
  

 

 

 

 

Tulirelvade üleandmine 
IMI kasutusjuhend 

 

31. juuli 2019 

1. versioon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euroopa Komisjon 

Siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraat – R2 

  



 Sisukord 

 ii 

 

Sisukord 

1 Sissejuhatus ................................................................................................................................................................. 3 

2 IMI kasutamine .......................................................................................................................................................... 4 

2.1.... IMI-sse sisselogimine ........................................................................................................................................................ 4 

2.2.... IMI avaleht ............................................................................................................................................................................ 4 

2.3.... Töölaud ................................................................................................................................................................................... 4 

2.4.... Otsing ....................................................................................................................................................................................... 4 

2.5.... Tõlked ...................................................................................................................................................................................... 5 

3 Eelnevast nõusolekust teatamine ...................................................................................................................... 6 

3.1.... Õiguslik raamistik .............................................................................................................................................................. 6 

3.2.... Kuidas koostada ja saata teadet eelneva nõusoleku kohta? .......................................................................... 6 

3.3.... Eelneva nõusoleku andmine samade relvakaupmeeste või üksikisikute kohta .................................... 7 

4 Üleandmisloast teatamine .................................................................................................................................... 8 

4.1.... Õiguslik raamistik .............................................................................................................................................................. 8 

4.2.... Üleandmisloast teatamine, kui olete saanud eelneva nõusoleku IMI kaudu ......................................... 9 

4.3.... Üleandmisloast teatamine, kui te ei ole saanud eelnevat nõusolekut IMI kaudu ............................. 11 

4.4.... Üleandmisloast teatamine, kui üleandmiseks ei ole eelnevat nõusolekut vaja .................................. 11 

5 Selliste tulirelvade loend, mille üleandmiseks ei ole eelnevat nõusolekut vaja .......................... 12 

5.1.... Õiguslik raamistik ........................................................................................................................................................... 12 

5.2.... Kuidas luua sissekannet andmehoidlas? .............................................................................................................. 12 

6 Ressursid ................................................................................................................................................................... 13 

 

 



Sissejuhatus 

 3 

 

1 Sissejuhatus 

Käesolevas dokumendis täpsustatakse, kuidas kasutada siseturu infosüsteemi (IMI) 
määruses (EL) 2019/686 sätestatud tulirelvade üleandmise lubade teabe 
vahetamiseks. Teabevahetust on kolme liiki: 

 teated eelneva nõusoleku kohta (loa kohta osta või omandada tulirelvi teisest 
liikmesriigist); 

 tulirelvade üleandmise loa teade teisele liikmesriigile; 

 sissekanne selliste tulirelvade loendi kohta, mille üleandmiseks ei ole eelnevat 
nõusolekut vaja. 

Õigusaktid 

Tulirelvade direktiiviga 91/477/EMÜ, mida on muudetud direktiiviga 2008/51/EÜ ja 
direktiiviga (EL) 2017/853, on kehtestatud kõikides ELi liikmesriikides relvade 
omandamise ja valduse kontrolli eeskirjad. 2017. aastal tehtud muudatuse järel on 
artiklis 13 sätestatud, et liikmesriikide pädevad asutused vahetavad elektrooniliselt 
teavet tulirelvade teise liikmesriiki viimiseks antud lubade kohta. 

Määruses (EL) 2019/6861 on sätestatud, millal ja millist teavet tuleb vahetada. 
Määruses on sätestatud ka, et teavet vahetatakse siseturu infosüsteemi (IMI) kaudu. 

Komisjoni rakendusotsusega (EL) 2019/689 viiakse tulirelvade liidu piires 
üleandmisega seotud teabe vahetamise sätete osas määruse (EL) 1024/2012 artikli 4 
alusel ellu katseprojekt ja nähakse ette selle põhilised tehnilised võimalused ja 
menetluskord, mis on vajalikud asjakohaste halduskoostööd käsitlevate sätete 
rakendamiseks. 

