periaatteet kaikkiin 
jäsenvaltioihin. Näiden kaikkien toimenpiteiden tärkeimpänä tavoitteena on tehostaa 
ampuma-aseiden laittoman kaupan torjuntaa siten, että aseiden laillista siirtoa valvotaan 
tiukemmin ja lujitetaan kansallisten viranomaisten yhteistyötä.

Valmistelija katsoo, että on tärkeätä lisätä Euroopan unionin sisäistä turvallisuutta 
pienentämällä laillisilla markkinoilla olevien ampuma-aseiden kulkeutumisriskiä laittomille 
markkinoille. Tämä hanke liittyy Tukholman ohjelman täytäntöönpanoon, jossa aseiden laiton 
kauppa on luokiteltu yhdeksi niistä laittomista toimista, jotka ovat edelleen ongelma unionin 
sisäiselle turvallisuudelle. Tätä ei saa kuitenkaan toteuttaa markkinoilla toimivien pienten ja 
keskisuurten eurooppalaisten yritysten kustannuksella.  Euroopan tason yhteisten toimien 
käyttöönottoon ei saa liittyä tarpeettoman ja liiallisen hallinnollisen taakan lisääntymistä, 
mikä ajan mittaan vahingoittaisi Euroopan teollisuuden kilpailukykyä. Tällä hetkellä 
Euroopan unionissa vallitsee ennen näkemätön talouskriisi ja on tärkeätä, ettei yhteisön 
alueella toimivien pk-yritysten hallinnollista taakkaa lisätä entisestään, jotta niiden 
kilpailuolosuhteet säilyvät asianmukaisina suhteessa kolmansiin maihin sijoittautuneisiin 
yrityksiin.

Valmistelija suhtautuu myönteisesti käsiteltävänä olevaan asetusehdotukseen sisältyviin 
yksinkertaistettuihin menettelyihin, mutta katsoo, että näitä menettelyjä olisi sovellettava 
kaikkiin ampuma-aseiden väliaikaisen viennin oletettavasti laillisiin käyttötarkoituksiin, 
mukaan luettuina aseiden arvonmääritys, asenäyttely tai korjaus. Tällaiseen vientiin 
sovelletaan jo olemassa olevaa tullivalvontaa koskevaa lainsäädäntöä ja se on vapautettava 
kaikelta tarpeettomalta hallinnolliselta lisätyöltä.

Valmistelija pitää myönteisenä myös vientilupapyyntöjen hakemusten käsittelyajan 
enimmäiskestoa. Hän pitää kuitenkin tarpeellisena lyhentää kyseinen määräaika 60 
kalenteripäivään, jotta vältetään vientimenettelyjen tarpeeton pitkittäminen sekä se, ettei 
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eurooppalaisten yritysten kilpailukyky heikkene suhteessa kilpaileviin, kolmansissa maissa 
toimiviin yrityksiin, joita koskevat lupien myöntämismääräajat ovat usein erittäin lyhyet.

Valmistelija katsoo lopuksi, että alkuperäinen 120 päivän määräaika, joka koskee tämän 
asetuksen voimaantuloa, ei ole realistinen, ja ehdottaa 36 kuukauden määräaikaa.

TARKISTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
kansainvälisen kaupan valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa vahvistetaan ampuma-
aseiden, niiden osien ja komponenttien 
sekä ampumatarvikkeiden vientilupaa ja 
tuonti- ja kauttakuljetusmenettelyitä 
koskevat säännöt kansainvälisen 
järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen 
Yhdistyneiden Kansakuntien 
yleissopimuksen ampuma-aseiden, niiden
osien ja komponenttien sekä 
ampumatarvikkeiden laittoman 
valmistuksen ja kaupan torjumista 
koskevan lisäpöytäkirjan, jäljempänä
'YK:n ampuma-asepöytäkirja', 10 artiklan 
täytäntöönpanemiseksi.

