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ĪSS PAMATOJUMS 

Vispārīga informācija  

Uz civilam lietojumam paredzēto šaujamieroču iegūšanu, glabāšanu un importu/eksportu 

attiecas visaptveroši ES reglamentējošie noteikumi, kas izklāstīti Direktīvā 91/477/EEK, kura 

grozīta ar Direktīvu 2008/51/EK. Direktīvas mērķis ir noteikt obligātos standartus 

šaujamieroču marķēšanas, uzglabāšanas, ražošanas, tirdzniecības, reģistrēšanas un 

dezaktivēšanas jomā, kā arī noteikt definīcijas un sodāmus nodarījumus.  

Kaut arī ir pieņemti stingrāki tiesību akti, ar ieročiem saistīta vardarbība vēl arvien ir 

nozīmīgs apdraudējums ES. Iekšlietu ministru padomes 2015. gada 29. augusta sanāksmes 

paziņojumā aicināts steidzami rīkoties šaujamieroču dezaktivācijas jomā, lai nepieļautu, ka 

noziedznieki tos reaktivē un izmanto. Ministri atkārtoti aicināja pārskatīt Šaujamieroču 

direktīvu un vienoties par kopēju pieeju dezaktivēšanai, uzlabojot izsekojamību ar spēkā 

esošajiem tiesību aktiem, lai novērstu nepilnības un trūkumus to īstenošanā valstu līmenī. 

Ziņojumā par Šaujamieroču direktīvas īstenošanu arī tika identificēti šķēršļi šaujamieroču 

izsekošanai, jo starp dalībvalstīm šajā ziņā ir atšķirības. Priekšlikumā Komisija ierosināja 

grozīt spēkā esošos tiesību aktus vairākās jomās, piemēram: 

 ieviest kopējus ES dezaktivēšanas standartus; 

 ES saskaņot noteikumus par šaujamieroču marķēšanu, lai uzlabotu ieroču 

izsekojamību; 

 uzlabot informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm, piemēram, par jebkuru atteikumu 

izsniegt atļauju iegādāties šaujamieroci, ko pieņēmusi kādas valsts iestāde, un 

pienākumu savstarpēji savienot valstu ieroču reģistrus; 

 vienoties par kopējiem kritērijiem attiecībā uz trauksmes ieročiem (piem., briesmu 

signālugunīm un starta pistolēm), lai nepieļautu to pārveidošanu par pilnvērtīgiem 

šaujamieročiem; 

 noteikt stingrākus noteikumus par šaujamieroču iegādi tiešsaistē, lai nepieļautu 

šaujamieroču, to svarīgāko detaļu vai munīcijas iegādi internetā; 

 paredzēt stingrākus noteikumus par noteikta veida pusautomātisko šaujamieroču 

aizliegumu, aizliedzot tos glabāt privātpersonām pat gadījumos, ja tie ir pastāvīgi 

deaktivizēti; 

 paredzēt stingrākus nosacījumus par deaktivizētu šaujamieroču apriti; 

 paredzēt stingrākus nosacījumus kolekcionāriem, lai ierobežotu risku, ka viņi pārdod 

ieročus noziedzniekiem.  

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja 2016. gada 15. februārī organizēja īso 

uzklausīšanu, lai izskatītu pašreizējā direktīvā uzlabojamos jautājumus un precizētu atbilstošo 

saskaņošanas pakāpi ES līmenī.  
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Pieaicinātie šaujamieroču eksperti īpaši uzsvēra gan pārveidotu un reaktivētu šaujamieroču 

draudus, gan nepieciešamību Eiropas Savienībā noteikt augstus vienotus standartus 

dezaktivēšanai, kā arī norādīja, ka šaujamieroča ikviena būtiska daļa ir jāmarķē tā, lai to var 

izsekot nozagšanas vai pazaudēšanas gadījumā. Eksperts apliecināja, ka problēmas rada un 

dalībvalstīs nav īstenojams pusautomātisko šaujamieroču vispārējs aizliegums, pamatojoties 

uz līdzīguma kritēriju.  

Cits uzaicinātais eksperts licencēšanas un medicīnisko pārbaužu jautājumos apliecināja, ka 

šaujamieroču licences iegūšanai ir nepieciešamas dažas pamatlīmeņa medicīniskās pārbaudes 

(gan fizisko spēju, gan garīgās veselības), turklāt šādas pārbaudes pēc tam jāveic regulāri.  

Atzinuma sagatavotājas nostāja 

Atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē priekšlikumu pārskatīt direktīvu, lai novērstu nepilnības 

spēkā esošajos tiesību aktos un uzlabotu Eiropas iedzīvotāju drošību. Tāpēc viņa atbalsta 

vairumu ierosinājumu Komisijas priekšlikumā. Tomēr ir detaļas, kuras būtu jāgroza, lai 

jaunais tiesību akts būtu saprotams, efektīvs, līdzsvarots un proporcionāls. 

Turklāt atzinuma sagatavotāja gribētu stingri uzsvērt, ka šīs direktīvas mērķis gan ir labāka 

drošība iedzīvotājiem, taču ar to nerisina nelikumīgu ieroču problēmu un ar tiem saistīto 

organizēto noziedzību un terorismu, kas ir vien divas no ar ieročiem saistītām problēmām. Šīs 

direktīvas mērķis drīzāk ir nepieļaut legālo šaujamieroču nonākšanu melnajā tirgū, novēršot 

slaktiņus, pašnāvības, slepkavības un nelaimes gadījumus ar šaujamieročiem. 

Atzinuma sagatavotāja pauž nožēlu, ka Komisija iepriekš nav sniegusi ietekmes novērtējumu. 

Ietekmes novērtējumā Komisija, piemēram, varētu norādīt priekšlikuma skarto šaujamieroču 

veidus un apjomus, atvieglojot Parlamentam pamatotas nostājas pieņemšanu šajā jautājumā. 

Ņemot vērā šos apsvērumus, atzinuma sagatavotāja ierosina grozījumus, jo īpaši attiecībā uz: 

1. šīs direktīvas darbības jomu (iekļaujot ne tikai šaujamieročus, bet arī to būtiskas daļas 

un munīciju);  

2. būtisku daļu marķēšanu; 

3. šaujamieroču dezaktivēšanu; 

4. informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm; 

5. tālpārdošanu; 

6. atļaujām pretendentu piemērotības pārbaudēm; 

7. papildu drošības pasākumiem. 

Savā priekšlikumā Komisija vēlas grozīt direktīvas I pielikumu, lai A kategorijā tiktu iekļauti 

arī "automātiski šaujamieroči, kuri ir pārveidoti par pusautomātiskiem šaujamieročiem" un 

"šaujamieroči, kas minēti 1. līdz 7. punktā, pēc tam, kad tie ir dezaktivēti", līdz ar to 

aizliedzot šādus ieročus. Atzinuma sagatavotāja atbalsta šo priekšlikumu. 
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Komisija arī vēlas uz A kategoriju pārcelt tā saukto B7 kategoriju "pusautomātiski 

šaujamieroči civilai lietošanai, kuri atgādina ieročus ar automātisko mehānismu." Atzinuma 

sagatavotāja uzskata, ka šis noteikums pašreizējā formā nav ne saprotams, ne praktiski 

īstenojams, jo tas nenošķir fizisko izskatu no tehniskajām īpašībām. Izšķirošam vajadzētu būt 

nevis vienkārši ieroča izskatam, bet gan tehniskajiem kritērijiem, piemēram, šāviena 

sākotnējai enerģijai, kalibram, iespējai pievienot lielu aptveri vai citām īpašībām, kam nav 

pamatota iemesla, piemēram, pistoles spala veids, saliekama laide, dzesēšanas sistēmas u. c. 

