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Direktīvas priekšlikums (COM(2006)0093) – C6-0081/2006 – 2006/0031(COD))

Direktīvas priekšlikums

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījumu iesniedza Michael Cashman

Grozījums Nr. 9
3.a apsvērums (jauns)

(3a) Policijas izlūkdati norāda, ka Kopienā 
palielinājies noziedzīgu rīcību skaits, kurās 
iesaistīti pārveidoti ieroči, un pieaugusi 
pārrobežu kontrabanda ar pārveidojamiem 
ieročiem, lai šos ieročus varētu pārveidot 
par šaujamieročiem, kas izdara šāvienu, 
raida lodi vai lādiņu sprāgstvielas 
iedarbības rezultātā, tādēļ ir būtiski 
nodrošināt, ka šādus pārveidojamus 
ieročus šajā direktīvā ietver definīcijā 
„šaujamieroči”.
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Or. en

Pamatojums

Policija ziņo par pieaugošo problēmu saistībā ar pārveidotiem ieročiem, jo īpaši dažām 
dalībvalstīm ieviešot stingrākas pārbaudes tradicionālajiem šaujamieročiem. Šī problēma 
acīmredzami ir visas Eiropas problēma, kas ietver dažās dalībvalstīs likumīgi pieejamo 
pārveidojamo ieroču kontrabandu uz citām dalībvalstīm, lai tos pārveidotu.

Grozījumu iesniedza Véronique Mathieu

Grozījums Nr. 10
5. apsvērums

(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 Direktīvā91/477 ir 
sniegta tikai netieša norāde uz 
nepieciešamību veikt marķēšanu. Tā kā 
1969. gada 1. jūlija Konvencija par 
kājnieku ieroču paraugmarķējuma 
savstarpēju atzīšanu ietver visas protokola 
prasības, jāparedz šīs konvencijas 
piemērošana visā Eiropas Savienībā.

Or. fr

Pamatojums

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

Grozījumu iesniedza Marie-Line Reynaud

Grozījums Nr. 11
6. apsvērums

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

(6) No otras puses, dalībvalstu pasākumiem, 
kas saistīti ar informācijas uzturēšanu, 
jābūt vēl plašākiem nekā protokola 
noteikumiem, nodrošinot datorizēta 
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centrālā uzskaites žurnāla ierīkošanu 
valstu līmenī un pagarinot obligāto 
glabāšanas periodu līdz 20 gadiem. 
Policijas un tiesu iestāžu piekļuvei 
informācijai centrālajā uzskaites žurnālā 
jābūt saskaņā ar Cilvēktiesību un 
pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 
8. pantu.

Or. fr

Pamatojums

Ir svarīgi nodrošināt, ka piekļuve informācijai, kas glabājas šajā centrālajā uzskaites žurnālā, 
ir saskaņā ar noteikumiem, kuri nodrošina tiesību uz privāto un ģimenes dzīvi ievērošanu.

Grozījumu iesniedza Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg un Gisela Kallenbach

Grozījums Nr. 12
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 
paredzēts, ka šaujamieroču uzskaites 
žurnālu glabāšana jāpagarina līdz vismaz 10 
gadiem, ir nepieciešams pagarināt šo 
periodu līdz 20 gadiem, lai nodrošinātu 
pienācīgu šaujamieroču izsekojamību. 
Turklāt dalībvalstīm nepieciešams uzturēt 
datorizētu un centralizētu uzskaites 
sistēmu, kurā katram šaujamierocim 
piešķir vienreizēju identifikācijas numuru, 
kā arī min katra nākamā īpašnieka vārdu 
un adresi.

Or. en

Pamatojums

Protokolā paredzēta informācijas glabāšana „līdz vismaz desmit gadiem”, taču 10 gadi ir 
neatbilstošs laika periods, ņemot vērā šaujamieroču garo darbmūžu. Tādēļ informācija 
jāglabā vismaz 20 gadus. Turklāt protokolā paredzēts, ka informācijas uzturēšana ir valsts 
iestāžu atbildība. Pienācīgai šaujamieroču izsekojamībai vajadzīga centralizēta uzskaites 
sistēma, kas drīzāk uzrauga ieroci, nevis personu. 21. gadsimtā automatizēti uzskaites žurnāli 
ir obligāti.
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Grozījumu iesniedza Marie-Line Reynaud

Grozījums Nr. 13
6.a apsvērums (jauns)

(6a) Lai sekmētu šaujamieroču 
izsekojamību un efektīvi apkarotu 
šaujamieroču, to detaļu, sastāvdaļu un 
munīcijas nelegālu izgatavošanu un apriti, 
jāveic arī pasākumi informācijas apmaiņas 
uzlabošanai starp dalībvalstīm.

Or. fr

Grozījumu iesniedza Marie-Line Reynaud

Grozījums Nr. 14
6.b apsvērums (jauns)

(6b) Informācijas uzturēšana un apmaiņa 
jāveic 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.

Or. fr

Pamatojums

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

Grozījumu iesniedza Véronique Mathieu

Grozījums Nr. 15
9.a apsvērums (jauns)

(9a) Dalībvalstis jārosina paredzēt jaunas 
ieroču kategorijas, ja tas labvēlīgi ietekmēs 
iekšējā tirgus darbību.

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Véronique Mathieu

Grozījums Nr. 16
9.b apsvērums (jauns)

(9b) Komisijai pēc iespējas drīzāk jāizstrādā 
izmaksu un ieguvumu pētījums par ietekmi, 
kāda ieroču kategoriju skaita 
samazināšanai būtu uz iekšējo tirgu.

Or. fr

Grozījumu iesniedza Michael Cashman

Grozījums Nr. 17
9.a apsvērums (jauns)

(9a) Eiropas šaujamieroču apliecība 
jāuzskata par galveno dokumentu, kas 
nepieciešams medniekiem un sporta 
šāvējiem, lai pārvestu šaujamieroci uz citu 
dalībvalsti. Jebkādas papildu prasības, ko 
dalībvalsts nosaka medniekiem vai sporta 
šāvējiem attiecībā uz šaujamieroča 
ievešanu tajā, ir jāpamato, un tām jābūt 
saskaņā ar likumīgiem sabiedriskās 
kārtības mērķiem sabiedrības drošības 
aizsardzībai.

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz mednieku un sporta šāvēju pārvietošanos dalībvalstis papildus Eiropas 
šaujamieroču apliecībai var pieprasīt citus dokumentus tikai tad, ja to stingri pamato 
dalībvalsts likumīgi sabiedriskās kārtības mērķi sabiedrības drošības aizsardzībai, kā arī ja 
šīs prasības ir saskaņā ar šādiem mērķiem.

Grozījumu iesniedza Kathalijne Maria Buitenweg, Gisela Kallenbach

Grozījums Nr. 18
9.a apsvērums (jauns)

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

Or. en

Pamatojums

Līdz šim tirgotāju darbību veikšana nav pienācīgi reglamentēta, pretēji tam, kā tas ir ar citām 
profesijām, lai gan šīs ir ļoti specifiskas darbības, kam vajadzīga stingra kontrole. Tādēļ 
tirgotājiem un brokeriem vēlams nodrošināt apliecinājumu par to profesionālajām spējām.

