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ĪSS PAMATOJUMS

Direktīvas raksturojums

Ar šo direktīvu, ar ko groza Direktīvu 91/477/EEK, Kopiena īsteno Komisijas parakstīto 
ANO Protokolu par šaujamieroču, to daļu, detaļu un munīcijas nelikumīgu ražošanu un 
tirdzniecību, kas pievienots ANO Konvencijai pret transnacionālo organizēto noziedzību.

Direktīvas 91/477/EEK mērķis bija noteikt obligātos standartus ieroču marķēšanai, datu par 
ieroču ražošanu un tirdzniecību (ieroču uzskaites žurnālu) saglabāšanai, šaujamieroču 
dezaktivācijai, sodāmo pārkāpumu noteikšanai un ieviešanai.

Komisijas priekšlikuma mērķi

Priekšlikums paredz izdarīt spēkā esošajā direktīvā šādus grozījumus:

- atbilstīgi direktīvas piemērošanas jomai noteikt šaujamieroču nelikumīgas ražošanas 
un tirdzniecības jēdzienus,

- paredzēt noteikumus par šaujamieroču marķēšanu,
- pagarināt Direktīvā 91/477/EEK paredzēto šaujamieroču uzskaites žurnālu glabāšanas 

laiku,
- precizēt piemērojamos sodus un
- iekļaut direktīvā ANO Protokolā paredzētos vispārējos principus attiecībā uz 

šaujamieroču dezaktivēšanu.

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2000)0837)

Komisija savā ziņojumā (COM(2000)0837) izvērtē Direktīvas 91/477/EEK piemērošanu un 
principā vērtē to pozitīvi, lai gan dažās jomās ir vajadzīgi uzlabojumi.

Pastāv vienprātība par to, ka direktīvā nosaka šādu principu: pārvietošanās ar šaujamieroci no 
vienas dalībvalsts uz citu ir aizliegta. Atkāpe no šī principa ir pieļaujama tikai tad, ja tiek 
ievērota precīzi noteikta procedūra, saskaņā ar kuru attiecīgo dalībvalsti informē par 
šaujamieroča ievešanu tās jurisdikcijā esošajā teritorijā.

Saskaņā ar Komisijas sniegto informāciju pastāv būtiski trūkumi informācijas apmaiņā, kuru 
dēļ trūkst precīzu datu, un dalībvalstu sadarbība ir nepietiekama. Turklāt Eiropas 
šaujamieroču apliecības lietošana ir atzīta par problemātisku, kaut arī, pēc Komisijas domām, 
tā ir piemērots instruments attiecībā uz personām, kas nodarbojas ar medniecību vai šaušanu 
kā sporta veidu un pārvietojas no vienas dalībvalsts uz citu, lai piedalītos medībās vai sporta 
sacensībās.

Attiecībā uz šaujamieroču klasifikāciju, iegādi un glabāšanu ir acīmredzami, ka lielākajā daļā 
dalībvalstu nav vajadzīgs Komisijas paredzētais šaujamieroču iedalījums A, B, C un D 
kategorijā. Lielākajā daļā dalībvalstu nošķir tikai aizliegtos šaujamieročus un šaujamieročus, 
kuru iegādei un glabāšanai ir vajadzīga atļauja.
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Personas, uz ko direktīva attiecas, nav norādījušas uz trūkumiem direktīvā vai vajadzību pēc 
tās grozījumiem, tādēļ valda pārliecība, ka direktīva ir pareizi transponēta un kalpo tajā 
noteiktajiem mērķiem.

Referenta nostāja

Principā referents atbalsta iesaistīto pušu un Komisijas nostāju un līdz ar to atbalsta 
Direktīvas 91/477/EEK grozīšanu saskaņā ar Komisijas priekšlikumu. Lai noskaidrotu 
atsevišķas atlikušās neskaidrības, referents tomēr ir papildinājis Komisijas grozījumus, 
izmantojot Šengenas Nolīguma un ANO Protokola tekstu.

