
 

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

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

8.3.2017 A8-0251/113 

Tarkistus  113 

Dita Charanzová 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonta 

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

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta 

Direktiivi 91/477/ETY 

10 c artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 10 c artikla 

 Komissio antaa 13 a artiklan mukaisesti 

delegoituja säädöksiä tämän direktiivin 

täydentämiseksi teknisillä eritelmillä, 

joilla varmistetaan, että 

puoliautomaattisia ampuma-aseita, jotka 

on muunnettu alun perin automaattisista 

ampuma-aseista, ei voida muuntaa 

takaisin automaattisiksi ampuma-aseiksi. 

Komissio antaa ensimmäisen tällaisen 

delegoidun säädöksen 31 päivään 

joulukuuta 2017 mennessä. 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistuksella esitetään uudelleen Euroopan parlamentin mietinnössä hyväksytty 

kompromissitarkistus. Tarkistus ei sisälly väliaikaisen sopimuksen tekstiin. Säännökset 

seuraavat deaktivointia koskevien yhdenmukaistettujen sääntöjen logiikkaa, ja niissä 

ehdotetaan yhdenmukaistettuja sääntöjä automaattisten tuliaseiden muuttamiselle 

puoliautomaattisiksi. Siviilihenkilöiden hallussa saisi olla vain näiden standardien mukaisesti 

muunnettuja aseita. 
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8.3.2017 A8-0251/114 

Tarkistus  114 

Dita Charanzová 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonta 

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

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 12 kohta – johdantokappale 

Direktiivi 91/477/ETY 

17 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

”17 artikla ”17 artikla 

Komissio antaa joka viides vuosi Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 

tämän direktiivin soveltamisesta liittäen 

siihen tarvittaessa ehdotuksia etenkin 

liitteessä I esitetyistä ampuma-aseiden 

luokista ja uuteen teknologiaan, kuten 3D-

tulostukseen, liittyvistä kysymyksistä. 

Ensimmäinen kertomus on toimitettava 

kahden vuoden kuluttua tämän direktiivin 

voimaantulosta.” 

Komissio antaa joka viides vuosi Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 

tämän direktiivin soveltamisesta ja sen 

säännösten toimivuuden arvioinnista ja 

liittää siihen tarvittaessa ehdotuksia 

etenkin liitteessä I esitetyistä ampuma-

aseiden luokista sekä Euroopan ampuma-

asepassijärjestelmän täytäntöönpanoon ja 

arkistointijärjestelmään liittyvistä 

kysymyksistä, mahdollisuudesta tarjota 

jokaisella jäsenvaltioille pääsy tällaiseen 

järjestelmään, sekä merkintöihin ja uuteen 

teknologiaan, kuten 3D-tulostuksen, QR-

koodin ja radiotaajuustunnistuksen 

(RFID) käytön vaikutuksiin, liittyvistä 

kysymyksistä. Ensimmäinen tällainen 

kertomus on toimitettava ... [kahden 

vuoden kuluttua tämän muutosdirektiivin 2 

artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta 

voimaantulopäivästä] mennessä.” 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistuksella esitetään uudelleen Euroopan parlamentin mietinnössä hyväksytty 

kompromissitarkistus. Tarkistus ei sisälly väliaikaisen sopimuksen tekstiin. Tarkistuksella 
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pyritään selvittämään mahdollisuutta tarjota jäsenvaltioiden viranomaisille suora pääsy 

arkistointijärjestelmään, jonka avulla keskeisiä tietoja aseista ja niiden haltijoista 

vaihdetaan. 
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8.3.2017 A8-0251/115 

Tarkistus  115 

Dita Charanzová 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonta 

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

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 13 kohta – a alakohta – i alakohta 

Direktiivi 91/477/ETY 

Liite I – II osa – A kohta – A luokka – 6 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

6. sarjatuliaseet (automaattiaseet), 

jotka on muunnettu kertatuliaseiksi 

(puoliautomaattiset aseet); 

6. sarjatuliaseet (automaattiaseet), 

jotka on muunnettu kertatuliaseiksi 

(puoliautomaattiset aseet), ellei komissio 

ole hyväksynyt teknisiä eritelmiä 10 b a 

artiklan mukaisesti, jolloin tätä ei 

sovelleta sellaisiin ampuma-aseisiin, jotka 

on muunnettu säädettyjen vaatimusten 

mukaisesti; 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistuksella esitetään uudelleen Euroopan parlamentin mietinnössä hyväksytty 

kompromissitarkistus. Tarkistus ei sisälly väliaikaisen sopimuksen tekstiin. Tämä säännös 

seuraa deaktivointia koskevien yhdenmukaistettujen sääntöjen logiikkaa, ja niissä ehdotetaan 

yhdenmukaistettuja sääntöjä automaattisten tuliaseiden muuttamiselle puoliautomaattisiksi. 