Tässä asetuksessa vahvistetaan ampuma-
aseiden, niiden osien ja komponenttien 
sekä ampumatarvikkeiden vientilupaa ja 
tuonti- ja kauttakuljetusmenettelyitä 
koskevat säännöt kansainvälisen 
järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen 
Yhdistyneiden Kansakuntien 
yleissopimuksen ampuma-aseiden, niiden
olennaisten osien sekä 
ampumatarvikkeiden laittoman 
valmistuksen ja kaupan torjumista 
koskevan lisäpöytäkirjan, jäljempänä
'YK:n ampuma-asepöytäkirja', 10 artiklan 
täytäntöönpanemiseksi.
(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Or. fr

Tarkistus 2
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

1. 'ampuma-aseella' kannettavaa piipulla 
varustettua asetta, jolla voidaan palavan 
ajoaineen avulla ampua hauleja, luoteja tai 
muita ammuksia, ja joka on tarkoitettu 
niiden ampumiseen tai joka voidaan 
muuntaa ampumakelpoiseksi.

1. 'ampuma-aseella' kannettavaa piipulla 
varustettua asetta, jolla voidaan palavan 
ajoaineen avulla ampua ammuksia, ja joka 
on tarkoitettu niiden ampumiseen tai joka 
voidaan muuntaa ampumakelpoiseksi.

Esine voidaan muuntaa ampumaan palavan 
ajoaineen avulla hauleja, luoteja tai muita
ammuksia, jos

Esine voidaan muuntaa ampumaan palavan 
ajoaineen avulla ammuksia, jos

– se on ampuma-aseen näköinen, ja – se on ampuma-aseen näköinen, ja

– se on rakenteensa tai 
valmistusmateriaalinsa puolesta 
muunnettavissa sellaiseksi;

– se on rakenteensa tai 
valmistusmateriaalinsa puolesta 
muunnettavissa sellaiseksi helposti 
saatavilla olevilla välineillä;

Or. fr

Perustelu

Ilmaisu "ampua hauleja" on harhaanjohtava ja voi viitata paukkupanoksilla ampumiseen. 
"Luoti" ja "ammus" voidaan katsoa synonyymeiksi, joten "ammus" on riittävä. Mitä tulee 
esineiden muuntamismahdollisuuteen, on selvää, että nykyisellä teknisellä osaamisella mikä 
tahansa metalliesine on mahdollista muuttaa ampuma-aseeksi. Ampuma-aseisiin on tästä 
syystä sisällytettävä vain nämä esineet, jotka voidaan muuntaa ilman erityistä teknistä 
osaamista ja ilman erityisvälineitä ampumakelpoisiksi.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 alakohta

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 
tarkoitettu vaimentamaan ampuma-aseen 

2. 'olennaisilla osilla': mitä tahansa osia tai 
varaosia, jotka on tarkoitettu nimenomaan 
ampuma-aseeseen ja jotka ovat olennaisia 
sen toiminnan kannalta, mukaan lukien 
piiput, lukon kehykset tai rungot, luistit tai 
sylinterit, lukot tai sulkukappaleet, sekä 
laitteita, jotka on tarkoitettu vaimentamaan 
ampuma-aseen laukaus tai muunnettu 
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laukaus tai muunnettu vaimentajaksi. 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;

Or. fr

Perustelu
"Osat" ja "komponentit" ovat synonyymeja. "Olennaisten osien" määritelmä poistetaan 
toisesta kohdasta, sillä. edellä mainittu määritelmä koskee kaikkia ampuma-aseita. Teknisesti 
tämä ei ole oikein, sillä sulkijamekanismia koskevaa käsitettä ei voida määritellä. Tämä 
epätarkkuus aiheuttaa riskin, että kyseiseen määritelmään sisällytetään olennaisina osina 
pienet vakio-osat, jotka kuuluvat sulkijamekanismiin (sokka, ruuvi jne.) ja jotka eivät aiheuta 
mitään vaaraa yleiselle turvallisuudelle eivätkä ole aseen olennaisia osia.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. ’ampumatarvikkeilla’ kokonaisia 
patruunoita tai niiden komponentteja, 
mukaan luettuina hylsyt, nallit, ruuti, 
luodit ja ammukset, joita käytetään 
ampuma-aseessa, edellyttäen kuitenkin, 
että nämä komponentit ovat luvanvaraisia 
kyseisessä jäsenvaltiossa;

3. 'ampumatarvikkeilla' kokonaisia 
patruunoita, joita käytetään ampuma-
aseessa ja jotka muodostuvat hylsyistä, 
nalleista, ruudista ja ammuksista;

Or. fr

Perustelu

Ainoastaan ruutia koskee yhteisön tason lupamenettely (direktiivi 93/15/ETY ja seuraavat).

