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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

8.3.2017 A8-0251/113 

Muudatusettepanek  113 

Dita Charanzová 

fraktsiooni ALDE nimel 

 

Raport A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Relvade omandamise ja valduse kontroll 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 10c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 10c (uus) 

 Komisjon võtab artikli 13a kohaselt vastu 

delegeeritud õigusaktid, et täiendada 

käesolevat direktiivi tehniliste 

kirjeldustega selle tagamiseks, et 

poolautomaatseid tulirelvi, mis on algselt 

automaattulirelvadest ümber kohandatud, 

ei saaks tagasi kohandada 

automaattulirelvadeks. Komisjon võtab 

esimese sellise delegeeritud õigusakti 

vastu 31. detsembriks 2017. 

Or. en 

Selgitus 

Muudatusettepanekuga esitatakse uuesti Euroopa Parlamendi raportis vastu võetud 

kompromiss. See muudatusettepanek ei sisaldu esialgse kokkuleppe tekstis. Selles sättes 

järgitakse laskekõlbmatuks muutmise ühtlustatud eeskirjade loogikat ja esildatakse 

automaattulirelvade poolautomaatseteks tulirelvadeks kohandamise ühtlustatud eeskirjad. 

Tsiviilisikutel oleks lubatud vallata ainult kõnealuste normide kohaselt kohandatud relvi. 
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8.3.2017 A8-0251/114 

Muudatusettepanek  114 

Dita Charanzová 

fraktsiooni ALDE nimel 

 

Raport A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Relvade omandamise ja valduse kontroll 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 12 – sissejuhatav osa 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 17 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

„Artikkel 17 „Artikkel 17 

Komisjon esitab iga viie aasta järel 

Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

käesoleva direktiivi kohaldamise kohta 

aruande, lisades sellele vajaduse korral 

ettepanekud eelkõige I lisas esitatud 

tulirelvaklasside ja uue tehnoloogiaga (nt 

3D-printimine) seotud küsimuste kohta. 

Esimene aruanne esitatakse kaks aastat 

pärast käesoleva direktiivi jõustumist.” 

Komisjon esitab iga viie aasta järel 

Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

käesoleva direktiivi kohaldamise kohta 

aruande koos direktiivi sätete 

toimivuskontrolliga, lisades sellele 

vajaduse korral ettepanekud eelkõige I lisas 

esitatud tulirelvaklasside kohta ning 

Euroopa tulirelvapassi süsteemi 

rakendamisega, 

andmekogumissüsteemiga, sealhulgas 

igale liikmesriigile niisugusele süsteemile 

juurdepääsu võimaldamise 

teostatavusega, märgistamisega ja uue 

tehnoloogiaga (nt 3D-printimise, QR-

koodide kasutamise ja 

raadiosagedustuvastuse kasutamise mõju) 

seotud küsimuste kohta. Esimene selline 

aruanne esitatakse ... [kaks aastat pärast 

käesoleva muutmisdirektiivi artikli 2 

lõikes 1 osutatud kuupäeva].” 

Or. en 

Selgitus 

Muudatusettepanekuga esitatakse uuesti Euroopa Parlamendi raportis vastu võetud 

kompromiss. See muudatusettepanek ei sisaldu esialgse kokkuleppe tekstis. 
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Muudatusettepanekuga palutakse võimalust uurida, kas liikmesriikide ametiasutustele saaks 

anda otsese juurdepääsu andmekogumissüsteemile, kus vahetatakse olulist teavet relvade ja 

nende omanike kohta. 
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8.3.2017 A8-0251/115 

Muudatusettepanek  115 

Dita Charanzová 

fraktsiooni ALDE nimel 

 

Raport A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Relvade omandamise ja valduse kontroll 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 13 – alapunkt a – alapunkt i 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

I lisa – II osa – punkt A – A-klass – punkt 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Automaattulirelvad, mis on 

kohandatud poolautomaatseteks 

tulirelvadeks. 

6. Automaattulirelvad, mis on 

kohandatud poolautomaatseteks 

tulirelvadeks, välja arvatud juhul, kui 

komisjon on kehtestanud artikli 10b a 

kohased tehnilised kirjeldused, millisel 

juhul käesolev ei kehti tulirelvade suhtes, 

mille kohandamisel järgiti kehtestatud 

nõudeid. 

Or. en 

Selgitus 

Muudatusettepanekuga esitatakse uuesti Euroopa Parlamendi raportis vastu võetud 

kompromiss. See muudatusettepanek ei sisaldu esialgse kokkuleppe tekstis. Selles sättes 

järgitakse laskekõlbmatuks muutmise ühtlustatud eeskirjade loogikat ja esildatakse 

automaattulirelvade poolautomaatseteks tulirelvadeks kohandamise ühtlustatud eeskirjad. 