IMI 

IMI2 on mitmekeelne ja turvaline veebipõhine teabevahetusrakendus. IMI töötati välja 
eesmärgiga hõlbustada teabevahetust ELi õiguse praktilise rakendamisega tegelevate 
Euroopa institutsioonide ja organite ning kogu ELi riiklike haldusasutuste vahel. 

 

 

  

                                                             

1 Määrus (EL) 2019/686 ELis tulirelvade üleandmist käsitleva teabe ELEKTROONSE 

vahetamise kohta: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0686&from=ET 

2 IMI veebisait: https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_et.htm 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0686&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0686&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0686&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0686&from=ET
https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_et.htm
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2 IMI kasutamine 

2.1 IMI-sse sisselogimine 

IMI-le saab juurdepääsu tavapärase veebilehitseja kaudu. IMI-sse sisselogimiseks 
kopeerige ja kleepige oma veebilehitsejasse järgmine link või klikkige allpool: 

https://webgate.ec.europa.eu/imi-net/ 

Esimest korda sisse logides sisestage oma kasutajanimi ja teile antud ajutine salasõna. 

Esimest korda sisse loginud kasutajatel palutakse viivitamata vahetada ajutine salasõna 
enda valitud uue salasõna vastu. Kui see on tehtud, palutakse teil koostada ja kinnitada 
12 tähemärgist koosnev turvakood, mida kasutate iga kord, kui IMI-sse sisse logite. 

Järgnevatel sisselogimistel peate sisestama oma kasutajanime ja salasõna ning ekraanil 
esile tõstetud kolm juhuslikult valitud turvakoodi tähemärki. 

Kui olete sisse logitud, suunatakse teid edasi IMI avalehele. 

2.2 IMI avaleht 

Kui olete edukalt IMI-sse sisse logitud, kuvatakse IMI töölaud. Ekraani vasakus servas 
asuv menüü võimaldab teil 

 otsida olemasolevaid teateid, 

 algatada uusi teateid, 

 laadida alla aruandeid, 

 vahetada oma salasõna ja turvakoodi, 

 hallata/vaadata oma asutuse andmeid, 

 vaadata muude IMI kasutajaks registreeritud asutuste andmeid. 

2.3 Töölaud 

Töölaud aitab hallata igapäevast teabevahetust. Töölaual kuvatakse teie teadete 
mustandid, hiljuti saadud ja hiljuti ajakohastatud teated. Keskasutuste töölaual 
kuvatakse ka heakskiidetavad teated, kui piirkondlike või kohalike asutuste teated 
vajavad koordinaatori heakskiitu. 

2.4 Otsing 

IMI otsingufunktsioon võimaldab otsida IMI-s sisalduvaid kirjeid, määrates tulemuste 
sorteerimiseks kindlaks otsingukriteeriumid. 

Teadete leidmiseks on kaks menüüvalikut: „Otsi kõigist vormidest“ ja „Otsi järgmise 
vormi järgi.“ „Otsi järgmise vormi järgi“ võimaldab otsida kas ainult eelneva nõusoleku 
teateid või ainult üleandmislube ja selle otsingukriteeriumide valik on mitmekesisem. 

Soovitame kasutada menüüvalikut „Otsi järgmise vormi järgi“. 

Näiteks kui soovite otsida varem saadud eelneva nõusoleku teadet, valige menüüst 
„Hoiatused ja teated“ -> „Otsi järgmise vormi järgi“ -> „Tulirelvad – Eelnev nõusolek.“ 

Seejärel saate märkida paberkandjal saadud eelneva nõusoleku viitenumbri või saatva 
riigi ja ostja või müüja nime osa. Pange tähele, et ostja või müüja nime järgi otsimiseks 
peate esmalt märkima, kas ostja või müüja on juriidiline või füüsiline isik. 

https://webgate.ec.europa.eu/imi-net/
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2.5 Tõlked 

IMI süsteem võimaldab vabatekstiväljade masintõlget kõikidesse Euroopa Liidu 
ametlikesse keeltesse. Saate tõlkida üksikut vabatekstivälja või kasutada nuppu „Tõlgi 
kõik“, et tõlkida kogu teates sisalduv vabatekst ekraanil kuvatavasse keelde. Manustena 
lisatud dokumente praegu tõlkida ei saa. 
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3 Eelnevast nõusolekust teatamine 

3.1 Õiguslik raamistik 

Kui asutus annab relvakaupmehele või üksikisikule eelneva nõusoleku omandada 
tulirelv teisest liikmesriigist, peab asutus teatama sellest teisele liikmesriigile, saates IMI 
teate eelneva nõusoleku kohta. 