Atzinuma sagatavotāja aicina Komisiju šajā ziņā pārskatīt savu priekšlikumu. 

GROZĪJUMI 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un 

patērētāju aizsardzības komiteju ņemt vērā šādus grozījumus: 

Grozījums Nr.   1 

Direktīvas priekšlikums 

2. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) Reaģējot uz nesenajiem terora 

aktiem, kas parādīja trūkumus Direktīvas 

91/477/EEK īstenošanā, jo īpaši attiecībā 

uz ieroču dezaktivācijas, pārveidojamības 
un marķēšanas noteikumiem, "Eiropas 

Drošības programma", ko pieņēma 2015. 

gada aprīlī, un Iekšlietu ministru 

padomes 2015. gada 29. augusta 

deklarācija aicināja pārskatīt minēto 

direktīvu un izveidot kopēju pieeju 

attiecībā uz šaujamieroču dezaktivēšanu, 

lai novērstu, ka tie tiek atjaunoti un tos 

lieto noziedznieki. 

(2) Padomes Direktīvas 91/477/EEK 

grozījumiem nevajadzētu izrietēt no 

jebkāda veida centieniem saistīt nesenos 

teroristu uzbrukumus ar likumīgu ieroču 
izmantošanu un glabāšanu Savienībā, jo 

īpaši tas ir attiecināms uz mednieku, 

sporta šāvēju un kolekcionāru ieročiem. 

Ieroču un munīcijas ražošana, 

tirdzniecība, glabāšana un lietošana ir 

likumīgas darbības ar būtisku izklaides, 

sporta un ekonomisko nozīmi un tās ir arī 

svarīgas nodarbinātības un labklājības 

veicināšanai Savienībā. 

 

Grozījums Nr.  2 

Direktīvas priekšlikums 

2.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (2.a) Informācijas uzturēšana un 

apmaiņa notiek saskaņā ar Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 

2016/... 1a. 

 _____________________ 
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 1a Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regula (ES) 2016/… par fizisku personu 

aizsardzību attiecībā uz personas datu 

apstrādi un šādu datu brīvu apriti 

(Vispārīgā datu aizsardzības regula), un 

ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (OV L …). 

 

Grozījums Nr.  3 

Direktīvas priekšlikums 

3. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) Direktīvā 91/477/EEK dažiem 

jautājumiem nepieciešami turpmāki 

uzlabojumi. 

(3) Direktīvā 91/477/EEK dažiem 

jautājumiem nepieciešami turpmāki 

samērīgi uzlabojumi, lai cīnītos pret 

ieroču nelikumīgu tirdzniecību 

krimināliem vai teroristiskiem nolūkiem 

un veicinātu šo noteikumu saskaņotu 

piemērošanu dalībvalstīs. 

 

Grozījums Nr.  4 

Direktīvas priekšlikums 

4. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) Struktūrām, kas saistītas ar ieroču 

kultūras un vēstures aspektiem un ko par 

tādām atzinusi dalībvalsts, kuru teritorijā 

tās veic darbību, un kas glabā 

A kategorijas šaujamieročus, kuri ir iegūti 

pirms šīs direktīvas stāšanās spēkā, 

vajadzētu būt iespējai saglabāt tos 

šaujamieročus savā īpašumā, saņemot 

attiecīgās dalībvalsts atļauju un ar 

nosacījumu, ka šie šaujamieroči ir 

dezaktivēti. 

(4) Struktūrām un personām, 

piemēram, muzejiem un kolekcionāriem, 

kas saistītas ar ieroču kultūras, vēstures, 

zinātnes, tehniskajiem vai izglītības 
aspektiem un ko par tādām atzinusi 

dalībvalsts, kuru teritorijā tās veic darbību, 

vajadzētu būt iespējai glabāt un iegūt 
A kategorijas šaujamieročus, saņemot 

attiecīgās dalībvalsts atļauju un ar 

nosacījumu, ka šīs struktūras vai 

personas ir veikušas nepieciešamos 

pasākumus, lai novērstu riskus 

sabiedrības drošībai, tajā skaitā nodrošina 

drošu uzglabāšanu. Izsniedzot šādu 
atļauju, vienmēr būtu jāņem vērā konkrētā 

situācija, tostarp kolekcionēšanas veids 

un mērķi. 



 

AD\1094650LV.doc 7/32 PE576.870v02-00 

 LV 

 

Grozījums Nr.  5 

Direktīvas priekšlikums 

5. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(5) Tā kā kolekcionāri ir identificēti 

kā iespējamais šaujamieroču nelikumīgas 

pārvietošanas avots, uz tiem būtu 

jāattiecina šī direktīva. 

svītrots 

 

Grozījums Nr.  6 

Direktīvas priekšlikums 

6.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (6.a) Lai nepieļautu šaujamieroču 

ļaunprātīgu izmantošanu, šajā direktīvā ir 

jāietver obligātās prasības attiecībā uz 

šaujamieroču drošu uzglabāšanu. 

Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka visām 

personām, kas likumīgi iegādājas vai 

glabā šaujamieroci, ir jāīsteno saprātīgi 

drošības pasākumi, lai nodrošinātu, ka 

šaujamierocis vai munīcija ir aizsargāti 

pret pazušanu un zādzību un nav pieejami 

trešām personām. 

 

Grozījums Nr.  7 

Direktīvas priekšlikums 

7. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(7) Ņemot vērā slikti dezaktivētu 

ieroču augsto atjaunošanas risku un lai 

uzlabotu drošību visā Savienībā, 

dezaktivēti šaujamieroči būtu jāiekļauj šīs 

direktīvas darbības jomā. Turklāt attiecībā 

uz visbīstamākajiem šaujamieročiem būtu 

jāievieš stingrāki noteikumi, lai 

(7) Ņemot vērā slikti dezaktivētu 

ieroču augsto atjaunošanas risku un lai 

uzlabotu drošību visā Savienībā, 

dezaktivēti šaujamieroči būtu jāiekļauj šīs 

direktīvas darbības jomā. Ja šie noteikumi 

netiek ievēroti, dalībvalstīm būtu jāveic 

atbilstoši pasākumi, tostarp šo ieroču 
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nodrošinātu, ka šos šaujamieročus nav 

atļauts turēt īpašumā vai tirgot. Šiem 

noteikumiem būtu jāattiecas arī uz 

minētās kategorijas šaujamieročiem pat 

pēc tam, kad tie ir dezaktivēti. Ja šie 

noteikumi netiek ievēroti, dalībvalstīm 

būtu jāveic atbilstoši pasākumi, tostarp šo 

ieroču iznīcināšana. 

iznīcināšana. Šajā sakarībā ir jāņem vērā 

Komisijas 2015. gada 15. decembra 

Īstenošanas regula (ES) 2015/24031a, ar 

ko izstrādā kopīgas pamatnostādnes par 

dezaktivēšanas standartiem un metodēm, 

lai nodrošinātu, ka dezaktivētie 

šaujamieroči tiek padarīti neatgriezeniski 

neizmantojami.  

 __________________ 

 1a OV L 333, 19.12.2015., 62. lpp. 

 

Grozījums Nr.  8 

Direktīvas priekšlikums 

8. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(8) Lai nodrošinātu dezaktivēto 

šaujamieroču izsekojamību, tie būtu 

jāreģistrē valsts reģistros. 