Siviilihenkilöiden hallussa saisi olla vain näiden standardien mukaisesti muunnettuja aseita. 
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8.3.2017 A8-0251/116 

Tarkistus  116 

Dita Charanzová 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonta 

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

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 13 kohta – a alakohta – i alakohta 

Direktiivi 91/477/ETY 

Liite I – II osa – A kohta – A luokka – 7 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

7.  siviilikertatuliaseet, jotka 

muistuttavat automaattimekanismilla 

varustettua asetta; 

7.  puoliautomaattiset keskisytytteiset 

ampuma-aseet, joilla voidaan laukaista yli 

21 ammusta ilman uudelleenlatausta, jos 

latauslaite, jonka kapasiteetti on yli 20 

ammusta, on osa ampuma-asetta tai 

ampuma-aseeseen on lisätty irrotettava 

latauslaite, jonka kapasiteetti on yli 20 

ammusta; 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistuksella esitetään uudelleen Euroopan parlamentin mietinnössä hyväksytty 

kompromissitarkistus, joka ei sisältynyt väliaikaisen sopimuksen tekstiin. Sillä pyritään 

yhdenmukaistamaan sääntöjä, jotka rajoittavat niiden ammusten määrää, jotka voidaan 

laukaista puoliautomaattisesta aseesta ilman uudelleenlatausta, 20:een tai 21:een.  
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8.3.2017 A8-0251/117 

Tarkistus  117 

Dita Charanzová 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonta 

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

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 13 kohta – a alakohta – iii alakohta 

Direktiivi 91/477/ETY 

Liite I – II osa – A kohta – C luokka – 6 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

6.  B luokkaan kuuluvat ja C luokan 

1–5 kohdan mukaiset ampuma-aseet, 

jotka on deaktivoitu.” 

Poistetaan. 

Or. en 

Perustelu 

Jos ampuma-aseet on deaktivoitu asianmukaisesti tämän direktiivin 10 artiklassa tarkoitettuja 

yhdenmukaistettuja sääntöjä noudattaen, ne ovat vain metallinkappaleita, joiden 

deaktivointia ei voida purkaa ja joita ei voida käyttää uudelleen. Tällaisia esineitä ei tarvitse 

luokitella toimiviksi aseiksi samalla tavoin kuin esimerkiksi metsästysaseita. Tarkistuksella 

deaktivoidut ampuma-aseet siirretään luokasta C luokkaan D. 
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8.3.2017 A8-0251/118 

Tarkistus  118 

Dita Charanzová 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonta 

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

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 13 kohta – a alakohta – iv alakohta (uusi) 

Direktiivi 91/477/ETY 

Liite I – II osa – A kohta – D luokka – I a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 iv) D luokka 

 1 a. A, B ja C luokkaan kuuluvat 

ampuma-aseet, jotka on deaktivoitu 15 

päivänä joulukuuta 2015 annetun 

komission täytäntöönpanoasetuksen 

asetuksen (EU) 2015/24031 mukaisesti. 

 _______________ 

 1 Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 

2015/2403, annettu 15 päivänä 

joulukuuta 2015, deaktivointistandardeja 

ja -tekniikoita koskevien yhteisten 

suuntaviivojen vahvistamisesta sen 

varmistamiseksi, että deaktivoidut 

ampuma-aseet tehdään pysyvästi 

ampumakelvottomiksi (ETA:n kannalta 

merkityksellinen teksti) (EUVL L 333, 

19.12.2015, s. 62). 

Or. en 

Perustelu 

Jos ampuma-ase on deaktivoitu asianmukaisesti tämän direktiivin 10 artiklassa tarkoitettuja 

yhdenmukaistettuja sääntöjä noudattaen, se on vain metallinkappale, jonka deaktivointia ei 

voida purkaa ja jota ei voida käyttää uudelleen. Tällaisia esineitä ei tarvitse luokitella 

toimivaksi aseiksi samalla tavoin kuin esimerkiksi metsästysaseita. Tarkistuksella 

deaktivoidut ampuma-aseet siirretään luokasta C luokkaan D. 
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8.3.2017 A8-0251/119 

Tarkistus  119 

Dita Charanzová 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonta 

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

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta 

Direktiivi 91/477/ETY 

6 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 

toimenpiteet kieltääkseen A luokan 

ampuma-aseiden ja ampumatarvikkeiden 

hankinnan ja hallussapidon ja 

hävittääkseen sellaiset ampuma-aseet ja 

ampumatarvikkeet, joita on pidetty 

hallussa tämän säännöksen vastaisesti ja 

jotka on takavarikoitu. 

