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Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Padomes 
Direktīvu 91/477/EEK par ieroču iegādes un glabāšanas kontroli

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

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījumu iesniedza Arlene McCarthy

Grozījums Nr. 42
3.A APSVĒRUMS (jauns)

(3.a) Policijas izlūkdati liecina par to, ka 
Eiropas Kopienā palielinās tādu 
kriminālpārkāpumu skaits, kas izdarīti, 
izmantojot pārveidotus ieročus, un 
palielinās pārveidojamu ieroču 
kontrabanda, lai tos pārveidotu par tādiem 
šaujamieročiem, ar kuriem sprāgstvielas 
iedarbības rezultātā izdara šāvienu, raida 
lodi vai lādiņu, un tādēļ ir būtiski svarīgi 
panākt, lai šādi pārveidojami ieroči tiktu 
iekļauti šīs direktīvas šaujamieroču 
definīcijā.

Or. en
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Pamatojums

Policija ir konstatējusi, ka palielinās ar pārveidotiem ieročiem saistītās problēmas; īpaši tas 
sakāms par dažām dalībvalstīm, kas ir ieviesušas stingrāku tradicionālo šaujamieroču 
kontroli. Šī problēma skar visu Eiropu, jo pārveidojami ieroči, ko var legāli iegādāties 
atsevišķās dalībvalstīs, tiek ievesti citās dalībvalstīs ar mērķi tos pārveidot.

Grozījumu iesniedza Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta Angelilli, 
Michl Ebner

Grozījums Nr. 43
7. APSVĒRUMS

(7) Turklāt ir jānorāda, ka tās brokeru un 
brokeru prakses darbības, kas minētas 
protokola 15. pantā, pilnībā atbilst direktīvā 
sniegtajai tirgotāja definīcijai.

Neattiecas uz tekstu latviešu valodā. 

Or. it

Pamatojums

Neattiecas uz tekstu latviešu valodā. 

Or. it

Grozījumu iesniedza Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Grozījums Nr. 44
9.A APSVĒRUMS (jauns)

(9.a) Tā kā ieroču tirgotāju darbība ir 
specifiska, šīs darbības ir stingri jākontrolē, 
īpaši lai pārbaudītu tirgotāju profesionālās 
spējas.

Or. it

Pamatojums

Ar ieročiem saistītas darbības ir pakļautas atļauju izsniegšanai un kontrolei, kurā jāietver arī 
šajās darbībās iesaistīto personu profesionālās spējas. Civilai lietošanai paredzētu ieroču 
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tirdzniecībā nav iesaistīti ieroču tirdzniecības starpnieki. Visu uzņēmēju finanšu darbības 
pārbauda attiecīgas policijas struktūrvienības, tādēļ nav iemesla civilajam tirgum paredzēto 
ieroču ražotājus bez parastajām pārbaudēm pakļaut vēl citām finanšu pārbaudēm.

Grozījumu iesniedza Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti

Grozījums Nr. 45
9.B APSVĒRUMS (jauns)

(9.b) Šīs direktīvas noteikumiem ir 
jāattiecas uz gadījumiem, kad 
privātpersonas iegādājas šaujamieročus, 
izmantojot distanciālas saziņas līdzekļus, 
piemēram, internetu.   Dalībvalstīm ir 
jāizveido detalizēta kārtība saistībā ar 
aizliegumu iegādāties šaujamieročus 
personām, kurām kādreiz ar nepārsūdzamu 
tiesas spriedumu bijis piespriests sods par 
pret citu personu vērsta smaga vai 
vardarbīga nozieguma izdarīšanu.

Or. it

Pamatojums

Gadījumiem, kad privātpersonas iegādājas šaujamieročus ar distanciālas saziņas līdzekļu 
palīdzību, jābūt pakļautiem stingrai kontrolei, un uz jebkādu šādu pirkumu jāattiecas šīs 
direktīvas noteikumiem. Lai saskaņotu attiecīgos dalībvalstu tiesību aktus par šaujamieroču 
iegādi un glabāšanu, jāaizliedz iegādāties šaujamieročus personām, kas tiesātas par smaga, 
pret citu personu vērsta nozieguma izdarīšanu.

Grozījumu iesniedza Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta
Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Grozījums Nr. 46
9.C APSVĒRUMS (jauns)

(9.c) Eiropas šaujamieroču apliecībai ir 
jābūt vienīgajam dokumentam, kas tā 
turētājam vajadzīgs, lai ievestu 
šaujamieročus citā dalībvalstī.

Or. it
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Pamatojums

Kā minēts Komisijas 2000. gada ziņojumā un lai nodrošinātu pareizu iekšējā tirgus darbību, 
dalībvalstīm nevajadzētu būt iespējai bez Eiropas šaujamieroču apliecības pieprasīt uzrādīt 
vēl citus dokumentus vai maksu, lai mednieki un sporta šāvēji varētu pārvietoties pa ES. 
Tiesību aktā nav jāiekļauj novērtējums par to, kā šaujamieroču apliecība tiek izmantota, jo ar 
šo jautājumu ir jānodarbojas, vērtējot politiku.