Grozījumu iesniedza Kathalijne Maria Buitenweg, Gisela Kallenbach

Grozījums Nr. 19
9.b apsvērums (jauns)

(9b) Lai samazinātu vardarbīgu nāvju un 
ievainojumu risku, ko rada kājnieku ieroči, 
šaujamieroču iegādei, izmantojot distances 
saziņas līdzekļus, piemēram, internetu, 
jābūt saskaņā ar visām šīs direktīvas 
prasībām. Starp šaujamieroča pasūtīšanas 
un piegādes brīdi jābūt produkta uzteikuma 
periodam, izņemot tām personām, kurām ir 
derīga atļauja, un dalībvalstīm jāizstrādā 
detalizēti pasākumi attiecībā uz 
šaujamieroču iegādes aizliegumu 
personām, kuras ar galīgo tiesas spriedumu 
atzītas par vainīgām smagos noziedzīgos 
nodarījumos.

Or. en

Pamatojums

Šaujamieroču iegādei, izmantojot distances saziņas līdzekļus, jāpiemēro pienācīga kontrole.
Turklāt uzteikuma periods, ko piemēro dažos ASV štatos, piemēram, Kalifornijā, palīdzētu 
izvairīties no noziegumiem, kas izdarīti īslaicīgu psihisku traucējumu dēļ. Šaujamieroču 
iegāde, ko veic personas, kuras atzītas par vainīgām smagos noziedzīgos nodarījumos, ir 
bīstama.
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Grozījumu iesniedza Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg, Gisela Kallenbach

Grozījums Nr. 20
9.c apsvērums (jauns)

(9c) Eiropas šaujamieroču apliecība 
principā darbojas apmierinoši, un tā 
jāuztver kā vienīgais dokuments, kas 
nepieciešams medniekiem un sporta 
šāvējiem, lai pārvestu šaujamieroci uz citu 
dalībvalsti.

Or. en

Pamatojums

Kā minēts Komisijas 2000. gada ziņojumā, kā arī ņemot vērā iekšējā tirgus pareizu darbību, 
dalībvalstīm nav jāatļauj prasīt citus dokumentus, kas nav Eiropas šaujamieroču apliecība, 
vai maksu attiecībā uz mednieku un sporta šāvēju pārvietošanos.

Grozījumu iesniedza Michael Cashman

Grozījums Nr. 21
1. PANTA –1. PUNKTS (jauns)

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

(–1) 1. panta 1. punktu izsaka šādā 
redakcijā:
„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 
I pielikuma III iedaļā minēto iemeslu dēļ. 
Šaujamieroču kategorijas uzskaitītas 
I pielikuma II iedaļā.”

Or. en

Justification

The definition of a firearm is consistent with the Protocol. However, the definition should 
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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.

Grozījumu iesniedza Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg un Gisela Kallenbach

Grozījums Nr. 22
1. PANTA –1. PUNKTS (jauns)

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

(–1) 1. pantā ietver 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 definējusi kā antīku ieroci 
saskaņā ar tehniskiem kritērijiem.”

Or. en

Pamatojums

Definīcija „antīks ierocis” ir nepieciešama juridiskai noteiktībai, jo šī direktīva neietver 
šādus ieročus. No otras puses, jāpieļauj citas dalībvalstu definīcijas, ja tās ir pamatotas uz 
tehniskiem kritērijiem.

Grozījumu iesniedza Edith Mastenbroek

Grozījums Nr. 23
1. PANTA –1. PUNKTS (jauns)

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

–1) 1. panta 2. punktu izsaka šādā 
redakcijā:
„2. Šajā direktīvā „tirgotājs” ir jebkura 
fiziska persona, kuras arods vai 
nodarbošanās pilnībā vai daļēji ir saistīta 
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ar šaujamieroču ražošanu, tirdzniecību vai 
tirdzniecību internetā, vai tīmekļa vietņu 
piedāvāšanu šādai tirdzniecībai, ar 
šaujamieroču maiņu, izīrēšanu, labošanu 
vai pārveidošanu.”

Or. en

Grozījumu iesniedza Marie-Line Reynaud

Grozījums Nr. 24
1. PANTA 1. PUNKTS

1. panta 4. 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 no jebkuras
valsts teritorijas vai cauri tās teritorijai uz 
kādas 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.

Or. fr

Pamatojums

Definīcijā „nelegāla aprite” jāiekļauj arī gadījumi, kad attiecīgos šaujamieročus, to detaļas, 
sastāvdaļas un munīciju ieved no trešām valstīm.

Grozījumu iesniedza Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg un Gisela Kallenbach

Grozījums Nr. 25
1. PANTA 1. PUNKTS

1. panta 4. 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

2.b Šajā direktīvā „nelegāla aprite” ir 
šaujamieroču, to detaļu, sastāvdaļu un 
munīcijas iegādāšanās, realizēšana, piegāde, 
pārvadāšana vai pārsūtīšana, pārkāpjot šo 
direktīvu, uz kādas dalībvalsts teritoriju, ja 
viena no iesaistītajām dalībvalstīm to nav 
atļāvusi atbilstīgi šīs direktīvas noteikumiem 
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atbilstīgi šīs direktīvas noteikumiem vai ja 
šaujamieroči nav marķēti saskaņā ar 4. panta 
1. punktu.

vai ja šaujamieroči, to detaļas, sastāvdaļas 
un munīcija nav reģistrēti saskaņā ar 
4. panta 3. punktu vai nav marķēti saskaņā 
ar 4. panta 1. punktu. Tomēr šaujamieroču 
iegādāšanos, realizēšanu, piegādi, 
pārvadāšanu vai pārsūtīšanu neuzskata par 
nelegālu apriti tikai tādēļ, ka tie nav 
marķēti saskaņā ar 4. panta 1. punktu, ja 
šaujamierocis ticis ražots vai nodots no 
valsts krājumiem pastāvīgā privātpersonas 
lietošanā pirms ...*, ar nosacījumu, ka 
marķējums atbilst attiecīgajām prasībām, 
kas bija piemērojamas pirms šī datuma.
_____________
* [Šīs direktīvas transponēšanas datums 
dalībvalstīs]

Or. en

Pamatojums

Reģistrēšanas neesība jāuztver kā viena no problēmām, kas jārisina saistībā ar nelegālu 
apriti. Ietverot vārdus „pārkāpjot šo direktīvu”, tiks nodrošināta juridiska noteiktība, 
nosakot, ka nelegāla aprite ir jebkura aprite, kas nav saskaņā ar visiem šīs direktīvas 
noteikumiem, kā arī tiks nodrošināts, ka visiem šaujamieročiem, kuri atrodas ES teritorijā, 
piemēro vienlīdzīgus nosacījumus. Tomēr to šaujamieroču pārvietošana, kuri atbilst 
pašreizējiem marķēšanas standartiem, nav jāuzskata par nelegālu, ja tā saistīta ar 
šaujamieročiem, kas ražoti vai pārsūtīti pirms šīs direktīvas transponēšanas datuma.