Teade sisaldab määruse (EL) 2019/686 artiklis 4 loetletud andmeid ja väljastatud 
eelneva nõusoleku dokumendi koopiat. 

 

Eelneva nõusoleku andnud liikmesriik peab saatma 7 kalendripäeva 
jooksul eelneva nõusoleku andmisest IMI teate liikmesriigile, kus tulirelvad 
asuvad. 

3.2 Kuidas koostada ja saata teadet eelneva nõusoleku kohta? 

1. Klõpsake vasakus servas asuvas menüüs valikul Hoiatused ja teatedLoo 
teadeTulirelvad – eelnev nõusolek. 

2. Täitke väljad vahelehel Eelnev nõusolek: 

 Riik, kus tulirelvad asuvad: see riik saab IMI teate. 

 Eelneva nõusoleku skaneeritud koopia: siin peate üles laadima eelneva 

nõusoleku dokumendi koopia (enamasti pdf-formaadis). 

Selleks klõpsake Laadi fail üles ja valige soovitud dokument. 

 Väljastamise kuupäev: eelneva nõusoleku dokumendi väljastamise kuupäev. 

 Kehtivuse lõppkuupäev: eelneva nõusoleku kehtivuse lõppkuupäev. Sel 

kuupäeval IMI teade suletakse. 

 Eelneva nõusoleku riiklik viitenumber: dokumendi väljastanud riigi 

määratud kordumatu tunnus. 

 Väljastatud saatva asutuse poolt?: Kui IMI teadet saatev asutus on sama 

asutus, kes väljastas eelneva nõusoleku, siis valige „jah“. Vastasel juhul valige „ei“ 

ja esitage nõusoleku väljastanud asutuse kontaktandmed. 

 Tulirelvade ostja/omandaja andmed 

 Tulirelvade müüja/valdaja andmed. Esmalt märkige, kas tulirelvade müüja 

või valdaja on teada ja seega nimetatud eelnevas nõusolekus. See on nii peaaegu 

kõikides liikmesriikides. Kui tulirelvade müüja või valdaja on teada, tuleb tema 

andmed esitada IMI vormis. 

 Lisateave: siin saate esitada eelneva nõusoleku kohta mis tahes täiendavat 

teavet. 

 

Kõik kohustuslikud väljad on märgitud punase tärniga (*) ja tuleb enne teate 

mustandi salvestamist täita. 

3. Kui see on valmis, klõpsake teate koostamiseks lehekülje ülemises paremas nurgas 
nuppu Loo. 

4. Pärast seda on teatel mustandi staatus. 
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Mustandi staatusega teate puhul on võimalik 

 muuta mis tahes teavet, 

 kontrollida haldusteabe vahelehte, et olla kursis kirje 

põhiandmetega, näiteks linkidega muudele teadetele, 

 lisada asjaomasele vahelehele märkusi ja manuseid. 

5. Klõpsake Esita. 

6. Klõpsake Kiida heaks ja saada ning teie teade saadetakse teise riigi keskasutusele. 

Teate staatus on nüüdsest kuni kehtivuse lõppkuupäevani Avatud kommentaaride 

esitamiseks. Nii saatja kui ka saajad saavad esitada selle staatusega teate kohta 

märkusi ja lisada sellele manustena dokumente. Iga uue dokumendi või manuse 

lisamisel saadetakse kõikidele asjaosalistele e-kirja teel automaatne teade. 

