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9.3.2017 A8-0251/123 

Tarkistus  123 

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

Petr Mach 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonta 

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

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 4 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(4) Aseisiin liittyvien kulttuuri- ja 

historiallisten näkökohtien parissa 

toimivien tahojen, 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, olisi 

voitava pitää nämä ampuma-aseet 

hallussaan sillä edellytyksellä, että 

kyseinen jäsenvaltio on antanut siihen 

luvan ja että kyseiset ampuma-aseet on 

deaktivoitu. 

(4) Jäsenvaltioiden olisi voitava antaa 

lupia ampuma-aseiden ja 

ampumatarvikkeiden hankkimiseen ja 

hallussapitoon tunnustetuille museoille ja 

keräilijöille historiallisia, kulttuurisia, 

tieteellisiä, teknisiä, opetuksellisia, 

esteettisiä tai kulttuuriperintöön liittyviä 

tarkoituksia varten edellyttäen, että nämä 

osoittavat ennen luvan saantia 

toteuttaneensa tarvittavat toimet kaikkien 

yleiselle turvallisuudelle ja yleiselle 

järjestykselle aiheutuvien riskien 

käsittelemiseksi myös turvallisen 

varastoinnin avulla. 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/124 

Tarkistus  124 

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

Petr Mach 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonta 

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

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 5 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(5) Koska aseiden keräilijät on 

yksilöity mahdolliseksi ampuma-aseiden 

laittoman kaupan lähteeksi, niiden olisi 

kuuluttava tämän direktiivin 

soveltamisalaan. 

Poistetaan. 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/125 

Tarkistus  125 

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

Petr Mach 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonta 

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

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 8 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(8) Jotta voidaan varmistaa 

deaktivoitujen ampuma-aseiden 

jäljitettävyys, ne olisi kirjattava 

kansallisiin rekistereihin. 

(8) Jotta voidaan parantaa ampuma-

aseiden ja erillään myytyjen olennaisten 

osien jäljitettävyyttä ja helpottaa niiden 

vapaata liikkuvuutta, sekä koottu 

ampuma-ase että kaikki erillään myydyt 

olennaiset osat olisi merkittävä pysyvällä 

tavalla silloin, kun ne valmistetaan, tai 

viipymättä sen jälkeen, kun ne on tuotu 

unioniin. Jäljitettävyysvaatimuksia ei 

pitäisi soveltaa tämän direktiivin 

mukaisesti deaktivoituihin ampuma-

aseisiin tai ennen tämän direktiivin 

voimaantuloa valmistettuihin ampuma-

aseisiin ja niiden osiin. 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/126 

Tarkistus  126 

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

Petr Mach 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonta 

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

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 9 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(9) Jotkin puoliautomaattiset 

ampuma-aseet voidaan helposti muuntaa 

automaattiaseiksi, ja ne uhkaavat näin 

ollen turvallisuutta. Tietyt 

puoliautomaattiset ampuma-aseet voivat 

olla erittäin vaarallisia, jos niiden 

ammuskapasiteetti on suuri, vaikkei niitä 

muunnettaisikaan A luokkaan kuuluviksi 

ampuma-aseiksi. Sen vuoksi tällaisten 

kertatuliaseiden siviilikäyttö olisi 

kiellettävä. 

Poistetaan. 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/127 

Tarkistus  127 

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

Petr Mach 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonta 

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

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 10 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(10) Jotta voidaan välttää merkintöjen 

helppo poistaminen ja selkeyttää, mihin 

komponentteihin merkinnät olisi 

kiinnitettävä, olisi otettava käyttöön 

merkintöjä koskevat unionin yhteiset 

säännöt. 

(10) Jotta voidaan estää merkintöjen 

poistaminen helposti ja selkeyttää, mihin 

komponentteihin merkinnät olisi 

kiinnitettävä, olisi otettava käyttöön 

merkintöjä koskevat unionin yhteiset 

säännöt. Näitä sääntöjä tulisi soveltaa 

ainoastaan tämän direktiivin 

voimaantulon jälkeen valmistettuihin 

ampuma-aseisiin ja erikseen myytäviin 

olennaisiin osiin, jotka saatetaan 

markkinoille siitä päivästä lähtien, johon 

mennessä jäsenvaltioiden on saatettava 

tämän direktiivin keskeisten säännösten 

noudattamisen edellyttämät lait, asetukset 

ja hallinnolliset määräykset voimaan. 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/128 

Tarkistus  128 

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

Petr Mach 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonta 

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

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 14 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(14) Jäsenvaltioiden välisen 

tiedonvaihdon toimivuuden parantamiseksi 

komissio arvioi, minkälaisia elementtejä 

tarvitaan järjestelmään, jolla voidaan 

tukea jäsenvaltioissa käytössä oleviin 

tietokoneistettuihin arkistointijärjestelmiin 

sisältyvien tietojen tällaista vaihtoa. 

Komission arviointiin voidaan tarpeen 

mukaan liittää lainsäädäntöehdotus, jossa 

otetaan huomioon tiedonvaihtoon 

tarkoitetut olemassa olevat välineet. 

(14) Jäsenvaltioiden välisen 

tiedonvaihdon toimivuuden parantamiseksi 

komission olisi helpotettava ja 

kannustettava jäsenvaltioissa käytössä 

oleviin tietokoneistettuihin 

arkistointijärjestelmiin sisältyvien tietojen 

vaihtoa perustelluissa tapauksissa ja 

levitettävä parhaita käytäntöjä. 

Jäsenvaltioilla on oltava oikeus pitää 

omia ampuma-aserekistereitään; unioni 

ei perusta EU:n tietokantaa kaikista 

jäsenvaltioissa rekisteröidyistä ampuma-

aseista. 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/129 

Tarkistus  129 

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

Petr Mach 

EFDD-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 – 2 alakohta 

Direktiivi 91/477/ETY 

1 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Tätä direktiiviä ei sovelleta 

kansallisen lainsäädännön mukaiseen 

puolustusvoimien, poliisin tai 

viranomaisten aseiden ja 

ampumatarvikkeiden hankintaan tai 

hallussapitoon. Sitä ei sovelleta myöskään 

sota-aseiden ja -ampumatarvikkeiden 

kaupallisiin siirtoihin. 

2. Tätä direktiiviä ei sovelleta 

kansallisen lainsäädännön mukaiseen 

puolustusvoimien, poliisin, viranomaisten 

tai tunnustettujen museoiden ja 

keräilijöiden aseiden ja 

ampumatarvikkeiden hankintaan tai 

hallussapitoon. Sitä ei sovelleta myöskään 

sota-aseiden ja -ampumatarvikkeiden 

kaupallisiin siirtoihin. 

Or. en 