Grozījumu iesniedza Marie-Line Reynaud

Grozījums Nr. 26
1. PANTA 1.A PUNKTS (JAUNS)

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

(1.a) 1. panta 4. punktu izsaka šādā 
redakcijā:
„Eiropas šaujamieroču apliecība ir 
dokuments, kuru dalībvalsts iestādes pēc 
pieprasījuma izsniedz personai, kas 
likumīgi kļūst par šaujamieroča īpašnieku 
vai lietotāju. Apliecības derīguma termiņš 
nepārsniedz piecus gadus. Šo termiņu var 
pagarināt. Apliecībā ir iekļauta 
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II pielikumā paredzētā informācija. 
Eiropas šaujamieroču apliecība ir 
dokuments, kuru nevar nodot citai personai 
un kurā ieraksta apliecības īpašnieka 
īpašumā esošo vai lietoto šaujamieroci vai 
šaujamieročus. Ieroču apliecībai vienmēr ir 
jāatrodas pie šaujamieroča lietotāja. 
Apliecībā norāda izmaiņas šaujamieroča 
glabāšanā vai īpašībās, kā arī tā 
nozaudēšanu vai zādzību.
Eiropas šaujamieroču apliecības 
neuzrādīšana muitas vai policijas pārbaudē 
pati par sevi vēl nav uzskatāma par 
noziedzīgu nodarījumu, par kuru var 
piespriest cietumsodu.”

Or. fr

Pamatojums

Lai gan par Eiropas šaujamieroču apliecības neuzrādīšanu pārbaudes laikā var sodīt, tam 
nav jābūt par iemeslu šīs personas apcietināšanai.

Grozījumu iesniedza Alexander Alvaro

Grozījums Nr. 27
1. PANTA 1.A PUNKTS (JAUNS)

2. panta 2.a punkts (jauns) (Direktīva 91/477/EEK)

(1.a) 2. pantam pievieno šādu punktu:
„Šī direktīva attiecas uz tālpārdošanu.”

Or. en

Pamatojums

Skaidri jānorāda, ka šīs direktīvas noteikumi ietver tirdzniecību, piemēram, izmantojot 
internetu.

Grozījumu iesniedza Roberta Angelilli, Guido Podestà un Stefano Zappalà

Grozījums Nr. 28
1. PANTA 2. PUNKTS

4. panta 1. punkta 1. apakšpunkts (Direktīva 91/477/EEK)
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„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 
samontēto šaujamieroci, dalībvalstis 
pieprasa, lai tā izgatavošanas procesā 
dalībvalstis vai nu izvirza prasību pēc īpaša 
marķējuma, iekļaujot izgatavotāja 
nosaukumu vai marķējumu, izgatavošanas 
valsti vai vietu un sērijas numuru,
piemēram, kā noteikts 1969. gada 1. jūlija 
Konvencijā par kājnieku ieroču 
paraugmarķējuma 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.

Or. it

Justification

Attualmente tutti i Paesi maggiori produttori europei di armi destinate al mercato civile 
hanno sottoscritto la Convenzione CIP, cosicché si può ritenere che la quasi totalità delle 
armi civili presenti sul territorio dell’Unione Europea sia marcata in tale modo. È comunque 
necessario costituire un sistema unico di marcatura che permetta l’identificazione e la 
tracciatura delle armi presenti all’interno dell’Unione, coerentemente con il disposto dell’art. 
8 del Protocollo. Il sistema proposto dà la possibilità agli Stati membri di predisporre un 
sistema di marcatura unico autonomo, che comprenda tuttavia gli elementi previsti dal 
Protocollo e che sia omogeneo rispetto agli standard e ai criteri definiti dalla Convenzione 
CIP. L’articolo 11 paragrafo 2 del testo in vigore richiede per il trasferimento 
infracomunitario delle armi da fuoco che esse siano state punzonate da un banco di prova 
riconosciuto, ai sensi della Convenzione CIP. Da ultimo, è da preferire la più precisa dizione 
“produttore” anziché “fabbricante”, al fine di rendere omogenea la disposizione con il 
diritto comunitario derivato sulla qualità dei prodotti e la difesa del consumatore (Direttive 
85/374/CEE, 92/59 CEE e 2001/95/CE e successive modificazioni e integrazioni). In tal senso 
la dizione “produttore”, relativa al primo immissore sul mercato, è idonea a comprendere 
anche l’importatore in via definitiva.

Grozījumu iesniedza Kathalijne Maria Buitenweg un Gisela Kallenbach

Grozījums Nr. 29
1. PANTA 2. PUNKTS

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

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

brokera darbību tās teritorijā tādiem 
nosacījumiem, kā atļaujas saņemšana, 
pamatojoties vismaz uz vienu tirgotāja un 
brokera privātās un profesionālās 
godprātības un spēju pārbaudi. Juridiskas 
personas gadījumā pārbauda personu, kas 
vada uzņēmumu.

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā norādīts, ka brokeru darbības jāreglamentē līdzīgi tirgotāju 
darbībām. Līdz šim tirgotāju darbību veikšana nav pienācīgi reglamentēta, pretēji tam, kā tas 
ir ar citām profesijām, lai gan šīs ir ļoti specifiskas darbības, kam vajadzīga stingra kontrole.
Tādēļ tirgotājiem un brokeriem vēlams nodrošināt apliecinājumu par to profesionālajām 
spējām.

Grozījumu iesniedza Alexander Alvaro

Grozījums Nr. 30
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 
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.

2. Katra dalībvalsts pakļauj tirgotāja darbību 
tās teritorijā tādiem nosacījumiem, kā 
atļaujas saņemšana, pamatojoties vismaz uz 
vienu tirgotāja privātās un profesionālās 
godprātības pārbaudi. Juridiskas personas 
gadījumā pārbauda personu, kas vada 
uzņēmumu. 

Or. en

Pamatojums

Atsauce uz C un D kategorijām šajā pantā jāsvītro saskaņā ar priekšlikumu atstāt tikai divas 
kategorijas.
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Grozījumu iesniedza Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg un Gisela Kallenbach

Grozījums Nr. 31
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. Katra dalībvalsts nodrošina datorizētas 
un centralizētas uzskaites sistēmas 
uzturēšanu, kurā saskaņā ar šo direktīvu 
katram šaujamierocim piešķir vienreizēju 
identifikācijas numuru.
Uzskaites sistēmā ieraksta un saglabā katra 
šaujamieroča tipu, ražotāju, modeli, kalibru,
ražošanas gadu un sērijas numuru, ražotāja 
vārdu un adresi, kā arī šaujamieroča 
iepriekšējā un pašreizējā īpašnieka vārdu, 
informāciju par jebkādu tirdzniecības 
darījumu ar šaujamieroci vai tā 
pārsūtīšanu, maiņu, izīrēšanu, labošanu 
vai pārveidošanu. Uzskaites sistēmā arī 
glabās informāciju, kas padarīs iespējamu 
detaļu, sastāvdaļu un munīcijas 
izsekojamību.
Katram tirgotājam un brokerim viņa 
darbības laikā ir jāved un jāuztur uzskaites 
žurnāls, kurā reģistrē visus gadījumus, 
kuros tirgotājs vai brokeris ir piedalījies, un 
kas jāreģistrē 1. apakšpunktā minētajā 
centralizētajā uzskaites sistēmā. Pārtraucot 
darbību, tirgotājs vai brokeris nodod 
uzskaites žurnālu 1. apakšpunktā 
norādītajai valsts iestādei, kas ir atbildīga 
par uzskaiti.