Turklāt referents piekrīt, ka direktīvas darbības jomu attiecina uz tirdzniecību internetā un 
tīmekļa vietnēm, kas dod iespēju tirgoties ar ieročiem. Kopš direktīvas transponēšanas 
1993. gadā interneta attīstība ir ievērojami progresējusi, un internets ir kļuvis par elektronisku 
tirgu. Direktīvā noteikto mērķi samazināt nelikumīgo tirdzniecību ar šaujamieročiem var 
sasniegt tikai tad, ja tiek apzināti visi šaujamieroču tirdzniecības veidi.

Lai pārmērīgi neierobežotu personu brīvu pārvietošanos, referents precizē, ka tas, ka personai, 
pārvadājot šaujamieročus no vienas dalībvalsts uz citu, nav klāt Eiropas šaujamieroču 
apliecības, nav automātiski sodāma rīcība.

GROZĪJUMI

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un 
patērētāju aizsardzības komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
3.A APSVĒRUMS (jauns)

(3a) Ņemot vērā, ka izlūkošanas dati 
liecina par aizvien plašāku pārveidoto 
ieroču izmantošanu ES, ir svarīgi 
nodrošināt, lai šādus pārveidojamus 
ieročus ietver šajā direktīvā paredzētajā 
„šaujamieroču” definīcijā.

Grozījums Nr. 2
5. APSVĒRUMS

  
1 OV vēl nav publicēts.
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(5) Turklāt protokolā ir noteikta prasība 
marķēt ieročus to izgatavošanas brīdī, un 
tad, kad notiek šaujamieroča nodošana no 
valsts krājumiem pastāvīgā privātpersonas 
lietošanā, turpretim Direktīvā 91/477 ir 
sniegta tikai netieša norāde uz 
nepieciešamību veikt marķēšanu. 

(5) Turklāt protokolā ir noteikta prasība 
marķēt ieročus to izgatavošanas brīdī, un 
tad, kad notiek šaujamieroča nodošana no 
valsts krājumiem pastāvīgā privātpersonas 
lietošanā, turpretim Direktīvā 91/477 ir 
sniegta tikai netieša norāde uz 
nepieciešamību veikt marķēšanu. Tā kā 
1969. gada 1. jūlija Konvencijā par 
kājnieku ieroču marķējuma savstarpēju 
atzīšanu ir ietvertas visas protokola 
prasības, ir jāparedz šīs konvencijas 
piemērošana visā Eiropas Savienībā.

Pamatojums

Konvencija par kājnieku ieroču marķējuma savstarpēju atzīšanu ir spēkā daudzās ES 
dalībvalstīs, tādējādi nodrošinot marķēšanas un kontroles sistēmu, kas ietver visas ANO 
protokolā noteiktās garantijas un prasības.

Grozījums Nr. 3
6. APSVĒRUMS

(6) No otras puses, šaujamieroču uzskaites 
žurnālu glabāšana jāpagarina līdz vismaz 10 
gadiem, kā tas paredzēts protokolā.

(6) No otras puses, lai gan protokolā ir 
paredzēts, ka šaujamieroču uzskaites 
žurnālu glabāšana jāpagarina līdz vismaz 10 
gadiem, šo periodu nepieciešams pagarināt 
vismaz līdz 20 gadiem, lai varētu 
nodrošināt pienācīgu šaujamieroču 
izsekojamību. Ir arī svarīgi, lai dalībvalstis 
uzturētu centralizētu un datorizētu datu 
apstrādes sistēmu, kurā katram 
šaujamierocim ir piešķirts savs 
identifikācijas numurs un tiek reģistrēti 
visu secīgo šā ieroča īpašnieku vārdi un 
adreses. Policijas un tiesu iestāžu piekļuvei 
centralizētā reģistra informācijai ir jānotiek 
saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību un 
pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 
8. pantu.