(8) Lai nodrošinātu izsekojamību, 

šaujamieroču dezaktivēšana būtu 

jāreģistrē regulāri atjaunojamos valstu 

reģistros, kas ir pieejami ikvienas 

dalībvalsts tiesībaizsardzības iestādēm. 

 

Grozījums Nr.  9 

Direktīvas priekšlikums 

9. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(9) Dažus pusautomātiskos 

šaujamieročus var viegli pārveidot par 

automātiskiem šaujamieročiem, tādējādi 

radot draudus drošībai. Tomēr, pat 

nepārveidojot tos par "A" kategorijas 

ieročiem, daži pusautomātiskie 

šaujamieroči var būt ļoti bīstami, ja tiem 

ir augsta ietilpība attiecībā uz patronu 

skaitu. Šādus pusautomātiskos ieročus 

būtu jāaizliedz izmantot civiliem mērķiem. 

svītrots 

 

Grozījums Nr.  10 

Direktīvas priekšlikums 
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10. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(10) Lai izvairītos no tā, ka marķējumu 

var viegli izdzēst, un lai precizētu, uz 

kurām daļām marķējums būtu liekams, 

būtu jāievieš kopēji Savienības noteikumi 

par marķēšanu. 

(10) Lai izvairītos no marķējuma 

izdzēšanas un lai precizētu, uz kurām 

daļām marķējums būtu liekams, būtu 

jāievieš kopēji Savienības noteikumi par 

marķēšanu.  Šajos noteikumos būtu jāņem 

vērā jaunie materiāli, ko izmanto ieroču 

izgatavošanai, un iespējas ieročus 

izgatavot ar trīsdimensiju drukas 

iekārtām. Tajos jāņem vērā arī importētie 

ieroči. 

 

Grozījums Nr.  11 

Direktīvas priekšlikums 

10.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (10.a) Dalībvalstīm būtu jānosaka 

drošības kritēriji attiecībā uz 

šaujamieroču uzglabāšanu un 

transportēšanu; šie kritēriji būtu jāpielāgo 

glabāto šaujamieroču daudzumam un 

bīstamībai. 

 

Grozījums Nr.  12 

Direktīvas priekšlikums 

11. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(11) Šaujamieročus var izmantot daudz 

ilgāk nekā 20 gadus. Lai nodrošinātu to 

izsekojamību, uzskaite jāsaglabā 

nenoteiktu laiku līdz ir apliecināta 

iznīcināšana. 

(11) Šaujamieročus var izmantot daudz 

ilgāk nekā 20 gadus. Lai nodrošinātu to 

izsekojamību, uzskaite jāsaglabā 

nenoteiktu laiku līdz attiecīgās iestādes 

apliecina ieroču iznīcināšanu. 

 

Grozījums Nr.  13 

Direktīvas priekšlikums 

12. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(12) Šaujamieroču un to daļu 

tirdzniecības nosacījumi, izmantojot 

distances saziņu, var radīt nopietnus 

draudus drošībai, jo to ir grūtāk kontrolēt 

nekā tradicionālās pārdošanas metodes, jo 

īpaši attiecībā uz izsniegto atļauju 

likumības tiešsaistes verifikāciju. Tāpēc ir 

piemēroti ierobežot ieroču un detaļu 

pārdošanu, izmantojot distances saziņas 

līdzekļus (jo īpaši internetu), attiecībā uz 

tirgotājiem un starpniekiem. 

(12) Šaujamieroču un to būtisko daļu 

tirdzniecības nosacījumi, izmantojot 

distances saziņu, var radīt īpašus draudus 

drošībai, jo to ir grūtāk kontrolēt nekā 

tradicionālās pārdošanas metodes. Lai 

nodrošinātu pietiekamu kontroli, tāpēc ir 

piemēroti ierobežot ieroču un daļu 

pārdošanu, izmantojot distances saziņas 

līdzekļus (jo īpaši internetu), attiecībā uz 

tirgotājiem un starpniekiem, izņemot 

gadījumus, ja šaujamieroča nodošana vai 

saņemšana notiek pilnvarota tirgotāja, 

vietējās policijas nodaļas vai citās telpās, 

kur tas atļauts saskaņā ar attiecīgās 

dalībvalsts valsts tiesību aktiem, vai ja 

dalībvalstis citā veidā var nodrošināt, ka 

tiek pārbaudīta un kontrolēta iesaistīto 

personu identitāte, atļaujas un attiecīgā 

dokumentācija. Šis noteikums neierobežo 

dalībvalstu tiesības pieņemt stingrākus 

noteikumus attiecībā uz šaujamieroču 

privātu pārdošanu bez starpniekiem. 

 

Grozījums Nr.  14 

Direktīvas priekšlikums 

13. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(13) Turklāt risks, ka trauksmes ieroči 

un citu tipu tukšo patronu ieroči tiek 

pārveidoti par reāliem šaujamieročiem ir 

liels, un dažos terora aktos tika izmantoti 

pārveidoti ieroči. Tādēļ ir svarīgi risināt 

problēmu par pārveidoto šaujamieroču 

izmantošanu noziedzīgos nodarījumos, 

proti, iekļaujot tos šīs direktīvas darbības 

jomā. Būtu jāpieņem trauksmes un 

signālieroču, kā arī salūtieroču un 

akustisko ieroču tehniskās specifikācijas, 

lai nodrošinātu, ka tos nevar pārveidot par 

šaujamieročiem. 

(13) Būtu jāpieņem trauksmes un 

signālieroču, kā arī salūtieroču un 

akustisko ieroču tehniskās specifikācijas, 

lai nodrošinātu, ka tos nav iespējams 

pārveidot par šaujamieročiem. 

 



 

AD\1094650LV.doc 11/32 PE576.870v02-00 

 LV 

Grozījums Nr.  15 

Direktīvas priekšlikums 

14. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(14) Lai uzlabotu informācijas apmaiņu 

starp dalībvalstīm, Komisijai būtu 

jānovērtē vajadzīgie sistēmas elementi, lai 

atbalstītu šādas informācijas apmaiņu, 

kas glabājas dalībvalstu elektroniskajās 

datu uzglabāšanas sistēmās. Komisijas 

veiktais novērtējums vajadzības gadījumā 

var būt kopā ar leģislatīva akta 

priekšlikumu, ņemot vērā spēkā esošos 

instrumentus attiecībā uz informācijas 

apmaiņu. 

(14) Lai uzlabotu informācijas apmaiņu 

starp dalībvalstīm un šaujamieroču 

izsekojamību, Komisijai būtu jānovērtē 

vajadzīgie sistēmas elementi, lai 

nodrošinātu visu dalībvalstu obligātu 

piekļuvi informācijai, kas glabājas 

dalībvalstu elektroniskajās datu 

uzglabāšanas sistēmās. Komisijas veiktais 

novērtējums vajadzības gadījumā būtu 

jāiesniedz kopā ar leģislatīva akta 

priekšlikumu, ņemot vērā spēkā esošos 

instrumentus attiecībā uz informācijas 

apmaiņu. Ar šādu sistēmu tiktu ne tikai 

reaģēts uz nepieciešamību izsekot 

privātpersonu vai citu struktūru glabātiem 

ieročiem, bet tā arī ļautu ar juridiskiem 

līdzekļiem izsekot iestāžu konfiscētiem, 

iestādēm nodotiem un dalībvalstīm par 

labu atsavinātiem ieročiem, nodrošinot, 

ka tiek pārbaudītas turpmākās darbības ar 

šiem ieročiem līdz pat to iznīcināšanai, 

turpmākai izmantošanai vai atkārtotai 

laišanai tirgū. 