Or. en

Pamatojums

Protokolā paredzēts, ka informācijas uzturēšana ir valsts iestāžu atbildība. Pienācīgai 
šaujamieroču izsekojamībai vajadzīgas centralizētas uzskaites sistēmas. Ražošanas gads ir 
svarīga informācija, lai nodrošinātu šaujamieroču izsekojamību. 21. gadsimtā datorizēta 
uzskaite ir obligāta. 10 gadi, kas minēti ANO Protokolā, ir pārāk īss laiks, ņemot vērā 
šaujamieroču garo darbmūžu. Tādēļ informācija jāglabā vismaz 20 gadus.
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Grozījumu iesniedza Marie-Line Reynaud

Grozījums Nr. 32
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 iepriekš minētās 
informācijas saglabāšanu centralizētā un 
datorizētā uzskaites sistēmā vismaz
divdesmit gadus.

Or. fr

Pamatojums

Ja katrā dalībvalstī būtu centralizēta un datorizēta uzskaites sistēma, tas atvieglotu 
informācijas izsekojamību un apmaiņu. Turklāt, ņemot vērā šaujamieroču darbmūžu, 
informācijas saglabāšanas periods, kas priekšlikumā ir desmit gadi, jāpagarina līdz divdesmit 
gadiem. 

Grozījumu iesniedza Adamos Adamou

Grozījums Nr. 33
1. PANTA 2.A PUNKTS (JAUNS)

5. pants (Direktīva 91/477/EEK)

(2a) 5. pantu groza šādi:
„Neskarot 3. pantu, dalībvalstis atļauj 
B kategorijas šaujamieroču iegādi un 
glabāšanu tikai personām, kuras var 
pamatot ieroču iegādi un glabāšanu un:
a) kuras ir sasniegušas 18 gadu vecumu, 
izņemot, ja runa ir par īpašām atļaujām 
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medībām vai šaušanai kā sporta veidam, 
bet kuras nekādā gadījumā nav jaunākas 
par 16 gadiem, un tas var notikt tikai 
licenzētā treniņu centrā kvalificēta trenera 
uzraudzībā un vadībā sacensību vai 
trenēšanās mērķiem. 
b) kuras neapdraud sevi, sabiedrisko 
kārtību un drošību.”

Or. en

Grozījumu iesniedza Roberta Angelilli, Guido Podestà un Stefano Zappalà

Grozījums Nr. 34
1. PANTA 2.A PUNKTS (JAUNS)

5. pants (Direktīva 91/477/EEK)

(2a) 5. pantu groza šādi:
„Neskarot 3. pantu, dalībvalstis atļauj 
B kategorijas šaujamieroču iegādi un 
glabāšanu tikai personām, kuras var 
pamatot ieroču iegādi un glabāšanu un:
a) kuras ir sasniegušas 18 gadu vecumu, 
izņemot, ja runa ir par īpašām atļaujām 
medībām vai šaušanai kā sporta veidam;
b) kuras neapdraud sevi, sabiedrisko 
kārtību un drošību.”
Neskarot 3. pantu, dalībvalstis atļauj 
šaujamieroču iegādi un glabāšanu tikai 
personām, kuras nav iepriekš sodītas par 
smaga nozieguma izdarīšanu (piemēram, 
slepkavība, laupīšana utt.).
Dalībvalstis var anulēt šaujamieroča 
glabāšanas atļauju, ja vairs nav izpildīts 
kāds no 1. punkta b) apakšpunktā 
minētajiem nosacījumiem.
Dalībvalstis var aizliegt to teritorijā 
dzīvojošām personām glabāt citā dalībvalstī 
iegādātu ieroci tikai tad, ja tās aizliedz tāda 
paša ieroča iegādi savā teritorijā.”

Or. it
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Pamatojums

Smaga nozieguma izdarīšana ir vienīgais kritērijs, lai noteiktu, ka cilvēks varētu radīt risku 
sabiedrībai, ja viņam ļautu iegādāties šaujamieroci.

Grozījumu iesniedza Kathalijne Maria Buitenweg un Gisela Kallenbach

Grozījums Nr. 35
1. PANTA 2.B PUNKTS (JAUNS)

6. pants (Direktīva 91/477/EEK) 

(2b) 6. pantā pievieno šādus divus punktus:
„Šaujamieroču, to detaļu, sastāvdaļu un 
munīcijas iegāde, izmantojot distances 
saziņas līdzekļus, kā noteikts Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1997. gada 
20. maija Direktīvas 97/7/EK par patērētāju 
aizsardzību saistībā ar distances līgumiem1

2. pantā, pilnībā atbilst šīs direktīvas 
noteikumiem.
Izņemot personām, kurām ir derīga atļauja, 
dalībvalstis piemēro vismaz 15 darba dienu 
šaujamieroča uzteikuma periodu starp 
šaujamieroča iegādes brīdi un tā piegādi.”
_____________
OV L 144, 4.6.1997., 19. lpp.

Or. en

Pamatojums

Šaujamieroču iegāde, izmantojot distances saziņas līdzekļus, nepieļauj pienācīgu kontroli.
Turklāt uzteikuma periods, ko piemēro dažos ASV štatos, piemēram, Kalifornijā, palīdzētu 
izvairīties no noziegumiem, kas izdarīti īslaicīgu psihisku traucējumu dēļ.

Grozījumu iesniedza Alexander Alvaro

Grozījums Nr. 36
1. PANTA 2.B PUNKTS (JAUNS)

7. pants (Direktīva 91/477/EEK)

2.b 7. pantu izsaka šādā redakcijā:
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„1. Dalībvalsts teritorijā neviens nedrīkst 
iegādāties B kategorijas šaujamieroci bez 
šīs dalībvalsts atļaujas.
Šādu atļauju nedrīkst izsniegt citas 
dalībvalsts iedzīvotājam bez šīs valsts 
iepriekšējas piekrišanas.
2. Ikviens ieroču pārdevējs, tirgotājs un 
ikviena fiziska persona informē attiecīgās 
dalībvalsts iestādes par visiem pārdotajiem 
vai izsniegtajiem B kategorijas 
šaujamieročiem, iesniedzot datus par 
šaujamieroci un personu, kura ir ieguvusi 
to savā īpašumā. Ja ieroča īpašnieks ir citas 
dalībvalsts iedzīvotājs, tad dalībvalsts, kurā 
ir notikusi ieroča iegāde, un pats ieroča 
īpašnieks attiecīgi informē šo dalībvalsti.
3. Ja dalībvalsts aizliedz savā teritorijā 
kāda B kategorijas šaujamieroča iegādi un 
glabāšanu, tad tā informē par to pārējās 
dalībvalstis. Tās saskaņā ar 12. panta 
2. punktu ievieš skaidru norādi par to katrā 
Eiropas šaujamieroču apliecībā, ko tās 
izsniedz šāda ieroča iegādei un glabāšanai.
4. B kategorijas šaujamieroci drīkst glabāt 
dalībvalsts teritorijā tikai ar šīs dalībvalsts 
atļauju. Ja ieroča īpašnieks ir citas 
dalībvalsts iedzīvotājs, par to attiecīgi 
informē šo dalībvalsti.
5. B kategorijas šaujamieroča iegādes un 
glabāšanas atļaujas izsniegšana var notikt 
saskaņā ar vienu un to pašu administratīvo 
lēmumu.” 