Pamatojums

Protokolā paredzēts, ka informācija ir jāuzglabā ne mazāk kā desmit gadus, taču desmit gadi 
ir pārāk īss periods, ņemot vērā to, ka ieroču ekspluatācijas laiks ir ļoti garš. Tādēļ šī 
informācija ir jāsaglabā vismaz 20 gadus. Turklāt protokols paredz, ka informācijas 
uzglabāšana ir valsts iestāžu pienākums. Lai varētu nodrošināt pienācīgu šaujamieroču 
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izsekojamību, ir vajadzīgas centralizētas reģistrācijas sistēmas, ar kuru palīdzību seko līdzi 
ierocim, nevis personām. Tā kā ir 21. gadsimts, reģistriem jābūt datorizētiem. Ir svarīgi 
nodrošināt, ka piekļuvi centralizētā reģistra informācijai reglamentē ar noteikumiem, kas 
garantē privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību.

Grozījums Nr. 4
6.A APSVĒRUMS (jauns)

(6a) Lai sekmētu šaujamieroču 
izsekojamību un efektīvi apkarotu 
šaujamieroču, to detaļu, sastāvdaļu un 
munīcijas nelegālu ražošanu un 
tirdzniecību, jāveic arī pasākumi 
dalībvalstu informācijas apmaiņas 
uzlabošanai.

Grozījums Nr. 5
6.B APSVĒRUMS (jauns)

(6b) Informācijas saglabāšanu un apmaiņu 
veic saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 1995. gada 24. oktobra 
Direktīvu 95/46/EK par personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi un šādu datu brīvu apriti.
1 OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.

Pamatojums

Ir svarīgi uzsvērt nepieciešamību rīkoties saskaņā ar pamatdirektīvu par personas datu 
aizsardzību.

Grozījums Nr. 6
9.A APSVĒRUMS (jauns)

(9a) Tirgotāju un brokeru darbības 
specifikas dēļ nepieciešama stingra šādu 
darbību kontrole, jo īpaši, lai pārbaudītu 
tirgotāju un brokeru profesionālās spējas 
un godprātību. 

Pamatojums
Līdz šim tirgotāju darbība nav pienācīgi reglamentēta, kā tas ir citās profesijās, lai gan 
ieroču tirgošana ir ļoti specifiska darbība, uz ko jāattiecina stingra kontrole. Tādēļ ir vēlams, 
lai tirgotājiem un brokeriem būtu apliecinājums par to profesionālajām spējām.
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Grozījums Nr. 7
9.B APSVĒRUMS (jauns)

(9b) Eiropas šaujamieroču apliecība 
principā darbojas apmierinoši, un tā 
jāuzskata par vienīgo dokumentu, kas 
medniekiem un sporta šāvējiem vajadzīgs, 
lai pārvestu šaujamieroci uz citu 
dalībvalsti.

Pamatojums
Atbilstīgi Komisijas 2000. gada ziņojumā minētajam un, lai veicinātu netraucētu iekšējā 
tirgus darbību, nevajadzētu ļaut dalībvalstīm pieprasīt medniekiem un sporta šāvējiem 
papildus Eiropas šaujamieroču apliecībai uzrādīt vēl citus dokumentus vai maksāt kādu 
maksu.

Grozījums Nr. 8
9.C APSVĒRUMS (jauns)

(9c) Komisijai pēc iespējas drīzāk jāizstrādā 
izmaksu un ieguvumu analīze par ietekmi, 
kāda ieroču kategoriju skaita 
samazināšanai būtu uz iekšējā tirgus 
darbību.

Grozījums Nr. 9
1. PANTA -1.A PUNKTS (jauns)

1. panta 1. punkts (Direktīva 91/477/EEK)

(–1a) 1. panta 1. punktu aizstāj ar šādu 
tekstu:
„Šīs direktīvas nozīmē „šaujamierocis” ir 
jebkurš pārvietojams ierocis ar stobru, kurš 
izdara šāvienu sprāgstvielas iedarbības 
rezultātā, ir paredzēts, tam, lai ar to šautu, 
vai var tikt pārveidots par ieroci, kas izdara 
šāvienu, raida lodi vai lādiņu sprāgstvielas 
iedarbības rezultātā, izņemot tos ieročus, 
kuri atbilst definīcijai, taču ir svītroti no tās 
viena no I pielikuma III iedaļā minētajiem 
iemesliem dēļ. Šaujamieroču kategorijas ir 
uzskaitītas I pielikuma II iedaļā.”
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Pamatojums

