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Komissio ehdottaa "Ampuma-aseet ja EU:n sisäinen turvallisuus:
kansalaisten suojelu ja laittoman kaupan estäminen" tiedonannossaan
yhdennetyn politiikan kehittämistä, jolla ampuma-aseiden väärinkäytön
uhkaan voidaan Euroopan unionissa puuttua lainsäädännön, operatiivisen
toiminnan, koulutuksen ja EU:n rahoituksen avulla.

Komissio toteaa 29.10.2013 julkaistussa tiedonannossaan, että ampuma-aseiden väärinkäyttö on
vakava uhka EU:n turvallisuudelle sekä sisäisestä että ulkoisesta näkökulmasta katsottuna riippumatta
siitä, ovatko aseet laillisesti omistettuja. Tiedonanto on komission vastaus Euroopan parlamentin
pyyntöön lisätoimien toteuttamisesta ampuma-aseisiin liittyvien riskien tunnistamiseksi ja
poistamiseksi, aseiden laillisen tuotannon, myynnin ja omistuksen turvaamiseksi, rikollisten
toimitusketjujen hajottamiseksi ja laittoman käytön estämiseksi.

Tiedonannossa esitellään komission näkemyksiä keinoiksi, joilla EU voi auttaa jäsenvaltioita
vahvistamaan pyrkimyksiä vähentää ampuma-aseiden laittoman käytön aiheuttamaa uhkaa.
Tiedonannossa esitetyt tavoitteet on esitetty yleisellä tasolla, eivätkä ne tässä vaiheessa sisällä uusia
säädösehdotuksia.

Komissio esitteli tiedonannon Sisäisen turvallisuuden pysyvässä komiteassa (COSI-komitea)
16.12.2013. Tiedonannosta käytiin aktiivinen keskustelu, jossa nousi esille usean jäsenmaan toimesta
eritoten se, että uusien lainsäädäntöinstrumenttien laatimisen sijaan tulisi ensisijaisesti keskittyä
panemaan täytäntöön jo olemassa olevat instrumentit.

Komissio ehdottaa kokonaisvaltaista politiikkaa ampuma-aseiden sisämarkkinoiden parantamiseksi
ampuma-aseiden laillisten käyttäjien hyödyksi ja rikollisen väärinkäytön EU:n sisäiselle
turvallisuudelle aiheuttaman kielteisen vaikutuksen lieventämiseksi. Kokonaisvaltaisuus pyritään
takaamaan esim. monialaisen osallistumisen avulla, eli politiikan täytäntöönpanoon on tarkoitus
sisällyttää laaja-alaisesti erilaiset intressiryhmät paikallisviranomaisista aseteollisuuden edustajiin ja
ampuma-aseiden laillisten käyttäjien liittoihin.

Komissio esittää hahmottelemalleen politiikalle neljää päätavoitetta, jotka ohessa lyhyesti kuvattuna:

 1. Turvataan siviilikäyttöön tarkoitettujen ampuma-aseiden lailliset markkinat uusien EU:n normien
mukaisesti säätelemällä sitä, mitä ampuma-aseita voidaan myydä siviilikäyttöön, miten ampuma-aseet
olisi merkittävä, ja sitä, miten aseenkantolupa myönnetään henkilöille, jotka haluavat omistaa ja
käyttää ampuma-aseita.
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2. Vähennetään ampuma-aseiden kulkeutumista rikollisten käsiin kehittämällä siviilikäyttöön
tarkoitettujen ampuma-aseiden turvallista varastointia koskevia tehokkaita standardeja ja standardeja,
jotka koskevat siviili- ja sotilasaseiden tekemistä toimintakyvyttömiksi, sekä tehostamalla toimia EU:n
ulkopuolelta peräisin olevan ampuma-aseiden (siviili- tai sotilasaseiden) laittoman kaupan
vähentämiseksi.

3. Kohdistetaan enemmän painetta rikollismarkkinoihin parantamalla rajat ylittävää yhteistyötä
poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen välillä ja arvioimalla tarve EU:n yhteisiin sääntöihin siitä, mitkä
ampuma-aseisiin liittyvät toimet olisi kriminalisoitava ja minkä tasoisia rikosoikeudellisia
seuraamuksia jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön.

4. Tehostetaan tiedustelutoimintaa keräämällä ja jakamalla lisätietoja ampuma-aserikoksista ja
laatimalla lainvalvontaviranomaisille kohdennettua koulutusta.

Suomi pitää komission tiedonantoa tervetulleena. Komission esille nostamat neljä päätavoitetta ovat
kannatettavia. Tiedonannossa esitetyt komission tavoitteet ovat yleisellä tasolla eivätkä ne tässä
vaiheessa sisällä uusia säädösehdotuksia. Konkreettisia säädösehdotuksia tiedonannon tiimoilta
voidaan odottaa aikaisintaan vuonna 2015, jolloin Suomi tulee ottamaan niihin tarkemmin kantaa.

LIITTEET

Asiasanat oikeus- ja sisäasiat, aseet

Hoitaa OM, PLM, SM, UM

Tiedoksi EUE, STM, TEM, TULLI, VM, VNK