 

Grozījums Nr.  16 

Direktīvas priekšlikums 

15. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(15) Lai starp dalībvalstīm nodrošinātu 

pienācīgu informācijas apmaiņu par 

piešķirtajām atļaujām un par atteikumiem, 

pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma 

par Eiropas Savienības darbību 290. pantu 

būtu jādeleģē Komisijai, nolūkā pieņemt 

aktu, kas ļauj dalībvalstīm radīt šādu 

informācijas apmaiņas sistēmu par 

piešķirtajām atļaujām un par 

atteikumiem. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, 

(15) Lai starp dalībvalstīm nodrošinātu 

pienācīgu apmaiņu ar datiem par 

piešķirtajām atļaujām, atteikumiem, 

atsaukumiem un ar jebkuru citu šajā 

direktīvā minēto informāciju, pilnvaras 

pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par 

Eiropas Savienības darbību 290. pantu būtu 

jādeleģē Komisijai, nolūkā pieņemt aktu, 

kas ļauj dalībvalstīm radīt šādu sistēmu 

regulārai un obligātai informācijas 
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veicot sagatavošanas darbus, rīkotu 

atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu 

līmenī. Komisijai, sagatavojot un 

izstrādājot deleģētos aktus, būtu 

jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un 

atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana 

Eiropas Parlamentam un Padomei. 

apmaiņai starp dalībvalstīm. Ir īpaši 

būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas 

darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, 

tostarp ekspertu līmenī. Komisijai, 

sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, 

būtu jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un 

atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana 

Eiropas Parlamentam un Padomei. 

 

Grozījums Nr.  17 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts – a punkts 

Direktīva 91/477/EEK 

1. pants – 1.b punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1.b Šajā direktīvā "būtiska daļa" ir 

stobrs, rāmis, mehānismu kārba, magazīna 

vai cilindrs, aizslēgs un jebkura ierīce, kas 

konstruēta vai pielāgota šaujamieroča 

šāviena skaņas samazināšanai, kuri, 

būdami atsevišķi objekti, ir ietverti to 

šaujamieroču kategorijā, kuriem tie ir 

uzliekami vai uzlikti. 

1.b Šajā direktīvā "būtiska daļa" ir 

stobrs, rāmis, mehānismu kārba, magazīna 

vai cilindrs un aizslēgs, kuri, būdami 

atsevišķi objekti, ir ietverti to šaujamieroču 

kategorijā, kam tie ir uzliekami vai uzlikti. 

Pamatojums 

Klusinātājs nav „būtiska” daļa, tāpēc tā iekļaušana šajā kategorijā nepaaugstinātu drošības 

līmeni. 

 

Grozījums Nr.  18 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts – b punkts 

Direktīva 91/477/EEK 

1. pants – 1.e punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1.e Šajā direktīvā "starpnieks" ir 

jebkura fiziska vai juridiska persona, kura 

nav tirgotājs, un kuras arods vai 

nodarbošanās pilnīgi vai daļēji ir pilnībā 

saliktu šaujamieroču, to daļu un munīcijas 

pirkšana, pārdošana vai to nodošanas 

1.e Šajā direktīvā "starpnieks" ir 

jebkura fiziska vai juridiska persona, kura 

nav tirgotājs un kuras arods vai 

nodarbošanās pilnīgi vai daļēji ir pilnībā 

saliktu šaujamieroču, to daļu un munīcijas 

pirkšana, pārdošana vai to nodošanas 
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organizācija dalībvalstī, no vienas 

dalībvalsts uz citu dalībvalsti, vai eksports 

uz trešo valsti. 

organizācija dalībvalstī, no vienas 

dalībvalsts uz citu dalībvalsti vai eksports 

uz trešo valsti, vai imports no trešās valsts 

uz dalībvalsti. 

Pamatojums 

Nav iemesla starpnieka darbības jomā neiekļaut šaujamieroču importu no trešām valstīm uz 

dalībvalsti. 

 

Grozījums Nr.  19 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts – c punkts 

Direktīva 91/477/EEK 

1. pants – 1.h punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1.h Šajā direktīvā "šaujamieroča 

kopijas" ir objekti, kam ir šaujamieroča 

fiziskais izskats, bet tie izgatavoti tā, lai tos 

nevarētu pārveidot šaušanai vai lodes vai 

lādiņa izsviešanai no stobra kanāla 

šaujampulvera iedarbības rezultātā. 

svītrots 

Pamatojums 

Kopijas definīcijā ir izmantota atsauce uz objektiem, kuriem ir šaujamieroča ārējais izskats, 

kurus nevar pārveidot lodes izsviešanai no stobra un kurus tādējādi pat hipotētiski nevar 

uzskatīt par šaujamieročiem, tāpēc tie nebūtu jāiekļauj Šaujamieroču direktīvā un direktīva 

tiem nebūtu jāpiemēro. Nav nekādas vajadzības direktīvā paredzēt noteikumus attiecībā uz 

rotaļlietām, dekoratīviem priekšmetiem utt. Turklāt neprecīzie kritēriji attiecībā uz ārējo 

izskatu neļauj skaidri nošķirt kopijas no citiem objektiem. 

 

Grozījums Nr.  20 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts – c punkts  

Direktīva 91/477/EEK 

1. pants – 1.i punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1.i Šajā direktīvā "dezaktivēti 

šaujamieroči" ir šaujamieroči, kas ir 

pārveidoti nolūkā padarīt tos pastāvīgi 

1.i Šajā direktīvā "dezaktivēti 

šaujamieroči" ir šaujamieroči, kas ir 

pārveidoti nolūkā padarīt tos pastāvīgi 
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nelietojamus ar dezaktivēšanas palīdzību, 

nodrošinot, ka visas šaujamieroča būtiskās 

daļas ir padarītas neatgriezeniski 

nelietojamas un nenoņemamas, 

neaizvietojamas vai nenomaināmas tādā 

veidā, kas nodrošinātu iespēju kaut kādā 

veidā reaktivēt minēto šaujamieroci. 

nelietojamus ar dezaktivēšanas palīdzību, 

nodrošinot, ka visas šaujamieroča būtiskās 

daļas ir padarītas neatgriezeniski 

nelietojamas un nenoņemamas, 

neaizvietojamas vai nenomaināmas tādā 

veidā, kas nodrošinātu iespēju kaut kādā 

veidā reaktivēt minēto šaujamieroci 

saskaņā ar Komisijas 2015. gada 

15. decembra Īstenošanas regulu (ES) 

2015/24031a, ar ko izstrādā kopīgas 

pamatnostādnes par dezaktivēšanas 

standartiem un metodēm, lai nodrošinātu, 

ka dezaktivētie šaujamieroči tiek padarīti 

neatgriezeniski neizmantojami. 

 __________________ 

 1a OV L 333, 19.12.2015., 62. lpp. 

 

Grozījums Nr.  21 

Direktīvas priekšlikums 

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

Direktīva 91/477/EEK 

2. pants – 1. punkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 1.a 1. punktu aizstāj ar šādu: 

"1. Šī direktīva neierobežo valstu 

noteikumu piemērošanu attiecībā uz ieroču 

nēsāšanu, medībām vai šaušanu mērķī." 

"1. Šī direktīva neierobežo valstu 

noteikumu piemērošanu attiecībā uz ieroču 

nēsāšanu, medībām vai šaušanu mērķī, ne 

arī stingrākus noteikumus attiecībā uz 

ieroču nelikumīgu tirdzniecību." 