The definition of a firearm is consistent with the Protocol. However, the definition should 
acknowledge the increase in the use of converted weapons in criminal activity across Europe, 
and the increase in cross-border smuggling of convertible weapons, including since the 
signing of the Protocol in 2001. The definition of 'readily convertible' used in the Protocol is 
weak, and risks differing interpretation across Member States, and therefore opens potential 
loopholes in the control of weapons used in criminal activities for criminal exploitation.
Police also cite increasingly advanced techniques used by criminals in order to convert 
weapons, and therefore weapons may be used for conversion that are not considered 'readily 
convertible'. Furthermore the definition should be consistent with the exclusion of deactivated 
firearms, antique weapons and some other firearms mentioned in Annex 1, section III of the 
Directive.

Grozījums Nr. 10
1. PANTA -1.B PUNKTS (jauns)

1. panta 2. punkts (Direktīva 91/477/EEK)

(–1b) 1. panta 2. punktu aizstāj ar šādu 
tekstu:
„2. Šajā direktīvā „tirgotājs” ir jebkura 
fiziska persona, kuras arods vai 
nodarbošanās pilnībā vai daļēji ir saistīta 
ar šaujamieroču ražošanu, tirdzniecību vai 
tās nodrošināšanu, šaujamieroču maiņu, 
izīrēšanu, labošanu vai pārveidošanu.”

Grozījums Nr. 11
1. PANTA -1.C PUNKTS (jauns)

1. panta 1.a punkts (jauns) (Direktīva 91/477/EEK)

(–1c) 1. pantā iekļauj šādu 1.a punktu:
„1.a Šajā direktīvā „antīks ierocis” ir vai 
nu ierocis, kas ražots pirms 1900. gada, vai 
jebkurš ierocis, kas ražots pēc 1900. gada 
un ko dalībvalsts saskaņā ar tehniskiem 
kritērijiem definējusi kā antīku ieroci.”

Pamatojums
„Antīka ieroča" definīcija ir vajadzīga juridiskās noteiktības dēļ, jo šī direktīva neattiecas uz 
antīkiem ieročiem. No otras puses, jāļauj dalībvalstīm pieņemt citas definīcijas ar 
nosacījumu, ka to pamatā ir tehniski kritēriji.

Grozījums Nr. 12
1. PANTA 1. PUNKTS
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1. panta 2.b punkts (Direktīva 91/477/EEK)

4. Šajā direktīvā „nelegāla aprite” ir 
šaujamieroču, to detaļu, sastāvdaļu un 
munīcijas iegādāšanās, realizēšana, piegāde, 
pārvadāšana vai pārsūtīšana no vienas
dalībvalsts teritorijas vai cauri tās teritorijai
uz citas dalībvalsts teritoriju, ja viena no 
iesaistītajām dalībvalstīm to nav atļāvusi 
atbilstīgi šīs direktīvas noteikumiem vai ja 
šaujamieroči nav marķēti saskaņā ar 4. panta 
1. punktu.

2.b Šajā direktīvā „nelegāla aprite” ir 
šaujamieroču, to detaļu, sastāvdaļu un 
munīcijas iegādāšanās, realizēšana, piegāde, 
pārvadāšana vai pārsūtīšana, pārkāpjot šīs 
direktīvas noteikumus, uz kādas dalībvalsts 
teritoriju, ja viena no iesaistītajām 
dalībvalstīm to nav atļāvusi atbilstīgi šīs 
direktīvas noteikumiem vai ja šaujamieroči, 
to detaļas, sastāvdaļas un munīcija nav 
reģistrēta saskaņā ar 4. panta 3. punktu vai
nav marķēta saskaņā ar 4. panta 1. punktu. 
Tomēr šaujamieroču iegādāšanos, 
pārdošanu, piegādi, pārvietošanu vai 
nodošanu neuzskata par nelegālu 
tirdzniecību tikai tādēļ, ka tie nav marķēti 
saskaņā ar 4. panta 1. punktu, ja 
šaujamierocis ticis ražots vai nodots no 
valdības krājumiem pastāvīgā 
privātpersonas lietošanā pirms ..*, ar 
nosacījumu, ka marķējums atbilst 
attiecīgajām prasībām, kas bija 
piemērojamas pirms šī datuma.
_____________