Ei-liikkuvat osat ja nallit eivät ole luonteeltaan vaarallisia.

Ampumatarvikkeiden määritelmään on siis sisällytettävä ainoastaan valmiit patruunat.
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Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 13 alakohta

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 tämän 
pyynnöstä myönnettyä useita kuljetuksia 
koskevaa lupaa, joka kattaa yhden tai 
useamman ampuma-aseen, niiden 
olennaisten osien sekä 
ampumatarvikkeiden viennin yhdelle tai 
useammalle yhdessä tietyssä kolmannessa 
maassa tai joissakin tietyissä kolmansissa
maissa sijaitsevalle loppukäyttäjälle tai 
vastaanottajalle;

Or. fr

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 15 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

15 a. 'kolmannella maalla' Euroopan 
unionin tullialueen ulkopuolella 
sijaitsevaa maata.

Or. fr

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) kansallisessa lainsäädännössä 
määriteltyihin antiikkiaseisiin ja niiden 
jäljennöksiin edellyttäen, että 
antiikkiaseisiin ei sisälly vuoden 1899 

(f) ennen vuotta 1900 valmistettuihin 
ampuma-aseisiin ja niiden jäljennöksiin
sekä kaikkiin suustaladattaviin aseisiin;
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jälkeen valmistettuja aseita;

Or. fr

Tarkistus 8

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) ampuma-aseiden, niiden olennaisten 
osien ja ampumatarvikkeiden vientiin 
sellaisiin kolmansiin maihin tai 
kauttakulkuun sellaisten kolmansien 
maiden kautta, jotka eivät ole ratifioineet 
ampuma-asepöytäkirjaa.

Or. fr

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(a) määrämaana oleva kolmas maa on 
myöntänyt asianomaisen tuontiluvan, jos 
tämä on voimassa olevan kansallisen 
lainsäädännön mukaista ja

Or. fr

Perustelu

Joissakin kolmansissa maissa ei edellytetä tuontilupaa.
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Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(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.
Tätä säännöstä ei sovelleta kolmansien 
maiden satamien kautta tapahtuviin 
laivakuljetuksiin tai niiden lentokenttien 
kautta tapahtuviin lentokuljetuksiin 
edellyttäen, että kyseessä ei ole 
uudelleenlastaus tai kuljetusvälineen 
vaihto.

Or. fr

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos kauttakuljetusta koskevia 
vastalauseita ei ole saatu kahdenkymmenen 
päivän kuluessa siitä, kun viejä jätti 
kirjallisen pyynnön kauttakuljetuksen 
hyväksymisestä, katsotaan, että kuultu 
kauttakuljetusmaana toimiva kolmas maa 
ei ole esittänyt vastalauseita ja on antanut 
kauttakuljetukselle hiljaisen 
suostumuksensa.

2. Jos kauttakuljetusta koskevia 
vastalauseita ei ole saatu kahdenkymmenen 
kalenteripäivän kuluessa siitä, kun viejä 
jätti kirjallisen ilmoituksen, katsotaan, että 
kuultu kauttakuljetusmaana toimiva kolmas 
maa ei ole esittänyt vastalauseita ja on 
antanut kauttakuljetukselle hiljaisen 
suostumuksensa.

Or. fr

Perustelu

Viittausta "työpäiviin" ei voida käyttää aikakriteerinä, sillä työpäivät vaihtelevat maasta 
riippuen, mikä voi johtaa epäselvyyteen. On todettava, että "kaksikymmentä työpäivää" 
tarkoittaa enintään kuukauden määräaikaa, mikä on varmasti liikaa, sillä 
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maailmanmarkkinoilla edellytetään nopeita toimituksia näiden siviilituotteiden kaupan 
yhteydessä.

Tarkistus 12

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 työpäivää.

4. Jäsenvaltioiden on täydennettävä 
menettelyjä, jotta yksinkertaisten tai useita 
kuljetuksia koskevien vientilupien 
myöntämisaika ei saa ylittää
kuuttakymmentä kalenteripäivää.

