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8.3.2017 A8-0251/113 

Grozījums Nr.  113 

Dita Charanzová 

ALDE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Ieroču iegādes un glabāšanas kontrole 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 8. punkts 

Direktīva 91/477/EEK 

10.c pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Komisija saskaņā ar 13.a pantu pieņem 

deleģētos aktus, ar ko papildināt šo 

direktīvu, ieviešot tehniskās specifikācijas, 

lai nodrošinātu, ka pusautomātiskos 

šaujamieročus, kas par tādiem pārveidoti 

no automātiskiem šaujamieročiem, nav 

iespējams atkārtoti pārveidot par 

automātiskiem šaujamieročiem. Pirmo 

šādu deleģēto aktu Komisija pieņem līdz 

2017. gada 31. decembrim. 

Or. en 

Pamatojums 

Ar šo grozījumu atkārtoti iekļauj Eiropas Parlamenta ziņojumā pieņemto kompromisa 

grozījumu. Šis grozījums nav iekļauts sākotnējās vienošanās tekstā. Šī norma loģiskā kārtā 

izriet no saskaņotajiem dezaktivēšanas noteikumiem un ierosina saskaņot noteikumus par 

automātisko šaujamieroču pārveidošanu pusautomātiskajos šaujamieročos. Civiliedzīvotāji 

drīkstētu glabāt tikai tādus šaujamieročus, kas pārveidoti saskaņā ar šiem standartiem. 
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8.3.2017 A8-0251/114 

Grozījums Nr.  114 

Dita Charanzová 

ALDE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Ieroču iegādes un glabāšanas kontrole 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants– 12. punkts – ievaddaļa 

Direktīva 91/477/EEK 

17. pants – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

”17. pants ”17. pants 

Komisija reizi piecos gados iesniedz 

ziņojumu Eiropas Parlamentam un 

Padomei par šīs direktīvas piemērošanu, 

kam vajadzības gadījumā pievieno 

priekšlikumus, jo īpaši attiecībā uz I 

pielikumā minētajām šaujamieroču 

kategorijām un jautājumiem, kas saistīti ar 

jaunajām tehnoloģijām, piemēram, 3D 

drukāšanu. Pirmā ziņojuma iesniegšanas 

termiņš ir divi gadi pēc šīs direktīvas 

stāšanās spēkā.” 

Komisija reizi piecos gados iesniedz 

ziņojumu Eiropas Parlamentam un 

Padomei par šīs direktīvas piemērošanu, 

tostarp tās noteikumu atbilstības 

pārbaudi, un šim ziņojumam vajadzības 

gadījumā pievieno priekšlikumus, jo īpaši 

attiecībā uz I pielikumā minētajām 

šaujamieroču kategorijām un jautājumiem, 

kas saistīti ar Eiropas šaujamieroču 

apliecības sistēmas īstenošanu, datu 

glabāšanas sistēmu, tostarp iespēju katrai 

dalībvalstij atļaut piekļūt šādai sistēmai, 

marķēšanu un jaunajām tehnoloģijām, 

piemēram, 3D drukāšanas ietekmi, 

QR koda izmantošanu un 

radiofrekvenciālās identifikācijas (RFID) 

izmantošanu. Pirmo šādu ziņojumu 

iesniedz līdz [divi gadi pēc šīs grozījumu 

direktīvas 2. panta 1. punktā minētās 

dienas]." 