* [Datums, kad šo direktīvu transponē dalībvalstīs]

Pamatojums
Par nelegālas tirdzniecības pazīmi jāuzskata arī tas, ka ierocis nav reģistrēts. Iekļaujot 
vārdus „pārkāpjot šīs direktīvas noteikumus”, tiks nodrošināta juridiska noteiktība, tādējādi 
paredzot, ka nelegāla tirdzniecība ir jebkāda veida tirdzniecība, kas nenorit saskaņā ar 
visiem šīs direktīvas noteikumiem, kā arī nodrošināts tas, ka visiem šaujamieročiem ES 
teritorijā piemēro vienādus noteikumus. Taču darījumums ar tādiem šaujamieročiem, kas 
atbilst pašlaik spēkā esošajiem marķēšanas noteikumiem, nevajadzētu uzskatīt par 
nelikumīgiem, ja darījums attiecas uz šaujamieročiem, kas ražoti vai nodoti citam lietotājam 
pirms šīs direktīvas transponēšanas dienas.

Grozījums Nr. 13
1. PANTA 1.A PUNKTS (jauns)

1. panta 4. punkts Direktīva 91/477/EEK

(1a) 1. panta 4. punktu aizstāj ar šādu 
tekstu:
„4. „Eiropas šaujamieroču apliecība” ir 
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dokuments, ko dalībvalsts iestādes pēc 
pieprasījuma izsniedz personai, kura 
likumīgi kļūst par šaujamieroča turētāju un 
lietotāju. Apliecības derīguma termiņš 
nepārsniedz piecus gadus. Šo termiņu var 
pagarināt. Apliecībā ir norādīti 
II pielikumā noteiktie dati. „Eiropas 
šaujamieroču apliecība” ir dokuments, 
kuru nevar nodot citai personai un kurā 
ieraksta apliecības īpašnieka valdījumā 
esošo un lietoto šaujamieroci vai 
šaujamieročus. Apliecībai vienmēr ir jābūt 
pie šaujamieroča lietotāja. Apliecībā 
norāda izmaiņas attiecībā uz šaujamieroča 
valdījumu vai pazīmēm, kā arī tā 
nozaudēšanu vai zādzību.”

Grozījums Nr. 14
1. PANTA 2. PUNKTS

4. panta 1. punkta pirmā daļa (Direktīva 91/477/EEK)

1. Lai identificētu un izsekotu katru 
šaujamieroci, dalībvalstis pieprasa, lai tā 
izgatavošanas procesā dalībvalstis vai nu 
izvirza prasību pēc īpaša marķējuma, kurā 
būtu norādīts izgatavotāja nosaukums, 
izgatavošanas valsts vai vieta un sērijas 
numurs, vai arī saglabā jebkuru īpašu, viegli 
lietojamu marķējumu, ko veido ģeometriski 
simboli kopā ar ciparu vai burtciparu kodu, 
un kas visām dalībvalstīm ļauj viegli 
identificēt izgatavošanas valsti.

1. Lai identificētu un izsekotu katru 
šaujamieroci, dalībvalstis pieprasa, lai tā 
izgatavošanas procesā dalībvalstis vai nu 
izvirza prasību pēc īpaša marķējuma, kurā 
būtu norādīts ražotāja nosaukums vai firmas 
zīme, izgatavošanas valsts vai vieta un 
sērijas numurs, piemēram, kā noteikts 
1969. gada 1. jūlija Konvencijā par 
kājnieku ieroču marķējuma savstarpēju 
atzīšanu, vai arī saglabā jebkuru īpašu, 
viegli lietojamu marķējumu, ko veido 
ģeometriski simboli kopā ar ciparu vai 
burtciparu kodu, un kas visām dalībvalstīm 
ļauj viegli identificēt izgatavošanas valsti.