Grozījumu iesniedza Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta Angelilli, 
Michl Ebner

Grozījums Nr. 47
9.D APSVĒRUMS (jauns)

(9.d) Lai palielinātu iespēju noteikt 
šaujamieroču izcelsmi un efektīvi apkarotu 
nelegālu šaujamieroču, to pamatdetaļu un 
pilna munīcijas komplekta  tirdzniecību un 
ražošanu, jāuzlabo informācijas apmaiņa 
dalībvalstu starpā.

Or. it

Pamatojums

Lai apkarotu nelegālu šaujamieroču ražošanu un tirdzniecību, detalizētas informācijas 
apmaiņai starp dalībvalstīm ir ļoti liela nozīme.

Grozījumu iesniedza Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta Angelilli, 
Michl Ebner

Grozījums Nr. 48
9.E APSVĒRUMS (jauns)

(9.e) Vairākas dalībvalstis nesen ir 
vienkāršojušas šaujamieroču klasifikācijas 
sistēmu un četru kategoriju vietā ieviesušas 
divas kategorijas – aizliegtie šaujamieroči 
un šaujamieroči, kuru glabāšanai 
nepieciešama atļauja. Dalībvalstīm jāievēro 
šī vienkāršotā klasifikācija, taču tās valstis, 
kas pašlaik iedala šaujamieročus cita veida 
kategorijās, saskaņā ar subsidiaritātes 
principu var saglabāt savas klasifikācijas 
un atļauju izdošanas sistēmas.
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Or. it

Pamatojums

Saskaņā ar subsidiaritātes principu ir jārespektē dalībvalstu īpatnības un tradīcijas, un ES 
politikas virzienos šis princips vienmēr tiek ievērots.

Grozījumu iesniedza Michl Ebner, Alexander Radwan

Grozījums Nr. 49
9.F APSVĒRUMS (jauns)

(9.f) Visās dalībvalstīs ir jābūt vienādiem 
Eiropas šaujamieroču apliecības iegūšanas 
nosacījumiem un tās derīguma termiņam, 
un pieteikuma iesniedzējiem nedrīkst par šo 
apliecību pieprasīt citu samaksu kā vien 
maksu par valsts šaujamieroču apliecību.

Or. de

Pamatojums

Eiropas šaujamieroču apliecības mērķis ir palīdzēt Eiropas iekšējam tirgum funkcionēt 
efektīvāk un atvieglot pilsoņu iespējas uzmantot savas brīvības. Tādēļ uz to nedrīkst attiekties 
nosacījumi, īpaši finansiāli un birokrātiski nosacījumi, kas nopietni ietekmē iegādi vai pilsoņu 
brīvību izmantošanu un līdz ar to arī iekšējā tirgus darbību. Nepamatotas un ievērojamas 
atšķirības dalībvalstu noteikumos ir pretrunā vienlīdzīgas attieksmes principam.

Grozījumu iesniedza Arlene McCarthy

Grozījums Nr. 50
9.G APSVĒRUMS (jauns)

(9.a) Eiropas šaujamieroču apliecība ir 
jāuzskata par galveno dokumentu, kas 
vajadzīgs medniekiem un sporta šāvējiem, 
lai ievestu šaujamieroci citā dalībvalstī. 
Jebkurām papildu prasībām, ko dalībvalstis 
piemēro mednieku un sporta šāvēju 
šaujamieroču ievešanai citā dalībvalstī, 
jābūt pamatotām un samērīgām ar 
leģitīmiem valsts politikas mērķiem, kas 
saistīti ar sabiedrības drošības aizsardzību.
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Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz mednieku un sporta šāvēju pārvietošanos dalībvalstis bez Eiropas šaujamieroču 
apliecības var pieprasīt papildu dokumentus tikai tad, ja tas nepieciešams leģitīmas 
dalībvalsts politikas mērķa izpildei, kas saistīts ar sabiedrības drošības aizsardzību, un ja 
prasības ir samērīgas ar šiem mērķiem.

Grozījumu iesniedza Michl Ebner, Paul Rübig, Alexander Radwan

Grozījums Nr. 51
9.H APSVĒRUMS (jauns)

(9.h) Eiropas šaujamieroču apliecība ir 
paredzēta kā un jāuzskata par vienīgo 
dokumentu, kas vajadzīgs medniekiem, 
sporta šāvējiem un ar kultūru un vēsturi 
saistītām šāvēju asociācijām, lai ievestu 
atļautu šaujamieroci un tā munīciju citā 
dalībvalstī.
Šis noteikums neskar attiecīgus spēkā 
esošus divpusējus nolīgumus.

Or. de

Pamatojums

Lai nodrošinātu netraucētu iekšējā tirgus darbību, medniekiem un sporta šāvējiem jāļauj 
ieceļot citā dalībvalstī, uzrādot tikai Eiropas šaujamieroču apliecību.  Turklāt, ievērojot 
Eiropas ideju, ar vēsturi un kultūru saistītām šāvēju asociācijām ir jābūt iespējai piedalīties 
pārrobežu kultūras pasākumos.  