Tsiviilisikutel oleks lubatud vallata ainult kõnealuste normide kohaselt kohandatud relvi. 
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8.3.2017 A8-0251/116 

Muudatusettepanek  116 

Dita Charanzová 

fraktsiooni ALDE nimel 

 

Raport A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Relvade omandamise ja valduse kontroll 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 13 – alapunkt a – alapunkt i 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

I lisa – II osa – punkt A – A-klass – punkt 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

7.  Poolautomaatsed, 

automaattulirelvadega sarnanevad 

tulirelvad tsiviilkasutuseks. 

7.  Poolautomaatsed kesktule 

tulirelvad, mis võimaldavad ilma 

ümberlaadimiseta tulistada rohkem kui 21 

padrunit, kui rohkem kui 20 padrunit 

mahutav laadimisseade on tulirelva osa 

või kui rohkem kui 20 padrunit mahutav 

vahetatav laadimisseade kinnitatakse 

tulirelvale. 

Or. en 

Selgitus 

Muudatusettepanekuga esitatakse uuesti Euroopa Parlamendi raportis vastu võetud 

kompromiss, mida ei lisatud esialgse kokkuleppe teksti. Selle eesmärk on ühtlustada eeskirjad, 

millega piiratakse niisuguste padrunite arvu, mida on võimalik ümberlaadimiseta tulistada 

poolautomaatsest relvast, määrates selleks piirarvuks 20/21. 



 

AM\1119606ET.docx  PE598.517v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

8.3.2017 A8-0251/117 

Muudatusettepanek  117 

Dita Charanzová 

fraktsiooni ALDE nimel 

 

Raport A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Relvade omandamise ja valduse kontroll 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 13 – alapunkt a – alapunkt iii 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

I lisa – II osa – punkt A – C-klass – punkt 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6.  B-klassi kuuluvad relvad ja C-

klassi punktides 1–5 nimetatud relvad 

pärast laskekõlbmatuks muutmist. 

välja jäetud 

Or. en 

Selgitus 

Kui tulirelv on kõnealuse direktiivi artiklis 10 esitatud ühtlustatud eeskirjadele vastavalt 

nõuetekohaselt laskekõlbmatuks muudetud, on tegemist lihtsalt metallitükiga, mida ei ole 

võimalik taas laskekõlblikuks muuta ega uuesti kasutada. Tarbetu on liigitada niisugune ese 

aktiivseks relvaks näiteks jahipidamiseks kasutatavate relvadega samal tasemel. 

Muudatusettepanekuga viiakse laskekõlbmatuks muudetud tulirelvad C-klassist üle D-klassi. 
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8.3.2017 A8-0251/118 

Muudatusettepanek  118 

Dita Charanzová 

fraktsiooni ALDE nimel 

 

Raport A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Relvade omandamise ja valduse kontroll 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 13 – alapunkt a – alapunkt iv (uus) 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

I lisa – II osa – punkt A – D-klass – punkt 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 iv) D-klassis 

 1 a. A-, B- ja C-klassi kuuluvad tulirelvad, 

mis on muudetud laskekõlbmatuks 

kooskõlas komisjoni 15. detsembri 

2015. aasta rakendusmäärusega (EL) 

2015/24031. 

 _______________ 

 1 Komisjoni 15. detsembri 2015. aasta 

rakendusmäärus (EL) 2015/2403, millega 

kehtestatakse tulirelvade laskekõlbmatuks 

muutmise norme ja meetodeid käsitlevad 

ühised suunised, et tagada 

laskekõlbmatuks muudetud tulirelvade 

jäädav kasutuskõlbmatus (EMPs 

kohaldatav tekst) (ELT L 333, 19.12.2015, 

lk 62). 

Or. en 

Selgitus 

Kui tulirelv on kõnealuse direktiivi artiklis 10 esitatud ühtlustatud eeskirjadele vastavalt 

nõuetekohaselt laskekõlbmatuks muudetud, on tegemist lihtsa metallitükiga, mida ei ole 

võimalik taas laskekõlblikuks muuta ega uuesti kasutada. Tarbetu on liigitada niisugune ese 

aktiivseks relvaks näiteks jahipidamiseks kasutatavate relvadega samal tasemel. 

