
  

Ampuma-asedirektiivin 
lainsäädäntöprosessi (versio 2.0)

Firearms United ja GRA 

http://firearms-united.com/
http://german-rifle-association.de/


  

Komission esitys

Komissio antoi esityksensä pian 
Pariisin vuoden 2015 Marraskuun 
terrori-iskun jälkeen samanaikaisesti:

Neuvosto piti esitystä 
soveltuvana ja pyysi lausuntoja:

EU:n 
parlamentille

Neuvostolle

Kansallisille 
parlamenteille

Alueiden 
komitealta 

(COR/Coreper)

EESC:ltä 
(Talous-ja 

sosiaalikomitea)

Prosessista: Tavallinen lainsäätämisjärjestys

http://www.europarl.europa.eu/external/html/legislativeprocedure/default_fi.htm


  

Kansalliset parlamentit eivät 
puuttuneet asiaan

Subsidiariteetti- eli toissijaisuusperiaate
● Vuodesta 2009 alkaen kansallisilla parlamenteilla on ollut mahdollisuus 

estää  direktiiviesitys ”keltaisella tai oranssilla kortilla”.
● Parlamentit ovat käyttäneet keltaista korttia esityksen pysäyttämiseksi 

vain kaksi kertaa. Oranssia korttia ei ole käytetty koskaan.

Vain Ruotsi ja Puola reagoivat
● Vain kaksi maata ilmaisi vastustuksensa kahdeksan viikon 

määräajassa, koska komissio jätti väliin neljän viikon lausuntoajan 
ennen esityksen julkaisemista ja käytti hyväkseen joululoma-aikaa.

Toissijaisuusperiaatteesta: EU:n sanasto, Toissijaisuus

http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/subsidiarity.html?locale=fi


  

Komissio halusi saada esityksensä läpi 
kolmen kuukauden sisällä

Esitys

Komissio

EU:n parlamentti Neuvosto

Komissio

Neuvosto

1. käsittely: kanta
Hyväksyy muutokset

Hyväksyy

Lähde: http://www.europarl.de/resource/static/images/parlament/mitentscheidungsverfahren.gif



  

Komission esityksen vaikutukset

Heikentäisi turvallisuutta aiheuttamalla tyhjiön jäsen-
maissa, joiden puolustus nojautuu aktiiviseen reserviin.

Vaarantaisi lainkuuliaisia kansalaisia kieltämällä ampuma- 
ja merkinantoaseita, joita pidetään turvallisuuden vuoksi.

Hävittäisi useita ampumaurheilulajeja ja muita laillisia 
harrastuksia.

Tuhoaisi satojatuhansia työpaikkoja laillisesta ampuma-
aseiden valmistuksesta ja kaupasta.

Lisää englanniksi: Avoin kirje EU:n parlamentin jäsenille

http://firearms-united.com/2016/01/02/open-letter-to-members-of-european-parliament/


  

Firearms United vaatii esitysten 
hylkäämistä ja 3 uutta käytäntöä.

Komissio

Komissio

EU:n parlamentti

Komissio

EU:n parlamentti Neuvosto

Neuvosto

Esitys

1. käsittely: kanta
Hyväksyy muutokset

Hyväksyy
1. käsittely: 

neuvoston kanta
Ilmaisee kantansa

2. käsittely

Hylkää kaikki
muutokset 

yksinkertaisella
 enemmistöllä

Tämä on tapah- 
tunut vain 

kerran: 
heinäkuussa 

2005, kun 
käsiteltiin 

ohjelmisto-
ideapatentteja

Lähde: http://www.europarl.de/resource/static/images/parlament/mitentscheidungsverfahren.gif



  

Firearms Unitedin kanta

Lisää englanniksi: Avoin kirje EU:n parlamentin jäsenille

Nykyinen ampuma-asedirektiivi edistää turvallisuutta eikä aiheetta haittaa laillista toimintaa. 
Tulokset ovat hyviä jäsenmaissa, jotka ovat asianmukaisesti ottaneet direktiivin käyttöön ja 
valvoneet sen toimeenpanoa. Tarvitaan tiiviimpää yhteistyötä jäsenmaiden välillä. On 
opittava direktiivin toimeenpanossa onnistuneilta ja saatava yhdenmukaistettua käytäntöjä. 
Näin ansaitaan kansalaisten luottamus ja yhteistyö Euroopan pitämiseksi turvallisena.

Kannatamme käytännön ohjeita deaktivointia, 
paukkupanosaseita ja merkintöjä koskevien 
standardien ja sääntöjen yhtenäistämiseksi.