 

Kui teade on avatud kommentaaride esitamiseks, 

 võib keskasutus edastada teate piirkondlikule või kohalikule 

asutusele, klõpsates tööriistaribal nuppu Levita; 

 saavad kõik asjaosalised kontrollida vahelehelt Saajad, millised 

asutused on teate saanud; 

 saavad kõik asjaosalised lisada teatele märkusi ja manustena 

lisadokumente. 

 Teate sisu ei saa muuta 

Kui teade on välja saadetud, ei saa selle sisu enam ajakohastada. 

 

Kui teil on vaja parandada teates esitatud teavet,  

 siis avage teade ja klõpsake nuppu Võtan tagasi. Kui nõutakse 

põhjendust, siis märkige, et te saadate teate parandatud versiooni,  

 klõpsake sama teavet sisaldava uue teate koostamiseks nupul Kasuta 

andmeid uuestiTulirelvadEelnev nõusolek. 

 Parandage ebaõiged andmed ja saatke teade uuesti.  

3.3 Eelneva nõusoleku andmine samade relvakaupmeeste või üksikisikute 

kohta 

Kui te annate korrapäraselt eelneva nõusoleku lube sama relvakaupmehe ja üksikisiku 

kohta, saate vältida nende andmete korduvat sisestamist IMI teatesse, 

 otsides varasemat samade asjaosalistega seotud eelneva nõusoleku teadet, 

kasutades punktis 2.4 kirjeldatud otsingut „Otsi järgmise vormi järgi“. 

 Uue eelneva nõusoleku teate koostamiseks avage teade ja klõpsake nuppu 

Kasuta andmeid uuesti ning valige Tulirelvad – eelnev nõusolek. 

 Kõik varasema eelneva nõusoleku teate andmed kopeeritakse uude teatesse, nii 

et teil on vaja vaid uue eelneva nõusoleku dokumendi koopia üles laadida ja 

ajakohastada väljastusandmete jaotist.  
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4 Üleandmisloast teatamine 

4.1 Õiguslik raamistik 

Kui asutus annab välja tulirelvade teise liikmesriiki viimise loa või relvakaupmehelt 
relvakaupmehele üheandmise korral tulirelvade direktiivi artikli 11 lõike 3 kohase 
kaasneva dokumendi, peab ta teatama sellest IMI kaudu liikmesriigile, mille 
territooriumile tulirelv kavatsetakse viia, ja igale transiidiliikmesriigile, saates neile 
teate tulirelvade üleandmisloa kohta. 

IMI teade sisaldab määruse (EL) 2019/686 artiklis 6 loetletud andmeid ja väljastatud 
üleandmisloa või kaasneva dokumendi koopiat. 

Enne nimetatud dokumentide väljastamist peaks asjaomane asutus esmalt 

kontrollima, kas ta on saanud liikmesriigilt, mille territooriumile tulirelv 

kavatsetakse viia, IMI teate eelneva nõusoleku kohta. 

Selles olukorras on kolm võimalust: 

 eelnev nõusolek on saadud IMI kaudu: vt punkt 4.2, 

 eelnev nõusolek on saadud muude sidevahendite, mitte IMI kaudu: vt punkt 

4.3, 

 asjaomaste tulirelvade üleandmiseks ei ole eelnevat nõusolekut vaja3: vt punkt 

4.4. 

 

Üleandmisluba väljastav liikmesriik peab saatma IMI teate enne, kui 
tulirelvad viiakse esimesse transiidiliikmesriiki või kui neid ei ole, siis 
sihtliikmesriiki. 

Tulirelvade direktiivi (nõukogu direktiiv 91/477/EMÜ) artikli 11 lõikes 2 on sätestatud 
tulirelvade teisele liikmesriigile üle andmise loa väljastamise kord. 

