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Arvoisa puheenjohtaja 

Komissio haluaa kiittää Suomen eduskuntaa sen lausunnosta, joka koskee komission 
ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi aseiden hankinnan ja 
hallussapidon valvonnasta annetun neuvoston direktiivin 91/477/ETY muuttamisesta 
{COM(2015) 750final}. 

Kuten eduskunta toteaa lausunnossaan, komission ehdotuksen ensisijaisena tavoitteena on 
parantaa Euroopan sisäistä turvallisuutta viimeaikaisten terrori-iskujen valossa. 
Turvallisuuskysymys ei kuitenkaan liity pelkästään terrorismiin. Uuden lainsäädännön pitäisi 
auttaa poistamaan laillisilta markkinoilta sotilasaseet, jotka on mahdollista tehdä uudelleen 
ampumakelpoisiksi, sekä eräitä kaikkein vaarallisimpia puoliautomaattiaseita, erityisesti ne, 
jotka on helppo muuntaa automaattiaseiksi. Arvioiden mukaan Euroopassa on surmattu 
kuluneella vuosikymmenellä 10 000 ihmistä ampuma-aseilla. Tietyissä jäsenvaltioissa 
valtaosa henkirikoksista tehdään laillisilla ampuma-aseilla. Lisäksi EU:ssa on lähes puoli 
miljoonaa ampuma-asetta, jotka on ilmoitettu kadonneiksi tai varastetuiksi 1990-luvun 
puolivälin ja vuoden 2014 välillä. Nämä aseet voivat olla rikollisten käytössä. 

Samaan aikaan komissio toteaa, että miljoonilla EU:n kansalaisilla on ampuma-aseita joko 
metsästys-, urheiluammunta- tai keräilytarkoituksessa ilman, että ne muodostavat 
turvallisuusuhan. Tässä tilanteessa komissio katsoo, että on löydettävä tasapaino 
metsästäjien ja urheiluampujien oikeutettujen etujen ja EU:n kansalaisten turvallisuuden 
välillä. 

On syytä korostaa, että ehdotuksen tavoitteena on säännellä ampuma-aseiden siviilikäyttöä 
ja että ehdotuksella ei ole tarkoitus puuttua kansalliseen puolustukseen. Ehdotettua 
direktiiviä ei sovellettaisi Suomen armeijalle kuuluviin ampuma-aseisiin, jotka luovutetaan 
reserviläisille sotilasharjoituksissa. Mitä tulee valtion valvonnassa oleviin ja luvanvaraisiin 
järjestöihin, joilla on valtuudet hankkia ja omistaa А-luokan ampuma-aseita kansalliseen 
puolustukseen liittyvin tarkoituksiin, komissio on valmis jatkamaan keskustelua Suomen 
hallituksen kanssa asian selventämiseksi. 
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Komissio yhtyy eduskunnan huoleen siitä, että myös ampuma-aseiden laittomaan 
hallussapitoon ja kauppaan on kiinnitettävä asianmukaista huomiota. Juuri näistä syistä 
komissio ehdottaa, että välittäjät sisällytetään tarkistetun direktiivin soveltamisalaan. Se 
myös ilmoitti 2. joulukuuta 2015 aseiden ja räjähteiden laittoman kaupan vastaisesta 
toimintasuunnitelmasta. 

Komissio toivoo, että nämä selvennykset vastaavat eduskunnan esittämiin kysymyksiin, ja 
toivoo poliittisen vuoropuhelun jatkuvan tulevaisuudessa. 

Kunnioittavasti 

Frans Timmermans 
Ensimmäinen varapuheenjohtaja 


