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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANODIREKTIIVI (EU) …/…,
annettu 16.1.2019,
ampuma-aseiden ja niiden olennaisten osien merkintöjä koskevien teknisten eritelmien
vahvistamisesta aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta annetun neuvoston
direktiivin 91/477/ETY mukaisesti

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka
ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta 18 päivänä kesäkuuta 1991
annetun neuvoston direktiivin 91/477/ETY1 ja erityisesti sen 4 artiklan 2 a kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
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(1)

Direktiivin 91/477/ETY 4 artiklan 1 kohdassa velvoitetaan jäsenvaltiot varmistamaan,
että ampuma-aseissa ja niiden olennaisissa osissa, riippumatta siitä, ovatko ne osa
ampuma-asetta vai saatetaanko ne markkinoille erillisinä, on selkeä, pysyvä ja
yksilöivä merkintä. Kyseisen direktiivin 4 artiklan 2 kohdassa määritellään merkintään
sisällytettävät tiedot, jotta voidaan parantaa ampuma-aseiden ja niiden olennaisten
osien jäljitettävyyttä sekä edistää niiden vapaata liikkuvuutta. Kun kyseessä ovat
erittäin pienet olennaiset osat, merkintään sisällytettävät tiedot rajoittuvat
sarjanumeroon tai aakkosnumeeriseen tai digitaaliseen koodiin. Direktiivin 4 artiklan 4
kohdassa edellytetään, että jäsenvaltiot pitävät yllä tietojen arkistointijärjestelmää ja
tallentavat siihen kaikki ampuma-aseiden jäljittämiseksi ja tunnistamiseksi tarvittavat
tiedot, mukaan lukien tiedot ampuma-aseeseen ja sen olennaisiin osiin tehdystä
merkinnästä sekä tiedot ampuma-aseen mahdollisesta muuntamisesta tai
muuttamisesta niin, että sen luokka tai alaluokka muuttuu, kuten tiedot olennaisen
osan muuttaneesta tai uudelleen asentaneesta yhteisöstä.

(2)

Valtion varastoista pysyvään siviilikäyttöön tapahtuvan siirron yhteydessä merkintään
tulee sisällyttää siirtävän yhteisön tunnistetiedot. Jollei tunnistetietoja ole jo merkitty
osaksi olemassa olevaa merkintää, ne tulee lisätä siviilikäyttöön tapahtuvan siirron
yhteydessä.

(3)

Direktiivissä 91/477/ETY jäsenvaltiot velvoitetaan varmistamaan, että kokonaisten
ampumatarvikkeiden kukin pienin pakkausyksikkö varustetaan merkinnällä siten, että
merkinnästä ilmenee kyseisen ampumatarvikkeen valmistajan nimi, valmistuserän
numero, kaliiperi ja tyyppi. Kyseistä merkintää varten ei ole tässä vaiheessa tarpeen
vahvistaa teknisiä eritelmiä ottaen huomioon ampumatarvikkeiden pakkaamista
koskevat nykyiset markkinakäytänteet sekä teknologian nykytila. Tätä direktiiviä olisi
sen vuoksi sovellettava ainoastaan ampuma-aseiden ja niiden olennaisten osien (myös
erittäin pienten olennaisten osien) merkintöihin.
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(4)

Riittävä kirjasinkoko on tärkeä, jotta voidaan saavuttaa ampuma-aseiden ja niiden
olennaisten osien jäljitettävyyden parantamista koskeva tavoite. Teknisissä eritelmissä
olisi sen vuoksi vahvistettava vähimmäiskirjasinkoko, jota jäsenvaltioiden olisi
noudatettava, kun ne määrittävät kyseisten merkintöjen kirjasinkoon kansallisessa
lainsäädännössään.

(5)

Ottaen huomioon merkintöihin ja rekisterien pitoon sovellettavat Yhdistyneiden
kansakuntien pienaseita ja kevyitä aseita koskevat kansainväliset valvontanormit
(ISACS) olisi edellytettävä, että kehykset ja rungot, joiden valmistusmateriaali on
muuta kuin metallia ja saattaa vaarantaa merkinnän selkeyden ja pysyvyyden
(esimerkiksi tietyntyyppisistä polymeereistä valmistetut kehykset tai rungot),
varustetaan metallilevyyn tehtävällä merkinnällä niin, että metallilevy upotetaan
kehyksen tai rungon materiaaliin pysyvästi. Jäsenvaltioiden olisi voitava sallia, että
merkintään käytetään jotakin muuta tekniikkaa, kuten syvälle ulottuvaa
laserkaiverrusta, jolla varmistetaan vastaava selkeys ja pysyvyys ei-metallisista
materiaaleista valmistettujen kehysten ja runkojen merkinnöille.

(6)

Jotta voidaan parantaa ampuma-aseiden ja niiden olennaisten osien jäljitettävyyttä
jäsenvaltioiden arkistointijärjestelmissä, olisi edellytettävä, että jäsenvaltiot valitsevat
ainoastaan latinalaisen, kyrillisen tai kreikkalaisen kirjaimiston, kun ne määrittävät,
mitä kirjaimistoa tai kirjaimistoja ampuma-aseiden ja niiden olennaisten osien
merkitsemiseen saa käyttää. Vastaavasti ampuma-aseiden ja niiden olennaisten osien
merkitsemiseen käytettävät sallitut numerojärjestelmät olisi rajattava niin, että
jäsenvaltiot voivat osoittaa käytettäväksi arabialaisen tai roomalaisen
numerojärjestelmän.

(7)

Tämä direktiivi ei vaikuta direktiivin 91/477/ETY 3 artiklan soveltamiseen.

(8)

Jäsenvaltiot ovat selittävistä asiakirjoista 28 päivänä syyskuuta 2011 annetun
jäsenvaltioiden ja komission yhteisen poliittisen lausuman2 mukaisesti sitoutuneet
perustelluissa tapauksissa liittämään ilmoitukseen toimenpiteistä, jotka koskevat
direktiivin saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä, yhden tai useamman
asiakirjan, joista käy ilmi direktiivin osien ja kansallisen lainsäädännön osaksi
saattamiseen tarkoitettujen välineiden vastaavien osien suhde.

(9)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 91/477/EY 13 b artiklan 1
kohdalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:
1 artikla
Soveltamisala
Tätä direktiiviä sovelletaan ampuma-aseisiin ja niiden olennaisiin osiin, mutta sitä ei sovelleta
kokonaisten ampumatarvikkeiden pienimpiin pakkausyksiköihin.
2 artikla
Ampuma-aseiden ja niiden olennaisten osien merkintöjä koskevat tekniset eritelmät
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että direktiivin 91/477/ETY 4 artiklassa vaadittu merkintä
on tämän direktiivin liitteessä vahvistettujen teknisten eritelmien mukainen.
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3 artikla
Täytäntöönpanosäännökset
1.

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait,
asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään [Julkaisutoimisto:
lisätään päivämäärä, joka on 12 kuukautta tämän direktiivin julkaisemisesta
Euroopan unionin virallisessa lehdessä]. Niiden on viipymättä ilmoitettava tästä
komissiolle.
Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin
on liitettävä tällainen viittaus, kun ne julkaistaan virallisesti. Jäsenvaltioiden on
säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.

Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä säännellyistä kysymyksistä
antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.
4 artikla
Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on
julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
5 artikla
Osoitus
Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
Tehty Brysselissä 16.1.2019

Komission puolesta
Puheenjohtaja
Jean-Claude JUNCKER
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