Pamatojums 

Ar šo direktīvu jānostiprina pārrobežu izsekojamība un pārredzamība ieroču glabāšanas un 

tirdzniecības jomā, kā arī jānodrošina aktīva cīņa pret nelikumīgu ieroču tirdzniecību. 

 

Grozījums Nr.  22 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts – 2. apakšpunkts 

Direktīva 91/477/EEK 

2. pants – 2. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Šo direktīvu nepiemēro, kad 

saskaņā ar valstu tiesību aktiem ieročus un 

munīciju iegādājas vai glabā bruņotie 

spēki, policija, publiskās iestādes. Šo 

direktīvu nepiemēro arī kara ieroču un 

munīcijas komerciālai apritei. 

2. Šo direktīvu nepiemēro, kad 

saskaņā ar valstu tiesību aktiem ieročus un 

munīciju iegādājas vai glabā bruņotie 

spēki, policija, publiskās iestādes vai 

kolekcionāri un struktūras, kuras saistītas 

ar ieroču kultūras un vēstures aspektiem 

un kuras par tādām atzinušas dalībvalstis, 

kuru teritorijā tās reģistrētas. Tāpat šo 

direktīvu nepiemēro ne aizsardzības 

nozares produktu komerciālai apritei, ne 

tādu šaujamieroču un munīcijas iegādei 

un glabāšanai, kam saskaņā ar valsts 

tiesību aktiem vajadzīga atļauja, 

reģistrācija vai deklarācija un ko 

iegādājas un glabā muzeji un 

kolekcionāri, ko par tādiem atzinusi 

dalībvalsts, kuras teritorijā tie reģistrēti. 

 

Grozījums Nr.  23 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts – 2.a apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Dalībvalstis, kas paredz vai ir 

paredzējušas īpašu statusu 

kolekcionāriem, nosaka viņiem 

piemērojamos šīs direktīvas noteikumus. 

 

Grozījums Nr.  24 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts – 3. apakšpunkts 

Direktīva 91/477/EEK 

4. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka jebkurš 

šaujamierocis vai detaļa, ko laiž tirgū, ir 

marķēta un reģistrēta saskaņā ar šo 

direktīvu. 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka jebkurš 

šaujamierocis vai tā būtiska daļa, kas 

ražoti pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās 

dienas, ir neizdzēšami marķēta un 

reģistrēta nekavējoties pēc ražošanas vai 



 

PE576.870v02-00 16/32 AD\1094650LV.doc 

LV 

importēšanas un pirms laišanas tirgū 
saskaņā ar šo direktīvu. 

 

Grozījums Nr.  25 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 3. punkts 

Direktīva 91/477/EEK 

4. pants – 2. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Lai identificētu un izsekotu katru 

saliktu šaujamieroci, dalībvalstis katra 

šaujamieroča izgatavošanas laikā vai pēc tā 

importa Savienībā, pieprasa īpašu 

marķējumu, kas ietver izgatavotāja 

nosaukumu, izgatavošanas valsti vai vietu, 

sērijas numuru un izgatavošanas gadu, ja 

tas jau nav sērijas numura daļa. Šī prasība 

neskar izgatavotāja preču zīmes 

norādīšanu. 

2. Lai identificētu un izsekotu katru 

saliktu šaujamieroci un tā būtiskās daļas, 

dalībvalstis katra šaujamieroča vai tā 

būtiskās daļas izgatavošanas laikā vai pēc 

importa Savienībā, pieprasa īpašu 

marķējumu, kas ietver izgatavotāja 

nosaukumu, izgatavošanas valsti vai vietu, 

sērijas numuru, izgatavošanas gadu, ja tas 

jau nav sērijas numura daļa, un ieroča tipu 

vai modeli, kā arī kalibru. Šī prasība 

neskar izgatavotāja preču zīmes 

norādīšanu. 

 

Grozījums Nr.  26 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 3. punkts 

Direktīva 91/477/EEK 

4. pants – 2. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Marķējumu piestiprina šaujamieroča 

mehānismu kārbas. 

svītrots 

 

Grozījums Nr.  27 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts – 3. apakšpunkts 

Direktīva 91/477/EEK 

4. pants – 2. punkts – 4. daļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Turklāt dalībvalstis nodrošina, lai brīdī, 

kad notiek šaujamieroča nodošana no 

valdības krājumiem pastāvīgā civilā 

lietošanā, šis šaujamierocis būtu marķēts ar 

īpašu marķējumu, kas atļauj visām 

dalībvalstīm ātri identificēt nodošanas 

valdību. 

Turklāt dalībvalstis nodrošina, lai brīdī, 

kad notiek šaujamieroča vai jebkuras tā 

būtiskās daļas nodošana no valdības 

krājumiem pastāvīgā civilā lietošanā, šis 

šaujamierocis vai tā daļas būtu marķēti ar 

īpašu marķējumu, kas atļauj visām 

dalībvalstīm ātri identificēt nodošanas 

valdību. 

 

Grozījums Nr.  28 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts – 3. apakšpunkts  

Direktīva 91/477/EEK 

4. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Dalībvalstis nosaka, ka 

priekšnosacījums tirgotāja vai starpnieka 

darbībai tās teritorijā ir atļaujas saņemšana, 

pamatojoties vismaz uz vienu tirgotāja vai 

starpnieka privātās un profesionālās 

godprātības un tirgotāja vai starpnieka 

profesionālās kompetences pārbaudi. 

Juridiskas personas gadījumā pārbauda 

juridisko personu un personu, kas vada 

uzņēmumu. 

3. Dalībvalstis nosaka, ka 

priekšnosacījums tirgotāja vai starpnieka 

darbībai tās teritorijā ir atļaujas saņemšana, 

pamatojoties vismaz uz vienu tirgotāja vai 

starpnieka privātās un profesionālās 

godprātības un tirgotāja vai starpnieka 

profesionālās kompetences pārbaudi, kā arī 

pamatojoties uz komercdarbības 

pārredzamību. Juridiskas personas 

gadījumā pārbauda juridisko personu un 

personu, kas vada uzņēmumu. 

 

Grozījums Nr.  29 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts – 4. apakšpunkts – a punkts 

Direktīva 91/477/EEK 

4. pants – 4. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

"Šajā reģistrā reģistrē informāciju par katra 

šaujamieroča tipu, marku, modeli, kalibru 

un sērijas numuru, kā arī šaujamieroča 

piegādāja un pircēja vai glabātāja vārdu un 

adresi. Šaujamieroču, tostarp dezaktivēto 

"Šajā reģistrā reģistrē jo īpaši informāciju 

par katra šaujamieroča tipu, marku, modeli, 

kalibru un sērijas numuru, kā arī 

šaujamieroča piegādāja un pircēja vai 

glabātāja vārdu un adresi. Šaujamieroču 
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šaujamieroču, reģistrācija tiek uzturēta, 

līdz kompetentās iestādes ir apstiprinājušas 

šaujamieroča iznīcināšanu." 

reģistrācija tiek uzturēta neierobežotu 

laiku, līdz kompetentās iestādes ir 

apstiprinājušas šaujamieroča iznīcināšanu. 

 Dalībvalstis vēlākais līdz [datums] 

nodrošina visu pārējo dalībvalstu 

kompetentajām iestādēm tiešu piekļuvi 

informācijai savos valsts reģistros. Šim 

nolūkam tās izraugās iestādi, kas 

nodrošina minēto piekļuvi, un paziņo tās 

nosaukumu Komisijai." 