Grozījums Nr. 15
1. PANTA 2. PUNKTS

4. panta 2. punkts (Direktīva 91/477/EEK)

2. Attiecībā vismaz uz A un B kategoriju
katra dalībvalsts pakļauj tirgotāja darbību 
tās teritorijā tādiem nosacījumiem, kā 
atļaujas saņemšana, pamatojoties vismaz uz
vienu tirgotāja privātās un profesionālās 

2. Katra dalībvalsts ļauj savā teritorijā 
tirgotājam darboties tikai tad, ja tam ir 
atļauja, ko dalībvalsts izsniedz, veicot
vismaz vienu tirgotāja privātās un 
profesionālās godprātības pārbaudi. 
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godprātības pārbaudi. Juridiskas personas 
gadījumā pārbauda personu, kas vada 
uzņēmumu. Attiecībā uz C un D kategoriju 
katra dalībvalsts, kas nepakļauj tirgotāja 
darbību atļaujas saņemšanai, to pakļauj 
deklarēšanai.

Juridiskas personas gadījumā pārbauda 
personu, kas vada uzņēmumu. 

Grozījums Nr. 16
1. PANTA 2. PUNKTS

4. panta 3. punkts (Direktīva 91/477/EEK)

3. Katram tirgotājam ir jāved uzskaites 
žurnāls, kurā reģistrē informāciju par visiem 
A, B un C kategorijas šaujamieročiem, 
kurus tas saņēmis un pārdevis, iekļaujot
ziņas, kas ļautu ieroci identificēt, jo īpaši
tipu, ražotāju, modeli, kalibru un sērijas 
numuru, kā arī piegādātāja un pircēja vārdu 
un adresi. Tirgotājs uzskaites žurnālu 
saglabā piecus gadus, pat ja viņš savu 
darbību jau ir beidzis. Katra dalībvalsts
nodrošina šādas informācijas saglabāšanu 
vismaz desmit gadus.

3. Katram tirgotājam ir jāved uzskaites 
žurnāls, kurā reģistrē informāciju par visiem
šaujamieročiem, kurus tas saņēmis un 
pārdevis, kā arī ziņas, kas ļautu ieroci 
identificēt, jo īpaši tipu, ražotāju, modeli, 
kalibru un sērijas numuru, kā arī piegādātāja 
un pircēja vārdu un adresi. Tirgotājs 
uzskaites žurnālu saglabā piecus gadus, pat 
ja viņš savu darbību jau ir beidzis. Katra 
dalībvalsts nodrošina minētās informācijas 
saglabāšanu centralizētā un datorizētā 
uzskaites sistēmā vismaz divdesmit gadus.

Pamatojums

Ja katrā dalībvalstī būtu centralizēta un datorizēta uzskaites sistēma, tas atvieglotu 
informācijas izsekojamību un apmaiņu. Turklāt, ņemot vērā šaujamieroču ekspluatācijas 
ilgumu, priekšlikumā paredzētais desmit gadu informācijas saglabāšanas laiks ir jāpagarina 
līdz divdesmit gadiem. 

Grozījums Nr. 17
1. PANTA 2.A PUNKTS (jauns)

4. panta 3.a punkts (jauns) (Direktīva 91/477/EEK)

3.a Dalībvalstis nodrošina, ka var 
noskaidrot visu A, B, C un D kategorijā 
klasificēto šaujamieroču pašreizējo 
īpašnieku.

Grozījums Nr. 18
1. PANTA 2.B PUNKTS (jauns)



PE 380.586v02-00 12/17 AD\670886LV.doc

LV

4.a pants (jauns) (Direktīva 91/477/EEK)

2.b Pēc 4. panta iekļauj šādu jaunu pantu:
„4.a pants

Neskarot 3. pantu, dalībvalstis ļauj 
iegādāties un turēt A, B, C un D kategorijā 
klasificētos šaujamieročus tikai tādām 
personām, kam saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem ir piešķirta attiecīga licence vai 
atļauja.”