Or. en 

Pamatojums 

Ar šo grozījumu atkārtoti iekļauj Eiropas Parlamenta ziņojumā pieņemto kompromisa 

grozījumu. Šis grozījums nav iekļauts sākotnējās vienošanās tekstā. Grozījumā prasīts izpētīt, 
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vai ir iespējams dalībvalstu iestādēm tieši piekļūt datu glabāšanas sistēmām, kurās glabājas 

būtiska informācija par ieročiem un to glabātājiem. 
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8.3.2017 A8-0251/115 

Grozījums Nr.  115 

Dita Charanzová 

ALDE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Ieroču iegādes un glabāšanas kontrole 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 13. punkts – a apakšpunkts – i apakšpunkts 

Direktīva 91/477/EEK 

I pielikums – II nodaļa – A daļa – A kategorija – 6. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Automātiski šaujamieroči, kuri ir 

pārveidoti par pusautomātiskiem 

šaujamieročiem; 

6. Automātiski šaujamieroči, kuri ir 

pārveidoti par pusautomātiskiem 

šaujamieročiem, ja vien Komisija saskaņā 

ar 10.ba pantu nav pieņēmusi tehniskās 

specifikācijas, un tādā gadījumā tas 

neattieksies uz šaujamieročiem, kuri ir 

tikuši pārveidoti saskaņā ar noteiktajām 

prasībām; 

Or. en 

Pamatojums 

Ar šo grozījumu atkārtoti iekļauj Eiropas Parlamenta ziņojumā pieņemto kompromisa 

grozījumu. Šis grozījums nav iekļauts sākotnējās vienošanās tekstā. Šī norma loģiskā kārtā 

izriet no saskaņotajiem dezaktivēšanas noteikumiem un ierosina saskaņot noteikumus par 

automātisko šaujamieroču pārveidošanu pusautomātiskajos šaujamieročos. Civiliedzīvotāji 

drīkstētu glabāt tikai tādus šaujamieročus, kas pārveidoti saskaņā ar šiem standartiem. 
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8.3.2017 A8-0251/116 

Grozījums Nr.  116 

Dita Charanzová 

ALDE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Ieroču iegādes un glabāšanas kontrole 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 13. punkts – a apakšpunkts – i apakšpunkts 

Direktīva 91/477/EEK 

I pielikums – II nodaļa – A daļa – A kategorija – 7. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

7.  Pusautomātiski šaujamieroči civilai 

lietošanai, kuri atgādina ieročus ar 

automātisko mehānismu; 

7.  Pusautomātiski šaujamieroči ar 

patronām, kurām uzsitiens notiek pa 

patronas centru, ar kuriem var izšaut 

vairāk nekā 21 patronu bez pārlādēšanas, 

ja lādējamā ierīce ar tilpumu, kas 

pārsniedz 20 patronas, ir daļa no 

šaujamieroča vai šaujamierocim ir 

pievienota noņemama lādējamā ierīce ar 

tilpumu, kas pārsniedz 20 patronas; 

Or. en 

Pamatojums 

Ar šo grozījumu atkārtoti iekļauj Eiropas Parlamenta ziņojumā pieņemto kompromisa 

grozījumu, kas nebija iekļauts sākotnējās vienošanās tekstā. Tā mērķis ir saskaņot 

noteikumus, ar ko ierobežo to patronu skaitu, kādu bez pārlādēšanas var izšaut no 

pusautomātiskiem šaujamieročiem, proti 21 patronu, ja lādējamās ierīces tilpums pārsniedz 

20 patronas. 
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8.3.2017 A8-0251/117 

Grozījums Nr.  117 

Dita Charanzová 

ALDE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Ieroču iegādes un glabāšanas kontrole 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 13. punkts – a apakšpunkts – iii apakšpunkts 

Direktīva 91/477/EEK 

I pielikums – II nodaļa – A daļa – C kategorija – 6. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6.  Šaujamieroči, kas minēti B 

kategorijā un C kategorijas 1. līdz 5. 

punktā, pēc tam, kad tie ir dezaktivēti."; 

svītrots 

Or. en 

Pamatojums 

Ja šaujamierocis ir pienācīgi dezaktivēts saskaņā ar šīs direktīvas 10. pantā paredzētajiem 

saskaņotajiem noteikumiem, tas ir vienkārši bleķa gabals, ko nav iespējams reaktivēt un 

izmantot no jauna. Nav vajadzības šādu objektu kategorizēt kā darbojošos ieroci, to iekļaujot 

tajā pašā kategorijā, kādā ir, piemēram, medību ieroči. Ar šo grozījumu dezaktivētus 