Vastustamme komission ehdotusta "direktiiviksi 
direktiivin 91/477/EEC muuttamisesta".

http://firearms-united.com/2016/01/02/open-letter-to-members-of-european-parliament/


  

Lainsäädäntöprosessi

Lähde: http://www.europarl.de/resource/static/images/parlament/mitentscheidungsverfahren.gif



  

Käsittelyn tilanne kesäkuussa 2016
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valio-kunta 
(LIBE) äänesti lausunnostaan 09.05.2016 ja päätyi tiukassa 
äänestyksessä ampuma-aseiden omistajien puolelle.

Vastuuvaliokunta, sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 
(IMCO), keskusteli direktiivistä 14.06.2016 ja äänestää 
mietinnöstään 14.07.2016.

Ministerineuvosto hyväksyi 10.06.2016 
puheenjohtajamaan esityksen, joka on ainakin yhtä huono, 
kuin komission esitys.

EU-parlamentin täysistunnon ensimmäinen käsittely on 
suunniteltu tapahtuvaksi 22.11.2016.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-576.870+02+DOC+PDF+V0//EN
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9841-2016-INIT/fi/pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2015:0750:FIN:fi:PDF


  

Vahvat vastustajat

Yleisten kysymysten, ml. arvioinnin työryhmä (GENVAL) 
koostuu jokaista jäsenmaata edustavista asiantuntijoista. 
Tämä on oleellinen keskusteluväylä valmistelussa.

Pysyvien edustajien komitea (Coreper)  koostuu jäsenmaiden 
pysyvissä EU-edustustoissa työskentelevistä diplomaateista, 
jotka ilmaisevat omien hallitustensa kannan asioihin.

Ministerineuvosto on ylin taso, joka koostuu jäsenmaiden 
sisä- ja oikeusministereistä - joskus jopa pääministereistä - 
joilla on valtuudet tehdä sitovia päätöksiä.

http://www.consilium.europa.eu/fi/council-eu/preparatory-bodies/working-party-general-matters-including-evaluation/
http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/coreper.html?locale=fi
http://www.consilium.europa.eu/fi/council-eu/


  

Mitä ministerineuvosto haluaa

kieltää "lyhyet ampuma-aseet", joilla on mahdollista ampua 
enemmän kuin 21 laukausta vaihtamatta lipasta

kieltää "pitkät ampuma-aseet", joilla on mahdollista ampua 
enemmän kuin 11 laukausta vaihtamatta lipasta

kieltää "pitkät ampuma-aseet", jotka voi helposti lyhentää alle 
60 cm pituisiksi menettämättä toiminnallisuutta

rajoittaa perusteita, joilla lupia A-kategorian ampuma-aseisiin 
voidaan myöntää lupia

kieltää laillisilta keräilijöiltä kaikkien A-kategorian ampuma-
aseiden hankkiminen ja hallussapito

Lehdistötiedote englanniksi: Council agrees negotiating position to strengthen control of firearms

http://www.consilium.europa.eu/fi/press/press-releases/2016/06/10-weapons-strengthen-control/


  

Tie on vielä pitkä

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta (IMCO) äänestää 
mietinnöstään 14.07.2016.

Jos IMCO tai parlamentin täysistunto äänestävät kieltojen ja 
rajoitusten puolesta, niitä tulee väistämättä.

EU-parlamentin täysistunnon ensimmäinen käsittely on 
suunniteltu tapahtuvaksi 22.11.2016.

Jos parlamentin ja neuvoston kannat eriävät, siirrytään 
toiselle käsittelykierrokselle, jolla parlamentti ja neuvosto 
voivat hylätä tai hyväksyä esityksen. Jos yhteistä kantaa ei 
synny, alkaa parlamentin ja neuvoston sovittelumenettely.



  

Tavoitteemme

Jos lainsäädäntöesitys hylätään 
missään vaiheessa prosessia tai 
jos parlamentti ja neuvosto eivät 
pääse kompromissiin, esitys 
hylätään ja prosessi päättyy.

Emme voi hyväksyä lainsäädäntöä, joka perustuu valheisiin! Katso video englanniksi.

https://www.youtube.com/watch?v=e7t5oR0V0WI&feature=youtu.be&t=40s


  

Tarvitsemme apuasi

Levitä tietoa ystävillesi

Kirjoita päättäjille

Allekirjoita ja jaa vetoomuksemme

Tee lahjoitus työllemme Brysselissä

http://firearms-united.com/our-mission/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fi/map.html
https://www.change.org/p/council-of-the-european-union-eu-you-cannot-stop-terrorism-by-restricting-legal-gun-ownership
http://firearms-united.com/2016/06/07/donate/
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