Erandina on artikli 11 lõikes 3 lubatud liikmesriigil anda relvakaupmehele luba viia 
teises liikmesriigis asuvale relvakaupmehele tulirelvi artikli 11 lõikes 2 sätestatud 
üleandmisloata. Sel juhul, kui relvakaupmees on asjaomasele asutusele 
üleandmiskavatsusest teatanud, annab asutus välja tulirelvade saatedokumendi 
(edaspidi „kaasnev dokument“). 

  

                                                             
3 Nagu on sätestatud nõukogu direktiivi 91/477/EMÜ artikli 11 lõikes 4. 
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4.2 Üleandmisloast teatamine, kui olete saanud eelneva nõusoleku IMI 

kaudu 

Kui olete saanud eelneva nõusoleku IMI kaudu, peaksite kasutama uuesti IMI eelneva 

nõusoleku teate andmeid üleandmisloa teate koostamiseks. Nii saate kopeerida 

asjaomaseid andmeid olemasolevast teatest ega pea neid uuesti sisestama. 

1. Otsige IMI-st seonduvat eelneva nõusoleku teadet. 

 Klõpsake menüüs väljal Hoiatused ja teatedOtsi järgmise vormi 

järgiTulirelvad – Eelnev nõusolek. 

 Sisestage asjaomased otsingukriteeriumid, näiteks saatev riik, eelneva 
nõusoleku viitenumber või müüja või ostja nimi. 

 Seejärel kuvatakse kõigile kindlaksmääratud kriteeriumidele vastavate teadete 
loend. Tehke asjaomasel eelneva nõusoleku teatel selle avamiseks topeltklõps. 

2. Klõpsake tööriistariba paremas servas nupul Kasutage andmeid uuesti ja valige 
Tulirelvad – üleandmisluba artikli 11 lõigete 2 ja 3 alusel. 

 

Andmete uuesti kasutamine tähendab uue teate koostamist, kopeerides 

olemasolevast teatest kõik asjaomased andmed uude teatesse. 

3. Uue teate mustandi koostamist alustatakse nüüd nii, et paljud väljad on juba 
täidetud eelneva nõusoleku teatest saadud teabega (nt ostja ja müüja andmed). 

Peate siiski esitama veel järgneva lisateabe. 

 Kas on ka transiidiriike? Valige vastavalt jah või ei. Kui jah, peate valima ühe 

või mitu ELi liikmesriiki ja vajaduse korral esitatud loendist ühe või mitu 

asjaomast riiki, mis ei kuulu Euroopa Liitu. 

Ka iga valitud ELi liikmesriik saab teate. 

 See teade käsitleb tulirelvade üleandmist, mille aluseks on: valige artikli 11 

lõige 2 või artikli 11 lõige 3, vt täpsemat teavet punktist 4.1 „Õiguslik raamistik“. 

 

Kui luba on antud nõukogu direktiivi 91/477/EMÜ artikli 11 lõike 2 alusel, 

siis peate üles laadima üleandmisloa; kui see on seotud artikli 11 lõikega 3, 

tuleb üles laadida kaasnev dokument. 

 See teade käsitleb relvade üleandmist ühelt relvakaupmehelt teisele: valige 

„jah“ või „ei“. 

 Lähetamise ja eeldatava saabumise kuupäev: need väljad võib ühelt 

relvakaupmehelt teisele üleandmise korral täitmata jätta, kuid ülejäänud 

juhtudel on need kohustuslikud. 

 Väljastamise kuupäev: loa väljastamise kuupäev. 

 Kehtivuse lõppkuupäev: üleandmisloa või kaasneva dokumendi kehtivuse 

lõppkuupäev. Sel kuupäeval IMI teade suletakse. 

 Üleandmisloa riiklik viitenumber: dokumendi väljastanud riigi määratud 

kordumatu tunnus. 
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 Väljastatud saatva asutuse poolt?: Kui IMI teadet saatev asutus on sama 

asutus, kes väljastas üleandmisloa, siis valige „jah“. Vastasel juhul valige „ei“ ja 

esitage loa väljastanud asutuse kontaktandmed. 

 Tulirelvade arv: selliste tulirelvade arv, mille üleandmiseks on manusena 

lisatud dokumendi kohaselt luba antud. 