šaujamieročus no C kategorijas pārceļ uz D kategoriju. 
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8.3.2017 A8-0251/118 

Grozījums Nr.  118 

Dita Charanzová 

ALDE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Ieroču iegādes un glabāšanas kontrole 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 13. punkts – a apakšpunkts – iv apakšpunkts (jauns) 

Direktīva 91/477/EEK 

I pielikums – II nodaļa – A daļa – D kategorija – 1.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (iv) D kategorijā 

 1.a A, B un C kategorijas šaujamieroči, 

kuri ir dezaktivēti saskaņā ar Komisijas 

2015. gada 15. decembra Īstenošanas 

regulu (ES) 2015/24031. 

 _______________ 

 1Komisijas 2015. gada 15. decembra 

Īstenošanas regula (ES) 2015/2403, ar ko 

izstrādā kopīgas pamatnostādnes par 

dezaktivēšanas standartiem un metodēm, 

lai nodrošinātu, ka dezaktivētie 

šaujamieroči tiek padarīti neatgriezeniski 

neizmantojami (Dokuments attiecas uz 

EEZ) (OV L 333, 19.12.2015., 62. lpp.) 

Or. en 

Pamatojums 

Ja šaujamierocis ir pienācīgi dezaktivēts saskaņā ar šīs direktīvas 10. pantā paredzētajiem 

saskaņotajiem noteikumiem, tas ir vienkāršs bleķa gabals, ko nav iespējams reaktivēt un 

izmantot no jauna. Nav vajadzības šādu objektu kategorizēt kā darbojošos ieroci, to iekļaujot 

tajā pašā kategorijā, kādā ir, piemēram, medību ieroči. Ar šo grozījumu dezaktivētus 

šaujamieročus no C kategorijas pārceļ uz D kategoriju. 
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8.3.2017 A8-0251/119 

Grozījums Nr.  119 

Dita Charanzová 

ALDE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Ieroču iegādes un glabāšanas kontrole 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 6. punkts 

Direktīva 91/477/EEK 

6. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis veic visus nepieciešamos 

pasākumus, lai aizliegtu A kategorijas 

šaujamieroču un munīcijas iegādi un 

glabāšanu un lai iznīcinātu šos 

šaujamieročus un munīciju, kas glabāti, 

pārkāpjot šo nosacījumu, un tikuši 

izņemti. 

1. Neskarot 2. panta 2. punktu, 

dalībvalstis veic visus nepieciešamos 

pasākumus, lai aizliegtu A kategorijā 

uzskaitīto šaujamieroču, to būtisku daļu un 

munīcijas iegādi un glabāšanu. Dalībvalstis 

nodrošina, ka minētie šaujamieroči, to 

būtiskas daļas un munīcija, kas 

nelikumīgi glabāti, pārkāpjot šo 

aizliegumu, tiek konfiscēti.  

Dalībvalstis var atļaut struktūrām, kas 

saistītas ar ieroču kultūras un vēstures 

aspektiem un ko par tādām atzinusi 

dalībvalsts, kuru teritorijā tās veic 

darbību, saglabāt īpašumā tos A 

kategorijas šaujamieročus, kas ir iegūti 

pirms [šīs direktīvas spēkā stāšanās 

datums], ar nosacījumu, ka šie 

šaujamieroči ir dezaktivēti saskaņā ar 

10.b panta noteikumiem. 