 

Grozījums Nr.  30 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts – 5. apakšpunkts 

Direktīva 91/477/EEK 

4.b pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Šā panta 1. punktā minētā sistēma 

ietver vismaz tirgotāja vai starpnieka 

privātās un profesionālās godprātības un 

profesionālās kompetences pārbaudi. 

Juridiskas personas gadījumā pārbauda 

juridisko personu un personu, kas vada 

uzņēmumu. 

2. Šā panta 1. punktā minētā sistēma 

ietver vismaz tirgotāja vai starpnieka 

privātās un profesionālās godprātības un 

profesionālās kompetences pārbaudi, kā arī 

komercdarbības pārredzamības pārbaudi. 

Juridiskas personas gadījumā pārbauda 

juridisko personu un personu, kas vada 

uzņēmumu. 

 

Grozījums Nr.  31 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts – 6. apakšpunkts 

Direktīva 91/477/EEK 

5. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) kurām ir 18 vai vairāk gadu, 

izņemot attiecībā uz medībām vai šaušanai 

mērķī paredzētu šaujamieroču glabāšanu, 

ar noteikumu, ka šādā gadījumā personām, 

kas jaunākas par 18 gadiem, ir vecāku 

atļauja vai arī tās darbojas vecāku 

uzraudzībā vai pieaugušā uzraudzībā, kam 

ir derīga šaujamieroča vai medību atļauja, 

(a) kurām ir 18 vai vairāk gadu, 

izņemot attiecībā uz iegādi, kas nav 

pirkums, un medībām vai šaušanai mērķī 

paredzētu šaujamieroču glabāšanu, ar 

noteikumu, ka šādā gadījumā personām, 

kas jaunākas par 18 gadiem, ir vecāku 

atļauja vai arī tās darbojas vecāku 

uzraudzībā vai pieaugušā uzraudzībā, kam 
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vai arī tās atrodas licencētā vai kā citādi 

apstiprinātā mācību centrā; 

ir derīga šaujamieroča vai medību atļauja, 

vai arī tās atrodas licencētā vai kā citādi 

apstiprinātā mācību centrā; 

Pamatojums 

Komisija bez pienācīga pamatojuma svītrojusi šo tekstu, kas atkārtoti ietverts ar šo 

grozījumu. Ārkārtīgi ierobežotais un stingri kontrolētais izņēmums, kas dalībvalstīm ļauj 

konkrētām nepilngadīgām personām glabāt šaujamieročus, ir vajadzīgs saistībā ar noteiktiem 

izglītības procesiem mežsaimniecības jomā. Turklāt ir bezjēdzīgi ļaut šīm nepilngadīgajām 

personām glabāt šaujamieročus, bet neļaut tos iegādāties. Šie šaujamieroči tiek stingri 

kontrolēti. 

 

Grozījums Nr.  32 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts – 6. apakšpunkts 

Direktīva 91/477/EEK 

5. pants – 1. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) kuras nevarētu apdraudēt sevi, 

sabiedrisko kārtību vai sabiedrisko drošību; 

kas notiesātas par tīšu vardarbīgu 

noziegumu, uzskata par tādām, kas rada 

minētos draudus. 

(b) kuras nevarētu apdraudēt sevi un 

citus cilvēkus, sabiedrisko kārtību vai 

sabiedrisko drošību; kas notiesātas par tīšu 

vardarbīgu noziegumu, uzskata par tādām, 

kas rada minētos draudus. 

 

Grozījums Nr.  33 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts – 6. apakšpunkts 

Direktīva 91/477/EEK 

5. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ba) kuras apņemas glabāt ieročus 

saskaņā ar uzglabāšanas un 

transportēšanas kritērijiem, ko nosaka 

personas dzīvesvietas dalībvalsts tiesību 

akti, un kā paredzēts 5. panta 1.a punktā. 

 

Grozījums Nr.  34 

Direktīvas priekšlikums 
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1. pants – 1. punkts – 6. apakšpunkts 

Direktīva 91/477/EEK 

5. pants – 1.a punkts (jauns)  

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Lai maksimāli samazinātu 

privātpersonām piederošu B kategorijas 

šaujamieroču zādzības risku, dalībvalstis 

paredz drošības kritērijus šaujamieroču 

vai munīcijas uzglabāšanai, glabāšanai 

un transportēšanai. Šie kritēriji būtu 

jāpielāgo šaujamieroču bīstamībai un 

turēto šaujamieroču daudzumam. 

 

Grozījums Nr.  35 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts – 6. apakšpunkts 

Direktīva 91/477/EEK 

5. pants – 2. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis nodrošina standarta 

medicīniskās pārbaudes atļauju izdošanai 

vai atjaunošanai, kā minēts 1. punktā, un 

anulē atļauju, ja kāds no nosacījumiem, 

uz kuru pamata atļauja piešķirta, vairs 

netiek pildīts. 

svītrots 

 

Grozījums Nr.  36 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts – 6. apakšpunkts 

Direktīva 91/477/EEK 

5. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Šīs direktīvas noteikumi neskar 

šaujamieroču un munīcijas 

īpašumtiesības, kas ir iegūtas mantošanas 

ceļā; dalībvalstis ierobežo šādu 

šaujamieroču glabāšanu pie īpašniekiem, 

kam nav pienācīgas atļaujas. 
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Pamatojums 

Ir jārisina situācija saistībā ar personām, kurām nav pienācīgas atļaujas un kuras 

šaujamieročus iegūst, tos mantojot, kas ir no viņu gribas neatkarīgs fakts. Lai gan vajadzētu 

ierobežot šaujamieroču glabāšanas un izmantošanas iespējas šādām personām, tomēr 

nedrīkst apšaubīt viņu īpašumtiesību faktu un atsevišķas no tā izrietošās tiesības, piemēram, 

viņu likumīgās tiesības šaujamieroci pārdot. 

 

Grozījums Nr.  37 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts – 6. apakšpunkts 

Direktīva 91/477/EEK 

5. pants – 2.b punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.b Ja pārbaudei ir izmantota pareizā 

procedūra, piemērotības pārbaudi veikusī 

iestāde vai persona nav atbildīga par tās 

personas darbībām, kurai šī pārbaude tika 

veikta. 

 

Grozījums Nr.  38 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts – 6. apakšpunkts  

Direktīva 91/477/EEK 

5. pants – 2.c punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.c Dalībvalstis anulē 1. punktā 

minētās atļaujas, ja kāds no šā panta 

nosacījumiem vairs netiek pildīts. 

 

Grozījums Nr.  39 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts – 6. apakšpunkts  

Direktīva 91/477/EEK 

6. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis veic visus nepieciešamos Dalībvalstis veic visus nepieciešamos 
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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. 

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. 

Īpašos gadījumos valsts aizsardzības 

nolūkā kompetentās iestādes var piešķirt 

atļaujas šādiem šaujamieročiem un 

munīcijai, ja tas nav pretrunā ar 

sabiedrisko drošību vai kārtību. 

 

Grozījums Nr.  40 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts – 6. apakšpunkts  

Direktīva 91/477/EEK 

6. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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. 