 Oluliste osade arv: sellel eraldi väljal esitatakse oluliste osade arv, mille 

üleandmine on lubatud. 

 Eelnev nõusolek: valige praegusel juhul saadud IMI-süsteemi vahendusel. 

Algses IMI teates sisaldunud eelneva nõusoleku dokument lisatakse 

automaatselt käesolevale teatele. 

4. Kui see on valmis, klõpsake teate koostamiseks lehekülje ülemises paremas nurgas 
nuppu Loo. 

5. Pärast seda on teatel mustandi staatus. 

 

Kui menetlus on mustandi staatuses, on võimalik 

 muuta kõiki andmeid, 

 kontrollida haldusteabe vahelehelt teavet, nt linki algsele eelneva 

nõusoleku teatele, 

 lisada asjaomasele vahelehele märkusi ja manuseid. 

6. Klõpsake Esita. 

7. Klõpsake Kiida heaks ja saada ning teie teade saadetakse sihtliikmesriigi ja ELi 
liikmesriikidest transiidiriikide keskasutustele. 

Teate staatus on nüüdsest kuni kehtivuse lõppkuupäevani Avatud kommentaaride 

esitamiseks. 

 

Kui teade on avatud kommentaaride esitamiseks, 

 võib keskasutus edastada teate piirkondlikule või kohalikule 

asutusele, klõpsates tööriistaribal nuppu Levita; 

 saavad kõik asjaosalised kontrollida vahelehelt Saajad, millised 

asutused on teate saanud; 

 saavad kõik asjaosalised lisada teatele märkusi ja manustena 

lisadokumente. 

Kui teade on välja saadetud, ei saa selle sisu enam ajakohastada. 

 

Kui teil on vaja teates esitatud teavet parandada, 

 avage teade ja klõpsake nuppu Võtan tagasi. Kui nõutakse 

põhjendust, siis märkige, et te saadate teate parandatud versiooni. 

 Klõpsake sama teavet sisaldava uue teate koostamiseks „Kasutage 

andmeid uuesti“ -> „Tulirelvad – tulirelvad – üleandmisluba 

artikli 11 lõigete 2 ja 3 alusel“. 

 Parandage ebaõiged andmed ja saatke teade uuesti.  
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4.3 Üleandmisloast teatamine, kui te ei ole saanud eelnevat nõusolekut 

IMI kaudu 

Liikmesriigid on kohustatud eelnevast nõusolekust IMI kaudu teatama 7 kalendripäeva 

jooksul pärast selle andmist. Kui te saate eelneva nõusoleku muude sidevahendite 

kaudu ega ole saanud IMI teadet, millele on lisatud manusena eelneva nõusoleku 

dokumendi koopia, peaksite pöörduma teise liikmesriigi asutuse poole ja paluma 

neil saata teade IMI kaudu. 

Kui siseturu infosüsteemi (IMI) kasutatakse teabevahetuseks esimest korda, on 

võimalik, et peate väljastama üleandmisloa, millega seotud eelnev nõusolek on antud 

enne 3. septembrit 2019, mil jõustus kohustus saata teateid IMI kaudu. Sel juhul 

väljastate üleandmisloa IMI-st erinevate sidevahendite kaudu saadud eelneva nõusoleku 

alusel, milleks tehke allpool esitatud järjekorras toimingud, et koostada teade ja laadida 

üles eelneva nõusoleku koopia koos üleandmisloa või kaasneva dokumendiga. 

1. Vasakus servas asuvas menüüs klõpsake nupul Hoiatused ja teatedLoo 
teadeTulirelvad – Üleandmisluba (artikkel 11 lõige 2 ja artikkel 11 lõige 3). 

2. Jätkake eespool punktis 4.2 nimetatud 3. toiminguga ning täitke kõik teate väljad. 
Lisaks peate 

 valima väljastava riigi (teie liikmesriik) ja sihtliikmesriigi; 

 märkima eelneva nõusoleku kohta: saadud muude sidevahendite kaudu; 

 laadima üles asjakohase eelneva nõusoleku dokumendi; 

 esitama tulirelvade ostja/omandaja andmed; 

 esitama tulirelvade müüja/valdaja andmed. 