Or. en

Pamatojums

Teksta daļu pārnesums no direktīvas 8. panta uz 7. pantu izriet no grozījuma Nr. 8.
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Grozījumu iesniedza Marie-Line Reynaud

Grozījums Nr. 37
1. PANTA 2.A PUNKTS (JAUNS)

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

(2a) 7. pantā aiz 3. punkta pievieno šādu 
jaunu punktu:
„3.a Šo pantu nepiemēro gadījumos, kad 
šaujamieroči iegādājas un glabā persona, 
kurai ir derīga medību vai sporta šaušanas 
licence, ja attiecīgais šaujamierocis ir 
piemērots šādām darbībām.”

Or. fr

Grozījumu iesniedza Alexander Alvaro

Grozījums Nr. 38
1. PANTA 2.A PUNKTS (JAUNS)

7. panta 2.a punkts (jauns) (Direktīva 91/477/EEK) 

(2a) 7. pantā pirms pēdējā punkta pievieno 
šādu punktu:
„2.a Atļauju šaujamieroča iegādei un 
glabāšanai automātiski piešķir personām, 
kurām ir derīga medību vai sporta 
šaušanas atļauja vai licence.”

Or. en

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir samazināt C un D kategoriju svītrošanas sekas attiecībā uz 
medniekiem un sporta šāvējiem.

Grozījumu iesniedza Roberta Angelilli, Guido Podestà un Stefano Zappalà

Grozījums Nr. 39
1. PANTA 2.B PUNKTS (JAUNS)

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

(2.b) 7. pantu izsaka šādā redakcijā:
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(a) 3. punktu aizstāj ar šādu tekstu:
„3. Šaujamieroča iegādes un glabāšanas 
atļaujas izsniegšana parasti notiek saskaņā 
ar vienu un to pašu administratīvo 
lēmumu.”
b) Pievieno šādus punktus:
„3.a Personām, par kurām ir konstatēts, ka 
tās joprojām atbilst nosacījumiem par 
šaujamieroča atļaujas piešķiršanu, 
dalībvalstis var piešķirt daudzgadīgu licenci 
visu šaujamieroču iegādei un glabāšanai 
saskaņā ar atļauju, neskarot pienākumu 
informēt atbildīgās iestādes par 
pārvedumiem, periodisku apstiprinājumu, 
ka šīs personas joprojām atbilst 
nosacījumiem, kā arī maksimālos 
glabāšanas termiņus, kas noteikti 
attiecīgajos valsts tiesību aktos.
3.b Dalībvalstis var ieviest vienkāršotus 
pasākumus tādu ieroču iegādei un 
glabāšanai, ar kuriem uzbrukuma 
veikšanas iespējamība ir ierobežota.

Or. it

Justification

L’unificazione dei provvedimenti di autorizzazione all’acquisizione e alla detenzione è logica, 
essendo l’acquisizione di norma finalizzata alla detenzione. La previsione di una licenza 
pluriennale valida all’acquisizione e alla detenzione delle armi soggette ad autorizzazione 
serve ad evitare inutili procedimenti a soggetti (tiratori sportivi agonisti, istruttori di tiro, 
collezionisti, operatori della sicurezza pubblici e privati) che hanno la necessità di acquisire 
e detenere nel tempo numerose armi diverse. In tali casi la concessione di autorizzazioni 
specifiche è un’inutile moltiplicazione di procedimenti sovrapponibili. Le legislazioni 
nazionali devono comunque prevedere la rapida comunicazione alle autorità competenti dei 
trasferimenti di arma, anche se, in effetti, tutti i trasferimenti di arma devono essere 
comunque registrati dagli armieri. È inoltre evidente che la permanenza dei requisiti 
necessari deve essere periodicamente controllata, anche in coincidenza col rinnovo. La 
possibilità di un regime semplificato per le armi a modesta capacità offensiva deriva 
dall’impossibilità di equiparare alle armi comuni oggetti di effettiva scarsa pericolosità,
come, ad esempio, armi da fuoco da difesa non letali, in grado di lanciare unicamente 
proiettili in gomma o liquidi urticanti.
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Grozījumu iesniedza Alexander Alvaro

Grozījums Nr. 40
1. PANTA 2.B PUNKTS (JAUNS)

9. panta 1. punkta ievaddaļa (Direktīva 91/477/EEK)

(2b) 9. panta 1. punkta ievaddaļu izsaka 
šādā redakcijā:
„1. Šaujamieroča izsniegšana personai, 
kura nav attiecīgās dalībvalsts iedzīvotāja, 
ir atļauta saskaņā ar 5., 6. un 7. pantā 
noteiktajām prasībām.”

Or. en

Pamatojums

Atsauce uz C un D kategorijām šajā pantā jāsvītro saskaņā ar priekšlikumu atstāt tikai divas 
kategorijas. Atsauce uz 8. pantu šajā pantā jāsvītro saistībā ar priekšlikumu svītrot 8. pantu.

Grozījumu iesniedza Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg un Gisela Kallenbach

Grozījums Nr. 41
1. PANTA 2.C PUNKTS (JAUNS)

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

(2c) 12. panta 2. punktu groza šādi:
a) Pirmo apakšpunktu izsaka šādā 
redakcijā:
„2. Neatkarīgi no 1. punkta mednieki un 
sporta šāvēji var bez iepriekšējas atļaujas 
glabāt vienu vai vairākus šaujamieročus 
ceļojuma laikā cauri divu vai vairāku 
dalībvalstu teritorijām ar mērķi veikt 
attiecīgās darbības, ja viņiem ir Eiropas 
šaujamieroču apliecība, kurā ir ieraksts par 
šādu šaujamieroci vai šaujamieročiem. Šim 
nolūkam dalībvalstis neprasa citu 
dokumentu kā tikai Eiropas šaujamieroču 
apliecību. Dalībvalstis nedrīkst pieņemt 
Eiropas šaujamieroču apliecību, kas ir 
atkarīga no papildu reģistrācijas prasības 
vai jebkādas samaksas vai maksas 
segšanas.”
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b) Otro apakšpunktu izsaka šādā redakcijā:
„Tomēr šo izņēmumu nepiemēro 
ceļojumiem uz dalībvalsti, kura aizliedz 
attiecīgā šaujamieroča iegādi vai 
glabāšanu; tādā gadījumā šim nolūkam 
Eiropas šaujamieroču apliecībā izdara 
steidzamu ierakstu.”