Neskarot 1. punktu, dalībvalstis var atļaut 

struktūrām un personām, kas saistītas ar 

ieroču kultūras, vēstures, zinātnes, 

tehniskajiem vai izglītības aspektiem un ko 

par tādām atzinusi dalībvalsts, kuru 

teritorijā tās veic darbību, glabāt īpašumā 

tos A kategorijas šaujamieročus un 

munīciju, kas ir iegūti pirms [šīs direktīvas 

spēkā stāšanās datums], ar nosacījumu, ka 

šie šaujamieroči ir dezaktivēti saskaņā ar 

Komisijas Īstenošanas regulu 

(ES)2015/2403 vai arī uz tiem neattiecas 

prasība par dezaktivēšanu, pamatojoties 

uz nepieciešamību saglabāt 

kultūrvēsturisko mantojumu vai 

zinātniskiem, tehniskiem vai izglītības 

aspektiem, un ja var pierādīt, ka to 

uzglabāšana neapdraud sabiedrisko 

drošību un drošumu vai sabiedrisko 

kārtību. 

 

Grozījums Nr.  41 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts – 6. apakšpunkts  

Direktīva 91/477/EEK 

6. pants – 3. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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 starpniekiem un 

to stingri kontrolē dalībvalstis. 

A, B un C kategorijas šaujamieroču un to 

būtisko daļu iegāde, izmantojot 

distanciālās saziņas līdzekļus, kā definēts 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 

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

attiecībā uz tirgotājiem un starpniekiem un 

to stingri kontrolē dalībvalstis. 

 

Grozījums Nr.  42 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts – 6. apakšpunkts  

Direktīva 91/477/EEK 

6. pants – 3.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Dalībvalstis veic visus nepieciešamos 

pasākumus, lai nodrošinātu, ka garstobra 

šaujamieroča saīsināšana, izmainot vienu 

vai vairākas no tā būtiskajām daļām, kā 

dēļ šaujamierocis tiek pārklasificēts par 

īsstobra šaujamieroci, tiek uzskatīta par 

izgatavošanu un tādējādi ir nelikumīga, ja 

vien to neveic pilnvarots tirgotājs vai 

ieroču meistars. 

 

Grozījums Nr.  43 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts – 6.a apakšpunkts (jauns) 

Direktīva 91/477/EEK 

7. pants – 3. punkts – 2. daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 6.a Direktīvas 7. panta 3. punktam 

pievieno šādu apakšpunktu: 

 B kategorijas šaujamieroču dati, kā arī 

jebkurš lēmums par atļaujas piešķiršanu 

vai atteikšanu šādu šaujamieroču iegādei 

un glabāšanai, būtu jāreģistrē dalībvalstu 

uzturētās datorizētās datu uzglabāšanas 



 

PE576.870v02-00 24/32 AD\1094650LV.doc 

LV 

sistēmās un tiem vajadzētu būt tieši 

pieejamiem visu dalībvalstu 

kompetentajām iestādēm. 

 

Grozījums Nr.  44 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts – 7. apakšpunkts 

Direktīva 91/477/EEK 

7. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

7. Direktīvas 7. panta 4. punktam 

pievieno šādu apakšpunktu: 

svītrots 

"Maksimāli pieļaujamais ilgums nedrīkst 

pārsniegt piecus gadus. Atļauju var 

atjaunot, ja nosacījumi, pamatojoties uz 

kuriem tā tika piešķirta, joprojām ir 

izpildīti." 

 

Pamatojums 

Obligāts atļauju termiņa ierobežojums gan iestādēm, gan likumīgiem šaujamieroču 

glabātājiem liktu saskarties ar papildu birokrātiju, nepaaugstinot drošības līmeni. Šos 

resursus būtu labāk izlietot nelikumīgu šaujamieroču apkarošanai. 

 

Grozījums Nr.  45 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts – 8. apakšpunkts 

Direktīva 91/477/EEK 

10.a pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis veic pasākumus, lai 

nodrošinātu to, ka trauksmes un signāla 

ieročus, kā arī salūta un akustiskos ieročus 

nevar pārveidot par šaujamieročiem. 

Dalībvalstis veic visus nepieciešamos 

pasākumus attiecībā uz ieroču ražotājiem 

un tirgotājiem, lai nodrošinātu to, ka 

trauksmes un signāla ieročus, kā arī salūta 

un akustiskos ieročus nevar pārveidot par 

šaujamieročiem. Dalībvalstis arī 

nodrošina minēto ieroču marķēšanu 

saskaņā ar šīs direktīvas 4. panta 

1. punktu un reģistrēšanu datorizētās datu 

uzglabāšanas sistēmās, ko uztur 
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dalībvalstis. 

 

Grozījums Nr.  46 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts – 8. apakšpunkts 

Direktīva 91/477/EEK 

10.a pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Komisija pieņem trauksmes un 

signālieroču, kā arī salūta un akustisko 

ieroču tehniskās specifikācijas, lai 

nodrošinātu, ka tos nevar pārveidot par 

šaujamieročiem. 

Dalībvalstis veic pasākumus, lai 

nodrošinātu to, ka trauksmes un signāla 

ieročus, kā arī salūta un akustiskos ieročus 

nevar pārveidot par šaujamieročiem. 

Saskaņā ar direktīvas 13.a panta 

2. punktā minēto procedūru Komisija līdz 

2016. gada 31. decembrim pieņem 

kopīgus pārveidošanas standartus, 

nodrošinot, ka jebkāda šaujamieroča 

pārveidošana, kas izmaina tā kategoriju, 

tiek veikta tā, lai šāda pārveidošana būtu 

neatgriezeniska. 

 

Grozījums Nr.  47 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 8. punkts 

Direktīva 91/477/EEK10.b pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis veic pasākumus, lai 

nodrošinātu, ka kompetentā iestāde verificē 

šaujamieroču dezaktivēšanu, lai tādējādi 

pārliecinātos par to, ka šaujamierocim 

veiktās izmaiņas to padara neatgriezeniski 

neizmantojamu. Dalībvalstis paredz, ka 

saistībā ar šādu verifikāciju izsniedz izziņu 

vai apliecinājumu, kas apstiprina 

šaujamieroča dezaktivēšanu, vai arī 

piestiprina skaidri saredzamu attiecīgu 

marķējumu uz šaujamieroča. 

Ņemot vērā Komisijas 2015. gada 

15. decembra Īstenošanas regulu (ES) 

2015/24031a, dalībvalstis veic pasākumus, 

lai nodrošinātu, ka kompetentā iestāde 

verificē šaujamieroču dezaktivēšanu, lai 

tādējādi pārliecinātos par to, ka 

šaujamierocim veiktās izmaiņas to padara 

neatgriezeniski neizmantojamu. 

Dalībvalstis paredz, ka saistībā ar šādu 

verifikāciju izsniedz izziņu un 

apliecinājumu, kas apstiprina šaujamieroča 

dezaktivēšanu, un piestiprina skaidri 

saredzamu attiecīgu marķējumu uz visām 

dezaktivētā šaujamieroča būtiskajām 
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daļām. 

 Dalībvalstis izraugās kompetento iestādi, 

kas veic šaujamieroču dezaktivēšanu, un 

paziņo to Eiropas Komisijai vēlākais līdz 

[datums]. 

 __________________ 

 1a OV L 333, 19.12.2015., 62. lpp. 