4.4 Üleandmisloast teatamine, kui üleandmiseks ei ole eelnevat 

nõusolekut vaja 

Te saate tutvuda IMI andmehoidlaga, mis sisaldab selliste tulirelvade loendeid, mille 

üleandmiseks ei ole eelnevat nõusolekut vaja, et teha kindlaks, kas konkreetseid tulirelvi 

võib tuua teise liikmesriigi territooriumile liikmesriigi eelneva nõusolekuta. 

Selliste tulirelvade puhul, mille üleandmiseks ei ole sihtliikmesriigi eelnevat nõusolekut 

vaja, toimige järgmiselt: 

1. Klõpsake menüüs Hoiatused ja teatedLoo teadeTulirelvad – üleandmisluba 
(artikkel 11 lõige 2 ja artikkel 11 lõige 3). 

2. Jätkake eespool punktis 4.2 nimetatud 3. toiminguga ning täitke kõik teate väljad. 
Lisaks peate 

 valima väljastava riigi (teie liikmesriik) ja sihtliikmesriigi; 

 eelneva nõusoleku väljal valima ei ole vaja, sest neist tulirelvadest on 

teatatud nõukogu direktiivi 91/477/EMÜ artikli 11 lõike 4 alusel. Eelneva 

nõusoleku üleslaadimise kasti ei kuvata; 

 esitama tulirelvade ostja/omandaja andmed; 

 esitama tulirelvade müüja/valdaja andmed. 
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5 Selliste tulirelvade loend, mille üleandmiseks ei ole 
eelnevat nõusolekut vaja 

5.1 Õiguslik raamistik 

Tulirelvade direktiivi artikli 11 lõikes 4 on sätestatud, et iga liikmesriik esitab teistele 
liikmesriikidele nende tulirelvade loendi, mida võib tema territooriumile tuua 
tema eelneva nõusolekuta. 

Loendite säilitamiseks ja lugemiseks on IMI varustatud mugava keskse teabehoidlaga, 

nagu on sätestatud määruse 2019/686 artiklis 5. 

Iga liikmesriik peaks andmehoidlasse tegema ühe sissekande. 

 

Iga liikmesriik peaks tegema andmehoidlasse sissekande enne teabevahetuse 
algust 3. septembril 2019. 

5.2 Kuidas luua sissekannet andmehoidlas? 

1. Klõpsake menüüs Andmehoidlad ja kataloogidLoo sissekanne. 

2. Täitke kohustuslik väli Liikmesriik (teie liikmesriik). 

3. Kui on tulirelvi, mida tohib tuua teie liikmesriigi territooriumile eelneva 
nõusolekuta, võite valida, kas 

 sisestada tulirelvade loend käsitsi, üks rida korraga, klõpsates iga kord 
„lisa“ ja sisestades igat liiki tulirelvade andmed, või 

 lisada manusena dokument, mis sisaldab tulirelvade loendit. 

Vastasel juhul märkige, et kõikide tulirelvade toomiseks on vaja eelnevat 
nõusolekut. 

4. Kui see on valmis, klõpsake mustandi staatuses sissekande koostamiseks lehekülje 
ülemises paremas nurgas nuppu Loo. Selles etapis saate teavet veel muuta. 

5. Kui olete veendunud, et esitatud teave on terviklik ja õige, klõpsake Aktiveeri. Teie 
sissekanne muutub nähtavaks kõikidele liikmesriikidele. 
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6 Ressursid 

IMI VEEBISAIT: 

https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/  

RIIKLIKUD IMI KOORDINAATORID: 

https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact/index_et.htm 

IMI KASUTAJATUGI: 

imi-helpdesk@ec.europa.eu  

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/
https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact/index_et.htm
mailto:imi-helpdesk@ec.europa.eu