2. Kritiskās infrastruktūras, kravu 

komercpārvadājumu, augstas vērtības 

konvoju un ierobežotas piekļuves telpu 

drošībai, kā arī valsts aizsardzībai, 

izglītības, kultūras, pētniecības un 

vēsturiskiem mērķiem un neskarot 

1. punktu, valsts kompetentās iestādes 

izņēmuma kārtā atsevišķos un pienācīgi 

pamatotos gadījumos var piešķirt atļaujas 

attiecībā uz A kategorijā iekļautiem 

šaujamieročiem, būtiskām daļām un 

munīciju, ja tas nav pretrunā valsts 

drošībai vai sabiedriskajai kārtībai.  

A, B un C kategorijas šaujamieroču, to 

detaļu un munīcijas iegāde, izmantojot 

distanciālās saziņas līdzekļus, kā definēts 

Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvas 97/7/EK(*) 2. pantā, ir atļauta 

tikai attiecībā uz tirgotājiem un 

3. Dalībvalstis izņēmuma kārtā 

atsevišķos un pienācīgi pamatotos 

gadījumos var izvēlēties piešķirt 

kolekcionāriem atļaujas iegādāties un 

glabāt A kategorijas šaujamieročus, to 

būtiskas daļas un munīciju, ja tiek izpildīti 



 

AM\1119606LV.docx  PE598.517v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

starpniekiem un to stingri kontrolē 

dalībvalstis. 

stingri drošības nosacījumi, tostarp valsts 

kompetentajām iestādēm tiek pierādīts, ka 

ir ieviesti pasākumi, ar ko novērst 

jebkādus valsts drošības vai sabiedriskās 

kārtības riskus, un ka attiecīgie 

šaujamieroči, būtiskās daļas vai munīcija 

tiek glabāti atbilstīgi drošības līmenim, 

kas ir samērīgs ar riskiem, ko radītu 

nelikumīga piekļuve minētajiem 

objektiem. 

 Dalībvalstis nodrošina, ka saskaņā ar šā 

punkta pirmo daļu attiecīgi pilnvarotie 

kolekcionāri ir identificējami 4. pantā 

minētajos datu reģistros. Attiecīgi 

pilnvarotajiem kolekcionāriem ir 

pienākums uzturēt reģistru, kurā reģistrēti 

visi kolekcionāru glabātie A kategorijas 

šaujamieroči, un šis reģistrs ir pieejams 

valsts kompetentajām iestādēm. Attiecībā 

uz šādi pilnvarotiem kolekcionāriem 

dalībvalstis ievieš atbilstīgu uzraudzības 

sistēmu, ņemot vērā visus būtiskos 

faktorus. 

 4. Ja tiek izpildīti stingri drošības 

nosacījumi, dalībvalstis var atļaut 

tirgotājiem vai tirdzniecības starpniekiem, 

kad tie attiecīgi veic savus darba 

pienākumus, iegādāties, izgatavot, 

dezaktivēt, remontēt, piegādāt, nodot un 

glabāt A kategorijas šaujamieročus, to 

būtiskas daļas un munīciju. 

 5. Ja tiek izpildīti stingri drošības 

nosacījumi, dalībvalstis var atļaut 

muzejiem iegādāties un glabāt 

A kategorijas šaujamieročus, to būtiskas 

daļas un munīciju.  

 6. Dalībvalstis var atļaut šāvējiem 

mērķī iegādāties un glabāt A kategorijas 

6. vai 7 punktā minētos pusautomātiskos 

šaujamieročus, ievērojot šādus 

nosacījumus: 

 (a)  pietiekami novērtēta attiecīgā 

informācija, kas izriet no 5. panta 

2. punkta piemērošanas; 

 (b) sniegts pierādījums, ka šāvējs 
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mērķī aktīvi trenējas šaušanas 

sacensībām vai piedalās šaušanas 

sacensībās, kuras ir atzinusi attiecīgās 

dalībvalsts oficiāli atzīta šaušanas sporta 

organizācija vai starptautiski izveidota un 

oficiāli atzīta šaušanas sporta federācija, 

kā arī 

 (c) uzrādīta apliecība, ko ir izsniegusi 

oficiāli atzīta šaušanas sporta 

organizācija, apstiprinot, ka 

 (i) šāvējs mērķī ir šaušanas kluba 

biedrs un vismaz 12 mēnešus ir regulāri 

trenējies šaut mērķī šajā klubā, un 

 (ii) attiecīgais šaujamierocis atbilst 

specifikācijām, kas nepieciešamas 

šaušanas disciplīnai, kuru atzinusi 

starptautiski izveidota un oficiāli atzīta 

šaušanas sporta federācija. 