 

Grozījums Nr.  48 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts – 8. apakšpunkts 

Direktīva 91/477/EEK 

10.b pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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. 

svītrots 

 

Grozījums Nr.  49 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts – 8. apakšpunkts 

Direktīva 91/477/EEK 

10.c pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Dalībvalstis paredz noteikumus par A, B 

un C kategorijas šaujamieroču un 

munīcijas drošu uzglabāšanu atbilstoši 

standartiem, kas līdzvērtīgi Līgumā par 

Eiropas Ekonomikas zonu paredzētajiem, 

nodrošinot šaujamieroču un munīcijas 

glabāšanu tādā veidā, lai samazinātu 

jebkādu risku, ka tiem var piekļūt 

nepiederošas personas. 
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Grozījums Nr.  50 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts – 8. apakšpunkts 

Direktīva 91/477/EEK 

10.d pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Policijas, muitas un militāro struktūru 

iepriekš izmantoto A kategorijas ieroču 

liekos krājumus neatgriezeniski dezaktivē 

saskaņā ar Komisijas 2015. gada 

15. decembra Īstenošanas regulu (ES) 

2015/2403, izņemot pārsūtīšanu saskaņā 

ar atļaujām, kas piešķirtas atbilstīgi 

6. panta 1. vai 2. daļai. 

 

Grozījums Nr.  51 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts – 8.a apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 8.a Papildus nepieciešamajai sistēmai 

privātpersonu vai citu struktūru glabātu 

ieroču reģistrācijai ikviena dalībvalsts 

saskaņā ar likumu uztur reģistru, 

nodrošinot, ka iestāžu konfiscētos, 

iestādēm nodotos un valstij par labu 

atsavinātos ieročus var izsekot no to 

nodošanas vai konfiscēšanas brīža līdz 

brīdim, kad iestādes tos iznīcina vai nodod 

turpmākai izmantošanai vai tie tiek 

atkārtoti laisti tirgū. 

 

Grozījums Nr.  52 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 9. punkts 

Direktīva 91/477/EEK 

13. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Dalībvalstu kompetentās iestādes 4. Dalībvalstu kompetentās iestādes 
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apmainās ar informāciju par atļaujām, kas 

piešķirtas šaujamieroču pārvietošanai uz 

citu dalībvalsti, kā arī ar informāciju par 

atteikumiem piešķirt atļauju, kā noteikts 

7. pantā. 

vēlākais līdz [datums] un saskaņā ar 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 

(ES) 2016/...1a elektroniski apmainās ar 

informāciju par atļaujām, kas piešķirtas 

šaujamieroču pārvietošanai uz citu 

dalībvalsti, kā arī ar informāciju par 

atteikumiem piešķirt atļauju, kā noteikts 

7. pantā. 

 ___________________ 

 1a Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regula (ES) 2016/… par fizisku personu 

aizsardzību attiecībā uz personas datu 

apstrādi un šādu datu brīvu apriti 

(Vispārīgā datu aizsardzības regula), un 

ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (OV L …). 

Pamatojums 

Informācijas apmaiņai ir jābūt efektīvai un jānotiek saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību 

aktiem par datu aizsardzību. 

 

Grozījums Nr.  53 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts – 12. apakšpunkts 

Direktīva 91/477/EEK 

17. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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 jauno noteikumu atbilstības 

pārbaudi, kam vajadzības gadījumā 

pievieno priekšlikumus, jo īpaši attiecībā 

uz I pielikumā minētajām šaujamieroču 

kategorijām un jautājumiem, kas saistīti ar 

ieroču modulāro konstrukciju un 
jaunajām tehnoloģijām, piemēram, 3D 

drukāšanu. Pirmā ziņojuma iesniegšanas 

termiņš ir divi gadi pēc šīs direktīvas 

stāšanās spēkā. 
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Grozījums Nr.  54 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts – 12. apakšpunkts 

Direktīva 91/477/EEK 

17. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Komisija līdz [datums] novērtē 4. panta 

4. punktā minētās informācijas apmaiņas 

sistēmas starp dalībvalstīm datorizētās 
datu uzglabāšanas sistēmas vajadzīgos 

elementus. Komisijas veikto novērtējumu 

vajadzības gadījumā iesniedz kopā ar 

leģislatīva akta priekšlikumu, ņemot vērā 

spēkā esošos instrumentus attiecībā uz 

informācijas apmaiņu. 

Komisija līdz [datums] novērtē sistēmas 

nepieciešamos elementus, kas ikvienai 

dalībvalstij ļautu piekļūt informācijai, kas 

glabājas 4. panta 4. punktā minētajā 

datorizētajā datu uzglabāšanas sistēmā. 

Komisijas veikto novērtējumu vajadzības 

gadījumā iesniedz kopā ar leģislatīva akta 

priekšlikumu, ņemot vērā spēkā esošos 

instrumentus attiecībā uz informācijas 

apmaiņu. 

 

Grozījums Nr.  55 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts – 13. apakšpunkts 

Direktīva 91/477/EEK 

I pielikums – II daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(13) direktīvas 91/477/EK I pielikuma 

II nodaļu groza šādi: 

svītrots 

(a) A punktu groza šādi:  

(i) A kategorijā pievieno šādus 

punktus: 

 

"6. Automātiski šaujamieroči, kuri ir 

pārveidoti par pusautomātiskiem 

šaujamieročiem; 

 

Pusautomātiski šaujamieroči civilai 

lietošanai, kuri atgādina ieročus ar 

automātisko mehānismu; 

 

8. Šaujamieroči, kas minēti 1. līdz 7. 

punktā, pēc tam, kad tie ir dezaktivēti." 

 

(ii) B kategorijā svītro 7. punktu.  

(iii) C kategorijā pievieno šādus 

punktus: 
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"5. Trauksmes un signālieroči, 

akustiski un salūta ieroči, kā arī kopijas; 

 

6. Šaujamieroči, kas minēti B 

kategorijā un C kategorijas 1. līdz 5. 

punktā, pēc tam, kad tie ir dezaktivēti." 

 

(b) B punktā svītro šādu tekstu:  

"aizslēga mehānisms, patronu nodalījums 

un šaujamieroča stobrs, kas ir atsevišķi 

objekti, ir ietverti šaujamieroču 

kategorijā, kurai tie uzliekami vai ir 

uzlikti." 

 

Pamatojums 

Ierosinātās izmaiņas varētu ietekmēt atsevišķu dalībvalstu kopējās aizsardzības spējas. 

 

Grozījums Nr.  56 

Direktīvas priekšlikums 

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

Direktīva 91/477/EEK 

I pielikums – II nodaļa – A punkts – C kategorija – 5. punkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 13.a Direktīvas 91/477/EK I pielikuma 

II nodaļu groza šādi: 

 C kategorijā pievieno šādu punktu: 

5. Trauksmes un signālieroči, 

akustiski un salūta ieroči, kā arī kopijas; 

5. A un B kategorijas, kā arī 

C kategorijas 1.–4. punktā minētie 

šaujamieroči pēc tam, kad tie ir pārveidoti 

par trauksmes vai signālieročiem, salūta 

vai akustiskajiem ieročiem, gāzes, 

peintbola vai airsofta ieročiem, Floberta 

ieročiem vai kapsulas ieročiem. 

Pamatojums 

We see no reason for alarm and signal weapons, salute and acoustic weapons to be included 

in category C, if they were originally produced as such (i.e. not by conversion from live 

ammunition). Provided that they have been approved and homologated to enter the market 

(which typically also includes safety checks), they should stay outside of the scope of the 

Directive. Regarding firearms converted to alarm, signal weapons etc., this proposal aims to 

close the loophole that was probably previously used by terrorists and criminals, who 

converted them back to live ammunition. Including them in category C acts as a preventive 

measure from their conversion back to the original state, as making them subject to 
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declaration would make them traceable, and therefore uninteresting for committing crimes. 
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