Or. fr

Perustelu

Myöskään tässä ei voida viitata "työpäiviin". Yli yhdeksänkymmenen päivän määräajat 
vaikuttaisivat voimakkaasti eurooppalaisten yritysten kilpailukykyyn suhteessa unionin 
ulkopuolisiin kilpailijoihin, joiden kohdalla lupien myöntämisajat ovat usein erittäin lyhyitä 
ja jotka siten ovat huomattavasti paremmassa kilpailuasemassa kansainvälisillä markkinoilla. 
Toimitusaika on tällä hetkellä olennaisen tärkeä tekijä kansainvälisessä kaupankäynnissä.

Tarkistus 13

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, joka ei saa olla 
vähemmän kuin kaksitoista kuukautta, kun 
taas useita kuljetuksia koskevan 
vientiluvan voimassaoloaika ei saa olla 
vähemmän kuin kaksikymmentäneljä 
kuukautta.

Or. fr
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Perustelu

On selvää, että useita kuljetuksia koskevien vientilupien voimassaoloaikaa on pidennettävä. 
On kannustettava useita kuljetuksia koskevan yhden ainoan luvan myöntämismenettelyn 
käyttöön, jotta vähennetään sekä jäsenvaltioiden työtä että toimijoiden kustannuksia ja 
optimoidaan käytettävän järjestelmän kilpailukyky.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltiot voivat päättää käyttää
sähköisiä asiakirjoja lupahakemusten 
käsittelyssä.

6. Jäsenvaltiot pyrkivät käyttämään 
nykyaikaista viestintätekniikkaa ja 
sähköisiä asiakirjoja, jotta helpotetaan 
vientimenettelyjä ja viestintää kolmansien 
maiden kanssa.

Or. fr

Perustelu

Myös maiden välisessä viestinnässä on käytettävä mahdollisimman paljon nykyaikaisia 
teknisiä viestintä- ja tekstinkäsittelymenetelmiä, sillä ne auttavat luomaan nopeamman, 
tehokkaamman ja kilpailukykyisemmän järjestelmän.

Tarkistus 15

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 olennaisten 
osien sekä ampumatarvikkeiden kuvaus ja 
määrä.

Or. fr

Perustelu

Viittaus ampuma-aseiden, niiden osien ja ampumatarvikkeiden kuvaukseen ja merkintöihin 
voi antaa ymmärtää, että vientiluvan (ja sitä vastaavan tuontiluvan) olisi sisällettävä kaikki 
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tiedot, jotka koskevat kunkin aseen, olennaisten osien tai pakkausten ja ampumatarvikkeiden 
merkintää.

Tämä toimenpide tekisi käytännössä kaiken viennin mahdottomaksi, sillä vientilupahakemusta 
muotoiltaessa ei tavaraa yleensä ole vielä valmistettu ja merkintöjä koskevia tietoja ei siten 
ole käytettävissä.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(h a) viimeistään toimituksen 
lähtöhetkellä ilmoitus siitä, että ampuma-
aseet, niiden olennaiset osat ja 
ampumatarvikkeet on merkitty direktiivin 
91/477/ETY 4 artiklan mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

Tästä syystä on tärkeätä todeta 6 h a artiklassa, että viejä ilmoittaa, että ampuma-aseet, 
niiden olennaiset osat ja ampumatarvikkeet on merkitty EU:ssa voimassa olevien säännösten 
mukaisesti.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos 1 kohdassa tarkoitetut tiedot 
sisältyvät tuontilupaan, viejän on annettava 
ne kauttakuljetusmaana toimiville
kolmansille maille etukäteen viimeistään
ennen kuljetusta.

2. Jos 1 kohdassa tarkoitetut tiedot 
sisältyvät tuontilupaan, viejän on annettava 
ne kauttakuljetusmaana toimiville 
kolmansille maille ennen kuljetusta.

Or. fr

Perustelu

Tätä kohtaa on selkeyden vuoksi yksinkertaistettu.
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Tarkistus 18

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, niiden olennaisten osien 
ja ampumatarvikkeiden väliaikaiseen 
vientiin valvottua laillista käyttötarkoitusta 
varten, joihin kuuluvat metsästys, 
urheiluammunta, arvonmääritys, 
asenäyttely tai korjaus.