Or. en

Pamatojums

Kā minēts Komisijas 2000. gada ziņojumā, kā arī ņemot vērā iekšējā tirgus pareizu darbību, 
dalībvalstīm nav jāatļauj prasīt citus dokumentus, kas nav Eiropas šaujamieroču apliecība, 
vai maksu attiecībā uz mednieku un sporta šāvēju pārvietošanos.

Grozījumu iesniedza Michael Cashman

Grozījums Nr. 42
1. PANTA 2.C PUNKTS (JAUNS)

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

(2c) 12. panta 2. punktu groza šādi:
a) Pirmo apakšpunktu izsaka šādā 
redakcijā:
„2. Neatkarīgi no 1. punkta mednieki un 
sporta šāvēji var bez iepriekšējas atļaujas 
glabāt vienu vai vairākus šaujamieročus 
ceļojuma laikā cauri divu vai vairāku 
dalībvalstu teritorijām ar mērķi veikt 
attiecīgās darbības, ja viņiem ir Eiropas 
šaujamieroču apliecība, kurā ir ieraksts par 
šādu šaujamieroci vai šaujamieročiem, kā 
arī ja viņi var pamatot sava ceļojuma 
iemeslus. Dalībvalsts drīkst prasīt papildu 
dokumentu Eiropas šaujamieroču 
apliecībai, ja šādas prasības ir saskaņā ar 
likumīgiem sabiedriskās kārtības mērķiem 
sabiedrības drošības aizsardzībai. Ja 
dalībvalsts ir ieviesusi papildu prasības, tā 
informē citas dalībvalstis un šo informāciju 
norāda Eiropas šaujamieroču apliecībā.”
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b) Otro apakšpunktu izsaka šādā redakcijā:
„Tomēr šo izņēmumu nepiemēro 
ceļojumiem uz dalībvalsti, kura aizliedz 
attiecīgā šaujamieroča iegādi vai 
glabāšanu; tādā gadījumā šim nolūkam 
Eiropas šaujamieroču apliecībā izdara 
steidzamu ierakstu.”

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz mednieku un sporta šāvēju pārvietošanos dalībvalstis papildus Eiropas 
šaujamieroču apliecībai var pieprasīt citus dokumentus tikai tad, ja to stingri pamato 
dalībvalsts likumīgi sabiedriskās kārtības mērķi sabiedrības drošības aizsardzībai, kā arī ja 
prasības ir saskaņā ar šādiem mērķiem.

Grozījumu iesniedza Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg, Gisela Kallenbach

Grozījums Nr. 43
1. PANTA 2.D PUNKTS (JAUNS)

12. panta 2. un 3. punkts (Direktīva 91/477/EEK)

(2d) 13. pantu groza šādi:
a) 2. punktu izsaka šādā redakcijā:
„2. Visu informāciju, kuru dalībvalstis 
saņem saskaņā ar 11. pantā noteiktajām 
procedūrām par šaujamieroču pārsūtīšanu 
un 7. pantā noteiktajām procedūrām par 
šaujamieroču iegādi un glabāšanu 
nerezidentiem, nodod galamērķa 
dalībvalstīm ne vēlāk kā pirms attiecīgajiem 
pārvadājumiem un vajadzības gadījumā 
tranzīta dalībvalstīm ne vēlāk kā pirms 
attiecīgajiem pārvadājumiem.”
b) 3. punktu izsaka šādā redakcijā: 
"3. Dalībvalstis regulāri apmainās ar 
informāciju par marķēšanas sistēmām un 
metodēm, sertificēto tirgotāju un brokeru 
skaitu, šaujamieroču pārvadājumiem, 
šaujamieroču detaļām, sastāvdaļām un 
munīciju, valsts tiesību aktiem un praksēm, 
pašreizējiem krājumiem to teritorijās, 
konfiscētajiem šaujamieročiem un 
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deaktivizēšanas metodēm un paņēmieniem. 
Dalībvalstis saskaņā ar 1959. gada Eiropas 
Konvenciju par savstarpējo palīdzību 
krimināllietās un jebkuru vēlāk ieviestu 
instrumentu, kas pilnībā vai daļēji groza, 
aizstāj vai papildina šo konvenciju, arī 
apmainās ar informāciju par personām, 
kuras atzītas par vainīgām ieroču nelegālā 
apritē vai ražošanā, kā noteikts šajā 
direktīvā. Komisija, vēlākais, līdz [...]* 
izveido kontaktgrupu informācijas 
apmaiņai šī panta piemērošanas nolūkā un 
sadarbībai attiecībā uz nelikumīgu 
šaujamieroču, to detaļu, sastāvdaļu un 
munīcijas izsekojamību. Katra dalībvalsts 
informē citas dalībvalstis un Komisiju par 
valsts iestādēm, kas ir atbildīgas par 
informācijas nosūtīšanu un saņemšanu, kā 
arī par 11. panta 4. punktā paredzēto 
noteikumu ievērošanu. Komisija, rīkojoties 
saskaņā ar 4. punktu, veic atbilstīgus 
pasākumus šī punkta piemērošanai.”

Or. en

Pamatojums

Šī grozījuma pirmā daļa ir saskaņā ar jaunajām šaujamieroču kategorijām, kas ir ierosinātas.
Otrā un trešā daļa ir saskaņā ar priekšlikumiem, kas iekļauti Komisijas 2000. gada ziņojumā, 
kurš uzsver nepieciešamību padarīt sadarbību starp dalībvalstīm ciešāku. Direktīvā 91/477 
minēta informācijas tīklu izveide, nenosakot informācijas apmaiņas formu. 2000. gada 
ziņojums šim nolūkam paredz kontaktgrupas izveidi.

Grozījumu iesniedza Marie-Line Reynaud

Grozījums Nr. 44
1. PANTA 2.B PUNKTS (JAUNS)

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

(2b) 13. panta 3. punktu izsaka šādā 
redakcijā:
„3. Dalībvalstis izveido tīklus regulārai 
viņu rīcībā esošās informācijas apmaiņai.
Komisija ne vēlāk kā vienu gadu pēc šīs 
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direktīvas stāšanās spēkā izveido 
kontaktgrupu informācijas apmaiņai šī 
panta piemērošanas nolūkā.
Katra dalībvalsts informē citas dalībvalstis 
un Komisiju par iestādēm, kas ir atbildīgas 
par informācijas nosūtīšanu un 
saņemšanu, kā arī par 11. panta 4. punkta 
noteikumu piemērošanu.