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 

kaikki tarvittavat toimenpiteet kieltääkseen 

liitteessä I olevassa A luokassa lueteltujen 

ampuma-aseiden, niiden olennaisten osien 

ja ampumatarvikkeiden hankinnan ja 

hallussapidon. Sanotun kuitenkaan 

rajoittamatta 2 artiklan 2 kohdan 

soveltamista niiden on varmistettava, että 

kyseisen kiellon vastaisesti laittomasti 

hallussapidetyt ampuma-aseet, niiden 

olennaiset osat ja ampumatarvikkeet 

takavarikoidaan. 

Jäsenvaltiot voivat antaa aseisiin liittyvien 

kulttuuri- ja historiallisten näkökohtien 

parissa toimiville tahoille, jotka on 

tunnustettu sellaisiksi jäsenvaltiossa, 

jonka alueelle ne ovat sijoittautuneet, ja 

joilla on hallussaan A luokkaan 

luokiteltuja ampuma-aseita, jotka on 

hankittu ennen [tämän direktiivin 

voimaantuloa], luvan pitää nämä aseet 

hallussaan sillä edellytyksellä, että 

kyseiset ampuma-aseet on deaktivoitu 10 

artiklan b kohdan täytäntöönpanevien 

säännösten mukaisesti. 

2. Toimivaltaiset kansalliset 

viranomaiset voivat kriittisen 

infrastruktuurin, kauppamerenkulun ja 

arvokuljetusten sekä arkaluonteisten 

kohteiden suojelutarkoituksessa sekä 

kansalliseen puolustukseen, 

koulutukseen, kulttuuriin, tutkimukseen 

ja historiaan liittyvissä tarkoituksissa ja 

rajoittamatta 1 kohdan soveltamista antaa 

poikkeuksellisesti ja asianmukaisesti 

perustelluista syistä yksittäistapauksissa 

lupia A luokan ampuma-aseille, 

olennaisille osille ja ampumatarvikkeille, 

kun se ei vaaranna yleistä turvallisuutta 

ja yleistä järjestystä.  

A, B ja C luokkaan kuuluvien ampuma- 3. Jäsenvaltiot voivat päättää antaa 
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aseiden ja niiden osien sekä 

ampumatarvikkeiden hankkiminen 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 97/7/EY(*) 2 artiklassa 

määritetyllä etäviestintävälineellä 

sallitaan vain asekauppiaille ja -

välittäjille ja siihen sovelletaan 

jäsenvaltioiden tiukkaa valvontaa. 

keräilijöille poikkeuksellisesti ja 

asianmukaisesti perustelluista syistä 

yksittäisissä erityistapauksissa luvan 

hankkia ja pitää hallussaan A luokkaan 

kuuluvia ampuma-aseita ja niiden 

olennaisia osia sekä ampumatarvikkeita 

tiukkojen turvallisuusehtojen mukaisesti 

ja sillä edellytyksellä, että toimivaltaisille 

kansallisille viranomaisille osoitetaan, 

että on toteutettu toimenpiteet 

kaikenlaisten yleiseen turvallisuuteen ja 

yleiseen järjestykseen liittyvien riskien 

huomioon ottamiseksi ja että kyseisiä 

ampuma-aseita, olennaisia osia ja 

ampumatarvikkeita säilytetään 

turvallisuusjärjestelyin, jotka vastaavat 

tällaisten ampuma-aseiden luvattomaan 

saantiin liittyviä riskejä. 

 Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

tämän kohdan ensimmäisen alakohdan 

mukaisesti luvan saaneet keräilijät ovat 

tunnistettavissa 4 artiklassa tarkoitetuissa 

arkistointijärjestelmissä. Tällaisten luvan 

saaneiden keräilijöiden on pidettävä 

rekisteriä kaikista hallussaan olevista A 

luokkaan kuuluvista ampuma-aseista, ja 

rekisterin on oltava toimivaltaisten 

kansallisten viranomaisten saatavilla. 

Jäsenvaltioiden on toteutettava tällaisten 

luvan saaneiden keräilijöiden 

asianmukainen seurantajärjestelmä 

ottaen huomioon kaikki asiaan liittyvät 

tekijät. 

 4. Jäsenvaltiot voivat antaa 

asekauppiaille tai -välittäjille näiden 

ammatillista toimintaa varten luvan 

hankkia, valmistaa, deaktivoida, korjata, 

toimittaa, siirtää ja pitää hallussa A 

luokkaan kuuluvia ampuma-aseita ja 

niiden olennaisia osia sekä 

ampumatarvikkeita tiukkojen 

turvallisuusehtojen mukaisesti. 

 5. Jäsenvaltiot voivat antaa museoille 

luvan hankkia ja pitää hallussaan A 

luokkaan kuuluvia ampuma-aseita ja 

niiden olennaisia osia sekä 

ampumatarvikkeita tiukkojen 
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turvallisuusehtojen mukaisesti.  