Or. fr

Tarkistus 19

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. Metsästäjät ja urheiluampujat voivat 
lähtiessään kolmanteen maahan unionin 
tullialueelta tai palatessaan tälle alueelle 
jäsenvaltion ulkorajan rajanylityspaikalla 
esittää yhden tai useamman ampuma-
aseen, niiden olennaisten osien ja 
ampumatarvikkeiden 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.

Or. fr
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Tarkistus 20

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.

Poistetaan.

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. fr

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Vientilupaa ei saa vaatia ampuma-
aseiden, niiden olennaisten osien ja 
ampumatarvikkeiden väliaikaiseen 
vientiin, kuten vientiin messuille, 
näyttelyihin, korjaukseen tai 
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arvonmääritykseen, valvottua laillista 
käyttötarkoitusta varten edellyttäen, että 
viejä perustelee kyseisten aseiden laillisen 
omistuksen ja viennin ulkoisen 
jalostusmenettelyn tai väliaikaisen 
tullauksen vientimenettelyn mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) aiottuun lopulliseen käyttöön, 
vastaanottajaan ja käytön kiertämisvaaraan 
liittyvät näkökohdat.

(d) aiottuun lopulliseen käyttöön, 
vastaanottajaan ja käytön todelliseen 
kiertämisvaaraan liittyvät näkökohdat.

Or. fr

Tarkistus 23

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 
olennaisten osien sekä 
ampumatarvikkeiden laittomasta kaupasta 
tai muista tahallisista väkivaltarikoksista:

Or. fr

Perustelu

Rikkomuksen vakavuutta on vaikea määritellä ja pelkkä vakavuuden mainitseminen voi johtaa 
mielivaltaiseen soveltamiseen ja siten sattumanvaraiseen syrjintään. Neuvoston direktiivin 
91/477/ETY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 



PE456.611v01-00 16/19 PA\852875FI.doc

FI

2008/51/EY 5 artiklan ensimmäisen kohdan b alakohdassa mainitun "tahallinen 
väkivaltarikos" (englanniksi "violent intentional crime") -käsitteen avulla pyritään eroon 
tästä yleistyksestä.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rajoittamatta tämän asetuksen 18 
artiklan soveltamista 13 päivänä 
maaliskuuta 1997 annettua neuvoston 
asetusta (EY) N:o 515/97 ja erityisesti 
kyseisen asetuksen tietojen 
luottamuksellista käsittelyä koskevia 
säännöksiä sovelletaan soveltuvin osin.

Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.

Or. fr

Perustelu

Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Joka viides vuosi komissio tarkastelee 
tämän asetuksen täytäntöönpanoa ja antaa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
asetuksen soveltamista koskevan 
kertomuksen, johon voi sisältyä 
muutosehdotuksia. Jäsenvaltioiden on 
toimitettava komissiolle kaikki sen tämän 
kertomuksen laatimista varten tarvitsemat 
tiedot.

3. Joka kymmenes vuosi komissio 
tarkastelee tämän asetuksen 
täytäntöönpanoa ja antaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle asetuksen 
soveltamista koskevan kertomuksen, johon 
voi sisältyä muutosehdotuksia. 
Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 
kaikki sen tämän kertomuksen laatimista 
varten tarvitsemat tiedot.

Or. fr
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Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Tämä asetus tulee voimaan 
kolmannenkymmenennenseitsemännen 
kuukauden ensimmäisenä päivänä siitä 
päivästä, kun se on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

Or. fr

Perustelu

Satakaksikymmentä päivää on epärealistinen määräaika, kun otetaan huomioon tarve 
muuttaa useita kansallisia menettelyjä ja niitä vastaavia lomakkeita, jotta uudet säännöt 
voidaan ottaa käyttöön. Jotkut näistä lausekkeista liittyvät äskettäin vuonna 2008 muutetun ja 
täysin vasta vuonna 2014 sovellettavan direktiivin 91/477/EY kriteereihin. Jotkut jäsenvaltiot 
(esimerkiksi Ranska ja Espanja) eivät ole vielä saattaneet näitä toimenpiteitä osaksi 
kansallista lainsäädäntöään. Tästä syystä ei ole realistista suunnitella tämän asetuksen 
soveltamista ennen direktiivin 91/477/EY lopullista soveltamista sellaisena kuin se on 
muutettuna vuonna 2008.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
Liite – A kohta