Or. fr

Grozījumu iesniedza Roberta Angelilli, Guido Podestà un Stefano Zappalà

Grozījums Nr. 45
1. PANTA 3. PUNKTS

16. panta 1. punkta 2. apakšpunkta ievadfrāze (Direktīva 91/477/EEK)

Šīs direktīvas kontekstā dalībvalstis veic 
nepieciešamos pasākumus, lai par 
noziedzīgiem nodarījumiem atzītu šādas 
apzināti izdarītas darbības:

(Neattiecas uz versiju angļu valodā.)

Or. it

Pamatojums

(Neattiecas uz versiju angļu valodā.)

Grozījumu iesniedza Roberta Angelilli, Guido Podestà un Stefano Zappalà

Grozījums Nr. 46
1. PANTA 3. PUNKTS

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

1.a Šaujamieroču pārvadāšana Kopienas 
iekšienē, pārkāpjot Eiropas šaujamieroču 
apliecības noteikumus, nav noziedzīgs 
nodarījums.

Or. it

Pamatojums

Šī grozījuma nolūks ir nodrošināt, lai likumīgi šaujamieroču glabātāji netiek uzskatīti par 
noziedzniekiem, ja, ierodoties citā dalībvalstī, viņi nespēj uzrādīt Eiropas šaujamieroču 
apliecību, bet viņiem ir visi pārējie vajadzīgie dokumenti.
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Grozījumu iesniedza Véronique Mathieu

Grozījums Nr. 47
1. PANTA 3. PUNKTS

16. panta 1. punkta 2. apakšpunkts (Direktīva 91/477/EEK)

Šīs direktīvas kontekstā dalībvalstis veic 
nepieciešamos pasākumus, lai par 
noziedzīgiem nodarījumiem atzītu šādas 
apzināti izdarītas darbības: 

Šīs direktīvas kontekstā dalībvalstis,
sadarbojoties ar starptautisku organizētās 
noziedzības apkarošanas organizāciju, veic 
nepieciešamos pasākumus, lai par 
noziedzīgiem nodarījumiem atzītu šādas 
apzināti izdarītas darbības: 

– šaujamieroču, to detaļu, sastāvdaļu un 
munīcijas nelegāla izgatavošana,

– šaujamieroču, to detaļu, sastāvdaļu un 
munīcijas nelegāla izgatavošana,

– šaujamieroču, to detaļu, sastāvdaļu un 
munīcijas nelegāla aprite,

– šaujamieroču, to detaļu, sastāvdaļu un 
munīcijas nelegāla aprite,

– direktīvas 4. panta 1. punktā noteiktā 
šaujamieroču marķējuma (marķējumu) 
viltošana vai nelegāla izdzēšana, noņemšana 
vai pārveidošana.

– direktīvas 4. panta 1. punktā noteiktā 
šaujamieroču marķējuma (marķējumu) 
viltošana vai nelegāla izdzēšana, noņemšana 
vai pārveidošana.

Rīcībai jāpiemīt īpašai blakus nozīmei 
Kopienas izpratnē, lai šīs direktīvas 
kontekstā to uzskatītu par noziedzīgu 
nodarījumu.

Or. fr

Grozījumu iesniedza Ewa Klamt

Grozījums Nr. 48
1. PANTA 3. PUNKTA 3. APAKŠPUNKTS

16. panta 1. punkta 3. apakšpunkts (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 definēto noziedzīgo nodarījumu 
organizēšanu, vadīšanu, palīdzību to 
veikšanā un līdzdalību tajos, to veicināšanu
vai konsultēšanu arī uzskata par noziedzīgu 
nodarījumu, ja minētās darbības veic 
apzināti un ja ir iesaistīts organizēts 
noziedzīgs grupējums.
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Or. en

Pamatojums

Šis teksts ir ņemts no ANO Protokola, kas ir šīs direktīvas pamatā, un tā mērķis ir paskaidrot 
šo noteikumu. ANO Protokolā, kas papildina ANO Konvenciju cīņai pret starptautisko 
organizēto noziedzību un ko „interpretē kopā ar Konvenciju” (protokola 1. pants), prasīts 
nelegālu šaujamieroču ražošanu un apriti uzskatīt par noziedzīgu nodarījumu, bet tikai „ja 
šie nodarījumi ir starptautiski un tajos iesaistīts organizēts noziedzīgs grupējums” (protokola 
4.1. pants).

Grozījumu iesniedza Alexander Alvaro

Grozījums Nr. 49
1. PANTA 3. PUNKTA 3.A APAKŠPUNKTS (JAUNS)

16. panta 1. punkta 3.a apakšpunkts (jauns) (Direktīva 91/477/EEK)

Par Eiropas šaujamieroču apliecības 
neuzrādīšanu nepiespriež cietumsodu.

Or. en

Pamatojums

Šī 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.

Grozījumu iesniedza Michael Cashman

Grozījums Nr. 50
1. PANTA 3.A PUNKTS (JAUNS)
17. pants (Direktīva 91/477/EEK)

(3a) 17. pantu izsaka šādā redakcijā:
„Ne vēlāk kā piecu gadu laikā pēc šīs 
direktīvas transponēšanas valstu tiesību 
aktos un katrus piecus gadus pēc tam 
Komisija iesniedz ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei par direktīvas 
piemērošanas radīto situāciju kopā ar, ja 
vajadzīgs, priekšlikumiem. 
Komisija veic pētījumu par ieroču 
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atdarinājumu tirdzniecību Eiropas Kopienā 
un ziņo par to Eiropas Parlamentam un 
Padomei, vēlākais, līdz [...]*.
____________
* Gadu pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā.

Or. en

Pamatojums

Prasība sniegt ziņojumus, kas iekļauta Direktīvā 91/477/EEK, jāaktualizē un jāpadara 
pastāvīga, lai panāktu labāku reglamentēšanas procesu. Papildus Komisijai jāveic pētījums 
par sarežģīto problēmu saistībā ar ieroču atdarinājumiem un to tirdzniecību, tostarp to 
pārdošanu internetā, Eiropas Kopienā.

Grozījumu iesniedza Roberta Angelilli, Guido Podestà un Stefano Zappalà

Grozījums Nr. 51
1. PANTA 4. PUNKTA –A APAKŠPUNKTS (JAUNS)

I pielikuma II daļas A) apakšpunkts (Direktīva 91/477/EEK)