 6. Jäsenvaltiot voivat sallia 

urheiluampujien hankkivan ja pitävän 

hallussaan A luokan 6 ja 7 kohdassa 

tarkoitettuja puoliautomaattisia ampuma-

aseita seuraavin ehdoin: 

 a)  5 artiklan 2 kohdan soveltamisesta 

johtuvat tiedot on arvioitu 

hyväksyttävästi; 

 b) voidaan esittää todiste siitä, että 

asianomainen urheiluampuja osallistuu 

kyseisen jäsenvaltion virallisen 

ampumaurheilujärjestön tai jonkin 

kansainvälisesti hyväksytyn ja virallisesti 

tunnustetun ampumaurheiluliiton 

tunnustamiin ampumakilpailuihin tai 

harjoittelee aktiivisesti niitä varten; ja 

 c) voidaan esittää virallisesti 

tunnustetun ampumaurheilujärjestön 

todistus siitä, että 

 i) urheiluampuja on ampumaseuran 

jäsen ja on harjoitellut säännöllisesti 

tarkkuusammuntaa seurassa vähintään 

12 kuukauden ajan; ja 

 ii) asianomainen ampuma-ase on 

kansainvälisesti hyväksytyn ja virallisesti 

tunnustetun ampumaurheiluliiton 

tunnustaman ampumalajin 

harjoittamiseen liittyvien vaatimusten 

mukainen. 

 A luokan 6 kohdassa lueteltujen ampuma-

aseiden osalta jäsenvaltiot voivat myöntää 

luvan sotilasampuma-aseiden siirtoon 

yksittäisille henkilöille, jotka ovat 

urheiluampujia. Viranomaisen on 

muutettava nämä ampuma-aseet 

puoliautomaattisiksi ampuma-aseiksi ja 

tarkastettava säännöllisesti, että tällaisia 

ampuma-aseita käyttävät henkilöt eivät 

aiheuta vaaraa yleiselle turvallisuudelle. 

Sovelletaan ensimmäisen alakohdan a, b 

ja c alakohdan säännöksiä. 

___________________________  
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* Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 97/7/EY, annettu 20 päivänä 

toukokuuta 1997, kuluttajansuojasta 

etäsopimuksissa (EYVL L 144, 4.6.1997, 

s. 19).” 

 

Or. en 

Perustelu 

Neuvoston kanssa tehdyn väliaikaisen sopimuksen 6 artiklan 3 c kohdan d alakohdassa 

esitetään yleinen sääntö, joka on laadittu varta vasten Sveitsin oloihin ja jonka ehdot voi 

täyttää vain yksi maa. Näin säännöt ovat höllemmät EU:n ulkopuolisille maille kuin 

jäsenvaltioille, mikä ei ole hyväksyttävää. Sen vuoksi tarkistuksella pyritään säilyttämään 

yleinen sääntö ja varmistamaan sen yhdenmukainen soveltaminen kaikkiin jäsenvaltioihin. 
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8.3.2017 A8-0251/120 

Tarkistus  120 

Dita Charanzová 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonta 

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

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 8 kohta 

Direktiivi 91/477/ETY 

10 b artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2.  Komissio hyväksyy 

deaktivointistandardit ja -tekniikat sen 

varmistamiseksi, että deaktivoidut 

ampuma-aseet on tehty pysyvästi 

ampumakelvottomiksi. Nämä 

täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 13 b 

artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 

tarkastelumenettelyä noudattaen. 

2.  Komissio hyväksyy viimeistään 

[tämän direktiivin voimantulopäivä] 

täytäntöönpanosäädökset, joilla säädetään 

deaktivointistandardeista ja -tekniikoista 

sen varmistamiseksi, että ampuma-aseen 

kaikki olennaiset osat tehdään pysyvästi 

toimintakelvottomiksi siten, ettei niitä 

voida poistaa, korvata tai muuttaa millään 

tavalla siten, että ampuma-ase voitaisiin 

uudelleen tehdä ampumakelpoiseksi. 

Nämä täytäntöönpanosäädökset 

hyväksytään 13 b artiklan 2 kohdassa 

tarkoitettua tarkastelumenettelyä 

noudattaen. 

Or. en 

Perustelu 

Yksi direktiivin tarkistamisen eduista on, että ampuma-aseiden deaktivointia koskevat säännöt 

voidaan yhdenmukaistaa koko EU:ssa. Koska tämänhetkinen deaktivointia koskeva 

täytäntöönpanoasetus ei ole toimiva, komissiolle pitäisi asettaa selkeä päivämäärä, johon 

mennessä uudet säännöt on hyväksyttävä. Määräaika on asetettava ennen nykyisen direktiivin 

voimaantuloa niin, että uusi deaktivointimenettely on jäsenvaltioiden kannalta selkeä niiden 

aloittaessa direktiivin saattamisen osaksi lainsäädäntöään. 

 

 


