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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(4) Oma asukohaliikmesriigi 

tunnustatud organitel, keda huvitavad 

relvade kultuuriline või ajalooline külg ja 

kelle valduses on enne käesoleva direktiivi 

jõustumise kuupäeva omandatud A-klassi 

kuuluvad tulirelvad, peaks olema võimalik 

hoida neid tulirelvi oma valduses eeldusel, 

et asjaomane liikmesriik on andnud 

selleks loa ja et need tulirelvad on 

muudetud laskekõlbmatuks. 

(4) Liikmesriikidel peaks olema 

võimalik anda luba tunnustatud 

muuseumidele ja kollektsionääridele 

tulirelvade ja laskemoona omandamiseks 

ja valdamiseks, kui see on vajalik 

ajaloolistel, kultuurilistel, teaduslikel, 

tehnilistel, hariduslikel, esteetilistel või 

ajaloopärandiga seotud põhjustel, 

tingimusel et nad näitavad enne loa 

saamist, et nad on võtnud vajalikud 

meetmed, et vältida mis tahes ohtu 

avalikule julgeolekule või avalikule 

korrale, kaasa arvatud relvi ja 

laskemoona ohutult hoiustades. 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 5 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) Kuna on tehtud kindlaks, et 

kollektsionäärid on ebaseadusliku 

tulirelvakaubanduse võimalik lähtekoht, 

peaksid nad kuuluma käesoleva direktiivi 

kohaldamisalasse. 

välja jäetud 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 8 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(8) Laskekõlbmatuks muudetud 

tulirelvade jälgitavuse tagamiseks tuleks 

need registreerida riiklikes registrites. 

(8) Tulirelvade ja oluliste osade 

jälgitavuse suurendamiseks ning nende 

vaba liikumise lihtsustamiseks tuleks nii 

kokkupandud tulirelv kui ka kõik eraldi 

müüdavad olulised osad märgistada 

nende tootmisel või viivitamatult pärast 

nende importimist liitu kustutamatu 

märkega. Jälgitavusnõudeid ei tuleks 

kohaldada vastavalt käesolevale 

direktiivile laskekõlbmatuks muudetud 

tulirelvade suhtes või enne käesoleva 

direktiivi jõustumist valmistatud 

tulirelvade ja nende osade suhtes. 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 9 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(9) Teatavaid poolautomaatseid 

tulirelvi saab kergesti kohandada 

automaattulirelvadeks ja see ohustab 

julgeolekut. Isegi kui tegemist ei ole 

kohandamisega A-klassi relvaks, võivad 

teatavad poolautomaatsed tulirelvad olla 

väga ohtlikud, kui need on laengute arvult 

suure võimsusega. Seepärast tuleks 

keelata niisuguste poolautomaatsete 

relvade tsiviilkasutus. 

välja jäetud 

Or. en 
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Põhjendus 10 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10) Et vältida märgistuse kerget 

kustutatavust ja täpsustada, missugustele 

osadele tuleks märgistus kanda, tuleks 

kehtestada ühised liidu 

märgistamiseeskirjad. 

(10) Et takistada märgistuse kerget 

eemaldamist ja täpsustada, missugustele 

osadele tuleks märgistus kanda, tuleks 

kehtestada ühised liidu 

märgistamiseeskirjad. Neid eeskirju tuleks 

kohaldada üksnes nende tulirelvade ja 

eraldi müüdavate oluliste osade suhtes, 

mis valmistatakse pärast käesoleva 

direktiivi jõustumist ja lastakse turule 

alates kuupäevast, mil liikmesriigid 

peavad jõustama käesoleva direktiivi 

peamiste sätete järgimiseks vajalikud 

õigus- ja haldusnormid. 

Or. en 



 

AM\1119658ET.docx  PE598.517v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

9.3.2017 A8-0251/128 

Muudatusettepanek  128 

Kristina Winberg, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Beatrix von Storch, Peter Lundgren, 

Petr Mach 

fraktsiooni EFDD 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 

Põhjendus 14 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(14) Liikmesriikide vahelise 

teabevahetuse toimimise parandamiseks 

peaks komisjon hindama, millised on 

süsteemis vajalikud elemendid, mille abil 

toetada liikmesriikides kasutusele võetud 

elektroonilistes andmekogumissüsteemides 

sisalduva teabe vahetamist. Komisjoni 

hinnangule võib vajaduse korral lisada 

seadusandliku ettepaneku, milles on 

võetud arvesse teabevahetuse 

olemasolevaid vahendeid. 

(14) Liikmesriikide vahelise 

teabevahetuse toimimise parandamiseks 

peaks komisjon hõlbustama ja toetama 

liikmesriikides kasutusele võetud 

elektroonilistes andmekogumissüsteemides 

sisalduva teabe vahetamist, kui see on 

põhjendatud, ja levitama parimaid 

tavasid. Liikmesriikidele jääb õigus 

omada oma tulirelvaregistreid; liit ei loo 

kõigi liikmesriikides registreeritud 

tulirelvade jaoks ELi andmebaasi. 

Or. en 
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Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 2 

Direktiiv 91/477/EMÜ 

Artikkel 1 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Käesolevat direktiivi ei kohaldata 

nende relvade ja laskemoona omandamise 

või valduse suhtes, mille on omandanud 

või mida valdavad kooskõlas siseriikliku 

õigusega relvajõud, politsei, ametivõimud. 

Samuti ei kohaldata seda sõjaliste relvade 

ja sõjalise laskemoona kaubandusliku 

üleandmise suhtes. 

2. Käesolevat direktiivi ei kohaldata 

nende relvade ja laskemoona omandamise 

või valduse suhtes, mille on omandanud 

või mida valdavad kooskõlas siseriikliku 

õigusega relvajõud, politsei, ametivõimud, 

tunnustatud muuseumid ja 

kollektsionäärid. Samuti ei kohaldata seda 

sõjaliste relvade ja sõjalise laskemoona 

kaubandusliku üleandmise suhtes. 

Or. en 

 


