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LIITE
KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE
Euroopan turvallisuusagendan täytäntöönpano:
EU:n toimintasuunnitelma ampuma-aseiden ja räjähteiden laittoman kaupan ja käytön
torjumiseksi

FI
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LIITE: Ensisijaiset toimet
Tavoitteet

1. Laittomien
ampuma-aseiden ja
räjähteiden saannin
rajoittaminen

Toimet

Johto (ja
tuki)

Aikataulu

a) Parannetaan tiedustelutilannekuvaa ja
seurataan uusia riskejä seuraavasti:
 parannetaan olemassa olevia tilasto- ja
analyysivälineitä
ja
kehitetään
kansallisen tason arviointeja ampumaaseiden
liikkeistä
ja
niiden
saatavuudesta ja asetetaan etusijalle
EU-tason tiedonvaihto;
 Europolissa laaditaan EU:n laajuisia
analyysituotteita, ja ottaen huomioon
tiiviit yhteydet terrorismiin, lisätään
internetsisällöstä
ilmoittamista
käsittelevän yksikön valvontatehtävää;
 UNODC:ssä
kartoitetaan
maailmanlaajuisen
ampuma-aseiden
laittoman kaupan reittejä EU:hun;
 tehdään yhteistyötä kumppanien kanssa
ampuma-aseiden
laitonta
kauppaa
koskevan tietämyksen parantamiseksi,
muun
muassa
laittomasta
verkkokaupasta ja laillisen kaupan
kiertämisestä;
 parannetaan kaikkien EU:n laajuisten ja
kansallisten
analyysituotteiden
saatavuutta kaikille jäsenvaltioiden
valvontaviranomaisille;
 jatketaan rahoitustuen myöntämistä
erityisesti hankkeisiin, joilla on laaja
soveltamisala
ja
vahvat
tiedonkeruuvaikutukset;
 arvioidaan teknologisista innovaatioista,
kuten
3D-tulostuksesta
aiheutuvia
riskejä

Europol,
jäsenvaltiot,
komissio,
UNODC

2016–2017

b) Räjähteiden turvallisuuden parantaminen
Komissio,
seuraavasti:
jäsenvaltiot,
 räjähteiden
lähtöaineita
koskevan sidosryhmät
asetuksen
täysimääräinen
täytäntöönpano;
 aikaistetaan
lähtöaineita
koskevan
asetuksen tarkistamista;
 arvioidaan tarvetta yhdenmukaistaa
turvallisuustutkintaa
koskevia
vaatimuksia ja menettelyjä EU:n tasolla
a) Ampuma-aseita koskeva operatiivinen Komissio,
2. Operatiivisen
yhteistyön lisääminen toimintasuunnitelma vuodeksi 2016 pannaan Europol,
täytäntöön täysimääräisesti ja kohdennetaan Eurojust,
lisätukea seuraaviin:
Cepol,
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Vuodesta
2015 alkaen

2015–2017














3. Ampuma-aseita
koskevien
operatiivisten tietojen
keruun ja jakamisen
parantaminen
nykyisten välineiden
optimaalisen käytön
avulla

operatiiviset
toimet
laittoman jäsenvaltiot
verkkokaupan torjumiseksi;
arvioidaan yksityiskohtaiset säännöt,
jotka koskevat järjestelmää tietojen
vaihtamiseksi
ampuma-aseiden
siirroista EU:n sisällä, ottaen huomioon
asiaankuuluvat
EU:n
nykyiset
tietojärjestelmät ja välineet;
selvitetään
mahdollisuutta
kieltää
käteismaksujen
käyttö
yksityishenkilöiden
myydessä
tai
hankkiessa
ampuma-aseita
tai
ampumatarvikkeita;
tehostetaan
EU:n
ulkorajoilla
suoritettavaa valvontaa toteuttamalla
tavaroihin kohdistuvia riskiperusteisia
tarkastuksia ja aloittamalla kohdennetun
tullivalvonnan soveltaminen;
tehostetaan
ampuma-aseiden
jäljittämistä
laatimalla
Euroopan
ampuma-aseasiantuntijoiden työryhmän
yhteydessä
käsikirja
laittomien
ampuma-aseiden
jäljittämiseksi
ja
seuraamiseksi;
kehitetään ampuma-aseita ja räjähteitä
koskevia yhteisiä koulutussuunnitelmia;
kehitetään
innovatiivisia
havaitsemisvälineitä;
toteutetaan yhteisiä operatiivisia toimia,
joihin osallistuvat kaikki asiaankuuluvat
lainvalvontaviranomaiset.

a) Arvioidaan ampuma-aseiden ja räjähteiden
laittoman kaupan torjuntaan liittyviä nykyisiä
tietojenvaihtojärjestelmiä
tarkoituksena
varmistaa niiden tekninen yhteensopivuus; tässä
yhteydessä kiinnitetään erityistä huomiota
tarpeeseen tehostaa poliisin ja tullin yhteistyötä
ja kehitykseen, jota ehdotetaan ampumaasedirektiivissä

Komissio,
Europol,
Eurojust,
Interpol,
jäsenvaltiot

2016

b) Varmistetaan nykyisten tietojärjestelmien Komissio,
todellinen yhteentoimivuus, myös SIS II- ja Europol,
iARMS-järjestelmien
yhteentoimivuus Interpol
suhteessa UMF-järjestelmään

Kesäkuu
2016

c) Laajennetaan iTrace-järjestelmän, Euroopan
pommitietojärjestelmän (EBDS) ja Europolin
analysointijärjestelmän käyttöä samalla kun
varmistetaan
Europolin
ampuma-aseita
koskevan
yhteyspisteen
täysipainoinen
hyödyntäminen

Kesäkuu
2016 ja
käynnissä
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Komissio,
EUH,
Europol,
Eurojust,
Interpol,
jäsenvaltiot

d) Ballististen tietojen vaihdon parantaminen

4. Yhteistyön
lujittaminen
kolmansien maiden
kanssa

Komissio,
EUH

Käynnissä

a) Operatiivisten toimien tehostaminen ja EU:n Komissio,
ja
Kaakkois-Euroopan
alueen EUH,
toimintasuunnitelman
soveltamisalan SEESAC
laajentaminen

Käynnissä

b) Yhteistyön lujittaminen Lähi-idän ja Pohjois- Komissio,
Afrikan maiden (MENA-alue) kanssa
EUH,
jäsenvaltiot

Käynnissä

c) Yhteistyön tehostaminen Turkin ja Ukrainan Komissio,
kanssa
EUH,
jäsenvaltiot

Käynnissä
ja vuodesta
2015 alkaen

d) Yhteistyön tehostaminen muiden asiaan Komissio,
liittyvien kolmansien maiden, alueellisten EUH,
toimijoiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa jäsenvaltiot

Vuodesta
2015 alkaen
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