Grozījums Nr. 19
1. PANTA 2.C PUNKTS  (jauns)

Direktīva 91/477/EEK

2.c Direktīvas 5. pantu aizstāj ar šādu 
tekstu:
„Neskarot 3. pantu, dalībvalstis ļauj 
šaujamieročus iegādāties un turēt tikai 
tādām personām, kurām ir pamatots 
iemesls un: 
a) kurām ir 18 vai vairāk gadu, izņemot 
attiecībā uz medībām vai šaušanu mērķī; 
b) kuras neapdraud sevi, sabiedrisko 
kārtību vai drošību. 
Neskarot 3. pantu, dalībvalstis atļauj 
šaujamieročus turēt tikai personām, kuras 
nav iepriekš sodītas par smaga nozieguma 
izdarīšanu (piemēram, slepkavību, 
laupīšanu vai dedzināšanu) vai līdzdalību 
šādā noziegumā.
Dalībvalstis var anulēt šaujamieroča 
turēšanas atļauju, ja nav izpildīts kāds no 
pirmā punkta b) apakšpunkta 
noteikumiem.   
Dalībvalstis nevar aizliegt to teritorijā 
dzīvojošām personām turēt citā dalībvalstī 
iegādātu ieroci, ja vien tās neaizliedz tāda 
paša ieroča iegādi savā teritorijā.

Pamatojums

Jaunā teksta iekļaušanas mērķis ir precizēt šo noteikumu atbilstīgi Šengenas Nolīguma 
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83. panta c) apakšpunktam.

Grozījums Nr. 20
1. PANTA 2.D PUNKTS  (jauns)
6. pants (Direktīva 91/477/EEK)

2.d Šādu jaunu daļu iekļauj 6. pantā:
„Šaujamieroču, to detaļu, sastāvdaļu un 
munīcijas iegāde, izmantojot distanciālās 
saziņas līdzekļus, kas definēti Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1997. gada 
20. maija Direktīvas par patērētāju 
aizsardzību saistībā ar distances līgumiem1

2. pantā, notiek, cieši ievērojot šīs 
direktīvas noteikumus.
1 OV L 144, 04.06.1997., 19. lpp.

Grozījums Nr. 21
1. PANTA 2.E PUNKTS (jauns)

12. panta 2. punkts (Direktīva 91/477/EEK)

2.e Direktīvas 12. panta 2. punktu groza 
šādi:
a) šā punkta pirmo apakšpunktu aizstāj ar 
šādu tekstu:
„2. Neatkarīgi no 1. punkta mednieki un 
sporta šāvēji nolūkā veikt attiecīgās 
darbības drīkst bez iepriekšējas atļaujas 
turēt vienu vai vairākus šaujamieročus 
ceļojuma laikā cauri divu vai vairāku 
dalībvalstu teritorijai, ja viņiem ir Eiropas 
šaujamieroču apliecība, kurā ir ieraksts par 
minēto šaujamieroci vai šaujamieročiem. 
Šim nolūkam dalībvalstis neprasa citu 
dokumentu kā tikai Eiropas šaujamieroču 
apliecību. Dalībvalstis nedrīkst noteikt, ka 
Eiropas šaujamieroču apliecību pieņem 
tikai tādā gadījumā, ja tās turētājs izpilda 
kādas papildu reģistrācijas prasības vai 
maksā kādu maksu.”
b) šā punkta otro apakšpunktu aizstāj ar 
šādu tekstu:
„Taču šī atkāpe neattiecas uz ieceļošanu 
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dalībvalstī, kurā aizliegts iegādāties un 
turēt attiecīgo ieroci; tādā gadījumā 
Eiropas šaujamieroču apliecībā par to tiek 
izdarīts speciāls ieraksts.”