 Attiecībā uz A kategorijas 6. punktā 

iekļautajiem šaujamieročiem dalībvalstīm 

ir iespēja nodot militārus šaujamieročus 

atsevišķām personām, kuras ir šāvēji 

mērķī. Valsts iestāde šādus šaujamieročus 

pārveido par pusautomātiskajiem 

šaujamieročiem un periodiski pārbauda, 

ka personas, kas izmanto šādus 

šaujamieročus, nerada risku 

sabiedriskajai drošībai. Piemēro pirmās 

daļas a), b) un c) apakšpunktā minētos 

noteikumus. 

___________________________  

(*) Eiropas Parlamenta un Padomes 

1997. gada 20. maija Direktīva 97/7/EK 

par patērētāju aizsardzību saistībā ar 

distances līgumiem (OV L 144, 4.6.1997., 

19. lpp.)."; 

 

Or. en 

Pamatojums 

Ar Padomi panāktās iepriekšējās vienošanās 6. panta 3.c punkta d) apakšpunktā ir ierosināts 

vispārējs noteikums, kura formulējums ir pielāgots Šveices tiesību aktiem, jo vienīgi Šveice 

var izpildīt tā prasības. Līdz ar to vieglāki noteikumi tiek piemēroti ārpussavienības valstīm 
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nekā Savienības valstīm, un tas nav pieņemami. Tāpēc ar šo grozījumu saglabā vispārīgo 

noteikumu un padara to vienādi piemērojamu visās dalībvalstīs. 
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8.3.2017 A8-0251/120 

Grozījums Nr.  120 

Dita Charanzová 

ALDE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Ieroču iegādes un glabāšanas kontrole 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 8. punkts 

Direktīva 91/477/EEK 

10.b pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2.  Komisija pieņem dezaktivācijas 

standartus un tehniku, lai nodrošinātu, ka 

dezaktivētie šaujamieroči tiek 
neatgriezeniski padarīti neizmantojami. 

Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 

13.b panta 2. punktā minēto pārbaudes 

procedūru. 

2.  Komisija ne vēlāk kā [šīs direktīvas 

spēkā stāšanās datums] pieņem 

īstenošanas aktus, ar ko nosaka 

dezaktivācijas standartus un metodes, lai 

nodrošinātu, ka visas attiecīgā 

šaujamieroča būtiskās daļas ir padarītas 
neatgriezeniski neizmantojamas un ir 

nenoņemamas, neaizvietojamas vai 

nepārveidojamas ar kādiem paņēmieniem, 

kas ļautu kaut kādā veidā reaktivēt 

attiecīgo šaujamieroci. Šos īstenošanas 

aktus pieņem saskaņā ar 13.b panta 2. 

punktā minēto pārbaudes procedūru. 

Or. en 

Pamatojums 

Viens no pārskatītās direktīvas sasniegumiem ir ES mēroga noteikumu par šaujamieroču 

dezaktivāciju saskaņošana. Tā kā pašlaik nav iespējams izmantot spēkā esošo īstenošanas 

regulu par dezaktivēšanu, būtu jānosaka konkrēts datums, līdz kuram Komisijai ir jāpieņem 

jaunie noteikumi. Par šādu termiņu ir jānosaka pašreizējās direktīvas spēkā stāšanās diena, 

lai dalībvalstīm būtu skaidrs jaunais dezaktivēšanas režīms, kad dalībvalstis sāk 

transponēšanas procesu. 

 

 