Komission teksti Tarkistus

A: Ampuma-aseet A: Ampuma-aseet
9302 00 00 Revolverit ja pistoolit, muut 
kuin nimikkeeseen 9303 tai 9304 kuuluvat

9302 00 00 Revolverit ja pistoolit, muut 
kuin nimikkeeseen 9303 kuuluvat

9303 Muut tuliaseet, esim. metsästys- ja 
urheiluhaulikot ja -kiväärit

9303 Muut tuliaseet, esim. metsästys- ja 
urheiluhaulikot ja -kiväärit

9303 20 muut metsästys- tai 
urheiluhaulikot, myös rihlat:

9303 20 00 muut metsästys- tai 
urheiluhaulikot, mukaan luettuina 
yhdistetyt rihlatuilla / uritetuilla piipuilla 
varustetut aseet:

– 9303 20 10 yksipiippuiset, sileäksi 
poratut

– 9303 20 10 yksipiippuiset, sileäksi 
poratut ampuma-aseet

– 9303 20 95 – muut
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– 9303 30 00 - muut metsästys- tai 
urheilukiväärit

– 9303 30 00 – muut metsästyskiväärit tai 
urheiluaseet

– 9303 90 00–- muut
9304 00 00 Muut aseet (esim. jousi-, ilma-
tai kaasukiväärit ja -pistoolit

Or. fr

Perustelu

Kaikki "muut" -maininnat on poistettava ja jokainen tuote on määriteltävä selkeästi liitteessä, 
jotta vältytään kaikilta epäselvyyksiltä tullissa ja yrityksissä. Kaikki maininnat YK:n 
pöytäkirjan soveltamisalan ulkopuolelle jäävistä aseista ja esineistä, kuten jousi-, ilma- tai 
kaasukiväärit ja -pistoolit, on poistettava tekstistä. On selvää, että "kansainvälinen 
järjestäytynyt rikollisuus" ei koske tällaisia tuotteita. Soveltamisalan ulkopuolelle on jätettävä 
myös itsessään vaarattomat esineet, kuten ammukset ja haulit.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
Liite – B kohta

Komission teksti Tarkistus

B: Osat ja olennaiset komponentit B: Seuraavien tarvikkeiden olennaiset 
osat

9305 Nimikkeiden 9301–9304 tavaroiden 
osat ja tarvikkeet:

Nimikkeiden 9302–9303 tavaroiden osat ja 
tarvikkeet:

– 9305 10 00 revolverien ja pistoolien – revolverien ja pistoolien

− nimikkeen 9303 haulikoiden ja kiväärien: − nimikkeen 9303 haulikoiden ja kiväärien:
– 9305 21 00 haulikonpiiput – 9305 21 00 haulikonpiiput

– 9305 29 00 – – muut
– 9305 99 00 – muut

Or. fr
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Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
Liite – C kohta

Komission teksti Tarkistus

C: Ampumatarvikkeet C: Ampumatarvikkeet luokiteltuina 2 
artiklan 3 kohdan määritelmän 
mukaisesti

9306 Patruunat ja muut projektiilit ja 
ampumatarvikkeet sekä niiden osat, myös 
haulit
− haulikonpatruunat ja niiden osat:
9306 21 00 – patruunat 9306 21 00 – haulikonpatruunat
9306 29 – muut:
9306 29 40 – hylsyt
9306 29 70 – muut
9306 30 − muut patruunat ja niiden osat:
9306 30 10 – nimikkeen 9302 revolvereita 
ja pistooleja varten

9306 30 10 – nimikkeen 9302 revolvereita 
ja pistooleja varten

– – – muut:
9306 30 91 – – – – keskussytytyspatruunat 9306 30 91 – – – – keskussytytyspatruunat
9306 30 93 – – – – reunasytytyspatruunat 9306 30 93 – – – – reunasytytyspatruunat

9306 30 97 – – – – muut
9306 90 – muut:
9306 90 90 – – muut

Or. fr