Pamatojums

Atbilstīgi Komisijas 2000. gada ziņojumā minētajam un, lai veicinātu netraucētu iekšējā 
tirgus darbību, nevajadzētu ļaut dalībvalstīm pieprasīt medniekiem un sporta šāvējiem 
papildus Eiropas šaujamieroču apliecībai uzrādīt vēl citus dokumentus vai maksāt kādu 
maksu.

Grozījums Nr. 22
1. PANTA 2.F PUNKTS (jauns)

13. panta 3. punkts (Direktīva 91/477/EEK)

2.f Direktīvas 13. panta 3. punktu aizstāj ar 
šādu tekstu:
„3. Dalībvalstis izveido tīklus regulārai 
viņu rīcībā esošās informācijas apmaiņai.
Šā panta piemērošanas nolūkā Komisija ne 
vēlāk kā vienu gadu pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā izveido kontaktgrupu 
informācijas apmaiņai.
Katra dalībvalsts informē pārējās 
dalībvalstis un Komisiju par iestādēm, kas 
ir atbildīgas par informācijas nosūtīšanu 
un saņemšanu, kā arī par 11. panta 
4. punkta noteikumu piemērošanu.”

Grozījums Nr. 23
1. PANTA 3. PUNKTS
Direktīva 91/477/EEK

Šādu darbību mēģinājumi, piedalīšanās vai 
mudināšana uz piedalīšanos tajās arī ir 
jāuzskata par noziedzīgu nodarījumu, ja tās
veic apzināti.

Šajā pantā noteikto noziedzīgo nodarījumu 
organizēšana, vadīšana, atbalsts to 
veikšanā un līdzdalība, tos sekmējot vai 
sniedzot konsultācijas, ir jāuzskata par 
noziedzīgu nodarījumu, ja minētās darbības
veic apzināti.
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Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir paskaidrot minēto noteikumu, un formulējums ir ņemts no ANO 
protokola, kas ir direktīvas pamatā.

Grozījums Nr. 24
1. PANTA 3. PUNKTS

(jauna) (Direktīva 91/477/EEK)

Par Eiropas šaujamieroču apliecības 
neuzrādīšanu nepiespriež cietumsodu.

Pamatojums
Šā papildinājuma mērķis ir nepieļaut, ka likumīgiem ieroču īpašniekiem piespriež cietumsodu, 
ja viņi ceļo uz citu dalībvalsti un nespēj uzrādīt Eiropas šaujamieroču apliecību, bet viņiem ir 
visi pārējie nepieciešamie dokumenti.

Grozījums Nr. 25
1. PANTA 4.A PUNKTS (jauns)

II pielikuma f) apakšpunkts (Direktīva 91/477/EEK)

4.a II pielikuma f) punkta otro daļu groza 
šādi:
„Minētā iepriekšējā atļauja principā nav 
vajadzīga, lai ceļotu ar šaujamieroci nolūkā 
medīt vai nodarboties ar šaušanu mērķī, ar 
nosacījumu, ka ceļotājam ir Eiropas 
šaujamieroču apliecība.”

Grozījums Nr. 26
2. PANTA 2.A PUNKTS (jauns)

2.a Piecu gadu laikā no šīs direktīvas 
transponēšanas dienas valstu tiesību aktos 
un pēc tam reizi piecos gados Komisija 
iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojumu par situāciju, kas izveidojusies šīs 
direktīvas piemērošanas rezultātā, 
vajadzības gadījumā kopā ar 
priekšlikumiem. 
Komisija veic pētījumu par šaujamieroču 
kopiju tirdzniecību Eiropas Kopienā un ne 
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vēlāk kā līdz [..]* dara pētījuma rezultātus 
zināmus Eiropas Parlamentam un 
Padomei.
____________

* Gadu pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā.

Pamatojums

Saskaņā ar tiesību aktu labākas izstrādes principu Direktīvas 91/477/EEK ir jāatjaunina 
prasība par ziņošanu, un ziņojumiem jābūt regulāriem. Turklāt Komisijai jāveic pētījums par 
tādu sarežģītu jautājumu kā ieroču kopijas un to tirdzniecība Eiropas Kopienā, tostarp par 
tirdzniecību internetā. 
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