Muudatusettepanekuga viiakse laskekõlbmatuks muudetud tulirelvad C-klassist üle D-klassi. 
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8.3.2017 A8-0251/119 

Muudatusettepanek  119 

Dita Charanzová 

fraktsiooni ALDE nimel 

 

Raport A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Relvade omandamise ja valduse kontroll 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid võtavad kõik asjakohased 

meetmed, et keelata A-klassi liigitatud 

tulirelvade ja laskemoona omandamine ja 

valdamine ning hävitada need tulirelvad ja 

laskemoon, mille valdamine on vastuolus 

käesoleva sättega ja mis on 

konfiskeeritud. 

1. Ilma et see piiraks artikli 2 lõike 2 

kohaldamist, võtavad liikmesriigid kõik 

asjakohased meetmed, et keelata A-klassi 

liigitatud tulirelvade, tulirelva oluliste 

osade ja laskemoona omandamine ja 

valdamine. Nad tagavad nende 

tulirelvade, oluliste osade ja laskemoona 

arestimise, mille valdamine on 

ebaseaduslik ja rikub kõnealust keeldu.  

Liikmesriigid võivad anda 

asukohaliikmesriigi tunnustatud 

organitele, keda huvitavad relvade 

kultuuriline või ajalooline külg, loa hoida 

oma valduses enne [käesoleva direktiivi 

jõustumise kuupäev] omandatud A-klassi 

kuuluvaid tulirelvi, tingimusel, et 

vastavalt artiklit 10b rakendavatele 

sätetele on need muudetud 

laskekõlbmatuks. 

2. Elutähtsa taristu, kaubalaevade, 

väärtuslike konvoide ja tundlike rajatiste 

julgeoleku tagamise eesmärgil, samuti 

riigikaitse, hariduslikel, kultuurilistel, 

teaduslikel ja ajaloolistel eesmärkidel 

ning ilma et see piiraks lõike 1 

kohaldamist, võivad riiklikud pädevad 

asutused A-klassi tulirelvade, nende 

oluliste osade ja laskemoona osas anda 

loa, tehes seda konkreetsetel erijuhtudel, 

erandkorras ja nõuetekohaselt 

põhjendatud viisil ning juhul, kui see ei 

ohusta avalikku julgeolekut ega avalikku 

korda.  

A-, B- ja C-klassi kuuluvate tulirelvade ja 

nende osade ja laskemoona omandamine 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiivi 97/7/EÜ (*) artiklis 2 

määratletud sidevahendi kaudu on 

3. Liikmesriigid võivad anda 

kollektsionääridele konkreetsetel 

erijuhtudel, tehes seda erandkorras ja 

nõuetekohaselt põhjendatud viisil, loa 

omandada ja vallata A-klassi tulirelvi, 
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lubatud üksnes relvakaupmeestel ja 

vahendajatel ning see toimub 

liikmesriikide range kontrolli all. 

nende olulisi osasid ja laskemoona, 

kohaldades rangeid julgeolekutingimusi, 

nõudes muu hulgas riiklikele pädevatele 

asutustele selle tõendamist, et rakendatud 

on meetmeid, et vältida ohtu avalikule 

julgeolekule või avalikule korrale, ning et 

tulirelvade, nende oluliste osade ja 

laskemoona hoiustamisel on tagatud 

ohutustase, mis on proportsionaalne 

sellistele esemetele loata juurdepääsuga 

seonduva ohuga. 

 Liikmesriigid tagavad, et käesoleva lõike 

esimese lõigu alusel loa saanud 

kollektsionäärid on tuvastatavad artiklis 4 

osutatud andmekogumissüsteemides. 

Sellistel loa saanud kollektsionääridel on 

kohustus pidada kõikide nende valduses 

olevate A-klassi tulirelvade kohta registrit, 

mis on kättesaadav riiklikele pädevatele 

asutustele. Liikmesriigid kehtestavad 

selliste loa saanud kollektsionääride 

suhtes asjakohase järelevalvesüsteemi, 

võttes arvesse kõiki asjassepuutuvaid 

tegureid. 

 4. Liikmesriigid võivad lubada 

relvakaupmeestel või vahendajatel nende 

kutsetegevuse raames ning rangeid 

julgeolekunõudeid järgides omandada, 

toota, laskekõlbmatuks muuta, 

parandada, tarnida, üle anda ja vallata A-

klassi tulirelvi, nende olulisi osasid ja 

laskemoona. 

 5. Liikmesriigid võivad lubada 

muuseumidel rangeid julgeolekunõudeid 

järgides omandada ja vallata A- klassi 

tulirelvi, nende olulisi osasid ja 

laskemoona.  