(–a) II daļas A) apakšpunktu izsaka šādā 
redakcijā:
A. Priekšmeti, kas ietilpst vienā no turpmāk 
minētām kategorijām, izņemot tos 
priekšmetus, kuri atbilst definīcijai, taču ir 
izslēgti no tās III nodaļā minēto iemeslu 
dēļ:
A kategorija — aizliegtie šaujamieroči 
1. Sprāgstošas militārās raķetes un to 
palaišanas iekārtas
2. Automātiskie šaujamieroči
3. Šaujamieroči, kas nomaskēti par citiem 
priekšmetiem
4. Munīcija ar penetrējošām, sprāgstošām 
vai aizdedzinošām lodēm un lodes šādai 
munīcijai 
5. Pistoļu un revolveru munīcija ar lodēm, 
kuras pēc saskarsmes izplešas, un lodes 
šādai munīcijai, izņemot ieročus medībām 
vai šaušanai kā sporta veidam, ja tie ir tādu 
personu glabāšanā, kurām ir tiesības tos 
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lietot
B kategorija — šaujamieroči, kuru iegādei 
un glabāšanai ir vajadzīga atļauja 
1. Pusautomātiski vai pārlādējami īsstobra 
šaujamieroči
2. Vienšāviena īsstobra šaujamieroči ar 
patronām, kurām uzsitiens notiek pa 
patronas centru
3. Vienšāviena īsstobra šaujamieroči, kuru 
kopējais garums ir mazāks par 28 cm, ar 
patronām, kurām uzsitiens notiek pa 
patronas maliņu
4. Pusautomātiski garstobra šaujamieroči, 
kuru aptverē un patronu nodalījumā kopā 
var būt vairāk nekā trīs munīcijas 
komplekti 
5. Pusautomātiski garstobra šaujamieroči, 
kuru aptverē un patronu nodalījumā kopā 
nevar būt vairāk kā trīs munīcijas 
komplekti, ja lādējamā ierīce ir noņemama 
vai ja nav skaidrs, ka ieroci ar parastiem 
darbarīkiem nevar pārveidot par ieroci, 
kura aptvere un patronu nodalījums var 
kopā saturēt vairāk nekā trīs munīcijas 
komplektus
6. Pārlādējami un pusautomātiskie 
garstobra šaujamieroči ar gludu stobru, 
kura garums nepārsniedz 60 cm
7. Pusautomātiski šaujamieroči civilai 
lietošanai, kuri atgādina militārus ieročus 
ar automātiskiem mehānismiem
8. Citi pārlādējami garstobra šaujamieroči, 
kas nav uzskaitīti B kategorijas 6. punktā
9. Vienšāviena garstobra šaujamieroči ar 
vītņstobru
10. Citi pusautomātiski pārlādējami 
garstobra šaujamieroči, kas nav uzskaitīti 
B kategorijas 4.–7. punktā
11. Vienšāviena īsstobra šaujamieroči, 
kuru kopējais garums ir mazāks par 28 cm, 
ar patronām, kurām uzsitiens notiek pa 
patronas maliņu
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12. Vienšāviena garstobra šaujamieroči ar 
gludu stobru
Dalībvalstis, kuras pašreiz izmanto 

citādāku kategoriju sadalījumu, drīkst 
paturēt to kategoriju sistēmu. 

Or. it

Pamatojums

Pamatojoties uz subsidiaritātes principu un ņemot vērā atšķirīgās paražas un tradīcijas 
dažādās valstīs, dalībvalstīm prasa sadalīt likumīgos šaujamieročus divās kategorijās un, ja 
pašreiz jau pastāv atšķirīgas kategorijas, atļauj paturēt tās.

Grozījumu iesniedza Michael Cashman

Grozījums Nr. 52
1. PANTA 4. PUNKTA B APAKŠPUNKTS (JAUNS)

I pielikuma III daļas b) apakšpunkts (Direktīva 91/477/EEK)

4.b) I. pielikuma III daļas b) apakšpunktu 
izsaka šādā redakcijā:
b) ir paredzēti signalizācijai, signalizēšanai, 
dzīvības glābšanai, dzīvnieku nokaušanai 
vai zivju ķeršanai ar harpūnu, vai 
rūpnieciskiem vai tehniskiem nolūkiem, ja 
tos var izmantot tikai iepriekš minētajiem 
nolūkiem un ja tie neizskatās pēc šautenes, 
ieroča, pistoles, revolvera vai cita 
tradicionāla šaujamieroča;

Or. en

Pamatojums

Lai gan šaujamieroču definīciju var grozīt, lai iekļautu pārveidojamos ieročus, dažus šādus 
šaujamieročus varētu neiekļaut Direktīvas 91/477/EEK III pielikuma b) apakšpunkta tekstā. 
Ieroči, kas ir ieroču atdarinājumi vai kas izskatās pēc „tradicionāliem” šaujamieročiem, nav 
jāizslēdz no šaujamieroču definīcijas, ņemot vēra to izmantošanu kā pārveidotus ieročus 
noziedzīgu nodarījumu veikšanā.
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Grozījumu iesniedza Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg un Gisela Kallenbach

Grozījums Nr. 53
1. PANTA 4.A PUNKTS (JAUNS)

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

4.a) II pielikuma f) apakšpunktu groza 
šādi:
a) 1. un 2. punktu izsaka šādā redakcijā:
„Tiesības iebraukt citā dalībvalstī ar vienu 
vai vairākiem minētajiem šaujamieročiem 
ir atkarīgas no iepriekšējas attiecīgas 
atļaujas vai atļaujām, ko izsniedz 
dalībvalsts, kurā persona iebrauc. Šo 
atļauju vai atļaujas atzīmē apliecībā.
Minētā iepriekšējā atļauja principā nav 
vajadzīga, lai ceļotu ar šaujamieroci nolūkā 
piedalīties medībās vai sporta šaušanā, ja 
ceļotājam ir šaujamieroču apliecība un viņš 
var pieradīt ceļojuma mērķi.”
b) 3. punktu izsaka šādā redakcijā:
„Ja dalībvalsts ir informējusi citas 
dalībvalstis, ka atsevišķu B kategorijas 
šaujamieroču glabāšana ir aizliegta, 
pievieno šādu tekstu:”
c) 5. punktu svītro.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir saskaņā ar jaunajām šaujamieroču kategorijām, kas ir ierosinātas.

Grozījumu iesniedza Michael Cashman

Grozījums Nr. 54
1. PANTA 4.A PUNKTS (JAUNS)

I pielikuma f) punkts (Direktīva 91/477/EEK)

4.a) II pielikuma f) apakšpunktu groza 
šādi:
a) 1. punktu izsaka šādā redakcijā:
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„Tiesības iebraukt citā dalībvalstī ar vienu 
vai vairākiem minētajiem šaujamieročiem 
ir atkarīgas no iepriekšējas attiecīgas 
atļaujas vai atļaujām, ko izsniedz 
dalībvalsts, kurā persona iebrauc. Šo 
atļauju vai atļaujas atzīmē apliecībā. 
b) 2. punktu svītro.
c) 3. punktu izsaka šādā redakcijā:
„Ja dalībvalsts ir informējusi citas 
dalībvalstis, ka atsevišķu B kategorijas 
šaujamieroču glabāšana ir aizliegta, 
pievieno šādu tekstu:”
c) 5. punktu svītro.
d) Aiz pēdējā punkta pievieno šādu punktu: 
„Ja dalībvalsts ir informējusi citas 
dalībvalstis, ka tā papildus Eiropas 
šaujamieroču apliecībai uztur vēl citas 
prasības likumīgiem sabiedriskās drošības 
mērķiem, šīs prasības atzīmē šaujamieroču 
apliecībā.”

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir saskaņā ar jaunajām šaujamieroču kategorijām, kas ir ierosinātas, un 
nodrošina noteiktību medniekiem un sporta šāvējiem, kuri izmanto Eiropas šaujamieroču 
apliecību.