 6. Liikmesriigid võivad lubada 

sportlaskjatel omandada ja vallata A-

klassi punkti 6 või 7 alla kuuluvaid 

poolautomaatseid tulirelvi järgmistel 

tingimustel: 

 a)  hinnatakse rahuldavalt 

asjassepuutuvat teavet, mis tuleneb 

artikli 5 lõike 2 kohaldamisest; 
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 b) tõendatakse, et asjaomane 

sportlaskja harjutab aktiivselt 

laskevõistlustel osalemiseks või osaleb 

laskevõitlustel, mida on tunnustanud 

vastava liikmesriigi ametlikult 

tunnustatud laskespordiorganisatsioon 

või rahvusvaheline ametlikult tunnustatud 

laskespordiföderatsioon; ning 

 c) esitatakse ametlikult tunnustatud 

laskespordiorganisatsiooni tõend selle 

kohta, et: 

 i) sportlaskja on laskeklubi liige ja 

on selles klubis regulaarselt 

täpsuslaskmist harjutanud vähemalt 12 

kuud ning 

 ii) kõnealune tulirelv vastab 

tingimustele, mida nõutakse 

rahvusvahelise ametlikult tunnustatud 

laskespordiföderatsiooni poolt 

tunnustatud laskespordiala puhul. 

 A-klassi punkti 6 alla kuuluvate 

tulirelvade puhul võivad liikmesriigid 

otsustada anda loa sõjaväe tulirelvade 

üleandmiseks sportlaskjatest 

üksikisikutele. Avaliku sektori asutus 

kohandab need tulirelvad 

poolautomaatseteks tulirelvadeks ning 

kontrollib korrapäraselt, et kõnealuseid 

tulirelvi kasutavad isikud ei kujuta endast 

ohtu avalikule julgeolekule. Kohaldatakse 

esimese lõigu punktides a, b ja c esitatud 

sätteid. 

___________________________  

(*) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiiv 97/7/EÜ, 20. mai 1997, tarbijate 

kaitse kohta sidevahendi abil sõlmitud 

lepingute korral (EÜT L 144, 4.6.1997, lk 

19)”. 

 

Or. en 

Selgitus 

Nõukoguga saavutatud esialgse kokkuleppe artikli 6 lõike 3 c punktis d on esitatud üldreegel, 
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mis on oma määratluselt Šveitsile kohandatud reegel, sest vaid üks riik on võimeline täitma 

selles reeglis esitatud tingimusi. Järelikult nähakse sellega ELi mittekuuluvatele riikidele ette 

leebemad reeglid kui ELi riikidele, mis ei ole vastuvõetav. Käesoleva muudatusettepanekuga 

püütakse seetõttu säilitada üldreegel ja muuta see kõikide liikmesriikide jaoks võrdseks. 
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8.3.2017 A8-0251/120 

Muudatusettepanek  120 

Dita Charanzová 

fraktsiooni ALDE nimel 

 

Raport A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Relvade omandamise ja valduse kontroll 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 8 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 10b – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Komisjon võtab vastu laskekõlbmatuks 

muutmise normid ja meetodid, et tagada 

laskekõlbmatuks muudetud tulirelvade 

jäädav kasutuskõlbmatus. Kõnealused 

rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 

artikli 13b lõikes 2 osutatud 

kontrollimenetlusega. 

2.  Komisjon võtab hiljemalt ... 

[käesoleva direktiivi jõustumise kuupäev] 
vastu rakendusaktid, milles kehtestatakse 

laskekõlbmatuks muutmise normid ja 

meetodid tagamaks, et tulirelva kõik 

olulised osad on muudetud jäädavalt 

kasutuskõlbmatuks ja neid ei ole võimalik 

tulirelva mis tahes viisil laskekõlblikuks 

muutmiseks eemaldada, asendada või 

muuta. Kõnealused rakendusaktid 

võetakse vastu kooskõlas artikli 13b 

lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega. 

Or. en 

Selgitus 

Üheks kõnealuse direktiivi läbivaatamise eeliseks on tulirelvade laskekõlbmatuks muutmist 

käsitlevate kogu ELi hõlmavate eeskirjade ühtlustamine. Kuna kehtiv laskekõlbmatuks 

muutmist käsitlev rakendusmäärus ei ole toimiv, tuleks komisjonile seada selge kuupäev, mis 

ajaks tuleks uued eeskirjad vastu võtta. Niisugune tähtaeg peab olema kõnealuse direktiivi 

jõustumise kuupäevast varasem, et uus laskekõlbmatuks muutmise kord oleks liikmesriikidele 

ülevõtmisprotsessi alustamise ajaks selge. 

 