Grozījumu iesniedza Michl Ebner, Paul Rübig, Alexander Radwan

Grozījums Nr. 52
9.I APSVĒRUMS (jauns)

(9.i) Attiecībā uz ar kultūru un vēsturi 
saistītām iestādēm un asociācijām, kas 
nodarbojas ar „vēsturiskajiem” ieročiem, 
jāveic pasākumi, lai panāktu, ka valstis 
savstarpēji atzīst dokumentus par šādu 
ieroču un munīcijas pārvadāšanu pāri 
robežām, kā to paredz, piemēram, Vācijas 
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un Austrijas 2002. gada 28. jūnija 
divpusējais nolīgums.1
1Nolīgums starp Austrijas Republiku un Vācijas 
Federatīvo Republiku par savstarpēju dokumentu 
atzīšanu attiecībā uz šaujamieročiem un munīciju, 
ko pārvadā tradicionālo šāvēju asociāciju biedri un 
sporta šāvēji un kurš noslēgts Berlīnē, 2002. gada 
28. jūnijā (Bundesgesetzblatt für die Republik 
Österreich (III daļa) , 2004. gada 13. maijs).  

Or. de

Pamatojums

Lai aizsargātu un saglabātu Eiropas Savienības kultūras daudzveidību un vēsturiskās 
tradīcijas, kultūras un vēstures iestādēm un asociācijām pēc iespējas jāļauj izmantot un lietot 
„vēsturiskos” ieročus ar kultūru un vēsturi saistītiem mērķiem. Šis risinājums jau veiksmīgi 
ieviests praksē ar minēto Austrijas Republikas un Vācijas Federatīvās Republikas nolīgumu 
par savstarpēju dokumentu atzīšanu attiecībā uz šaujamieroču un munīcijas pārvadāšanu un 
pretēji daudzu bažām tā rezultātā nav sākusies nekontrolējama vai pat bīstama „vēsturisko” 
ieroču izmantošana.  

Grozījumu iesniedza Arlene McCarthy

Grozījums Nr. 53
1. PANTA -1. PUNKTS (jauns)

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

-1) Direktīvas 1. panta 1. punktu aizstāj ar 
šādu tekstu:
"1. Šajā direktīvā „šaujamierocis” ir 
ierocis ar stobru, kurš izdara šāvienu 
sprāgstvielas iedarbības rezultātā, ir 
izgatavots šaušanai vai to var pielāgot, lai 
izdarītu šāvienu, raidītu lodi vai lādiņu; 
izņēmums ir gadījumi, kad ierocis atbilst 
šai definīcijai, bet ir izslēgts no 
šaujamieroču kategorijas kāda no I 
pielikuma III daļā minēto iemeslu dēļ. 
Šaujamieroči ir uzskaitīti I pielikuma II 
daļā."

Or. en

Pamatojums

Šaujamieroča definīcija atbilst protokolam, taču jāatzīst, ka Eiropā palielinās tādu 
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kriminālpārkāpumu skaits, kas izdarīti ar pārveidotiem ieročiem, pēc protokola parakstīšanas 
palielinājies arī pārveidojamu ieroču kontrabandas gadījumu apjoms. Protokolā lietoto 
„viegli pārveidojama ieroča” definīciju dažādas dalībvalstis var interpretēt atšķirīgi un līdz 
ar to var rasties nepilnības, ko iespējams izmantot pārkāpumu izdarīšanai. Tā kā noziedzīgās 
aprindas izmanto aizvien modernākus ieroču pārveidošanas paņēmienus, viegli pārveidojami 
var būt ne tikai tie ieroči, ko par tādiem uzskata.

Grozījumu iesniedza Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Michl Ebner

Grozījums Nr. 54
1. PANTA -1.A PUNKTS (jauns)

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

-1) Direktīvas 1. panta 1. punktu aizstāj ar 
šādu tekstu:
'1. Šajā direktīvā „šaujamierocis” ir 
pārnēsājams ierocis ar stobru, kurš 
sprāgstvielas iedarbības rezultātā raida vai 
ir izgatavots tā, ka var raidīt lodi vai lādiņu, 
izņemot gadījumus, kad ierocis atbilst šai 
definīcijai, bet ir izslēgts no tās kāda no I 
pielikuma III daļā minēto iemeslu dēļ. 
Šaujamieroči ir uzskaitīti I pielikuma II 
daļā."

Or. it

Pamatojums

Šaujamieroča definīcija ir balstīta uz protokolu. Taču uzskatam, ka definīcijā ir 
jāatspoguļojas tam, ka direktīvas I pielikuma III daļā no šīs kategorijas ir izslēgti ieroči, kas 
padarīti par lietošanai nederīgiem, antīki ieroči un atsevišķi citi ieroču veidi, nav pamata.

Grozījumu iesniedza Lasse Lehtinen

Grozījums Nr. 55
1. PANTA -1.B PUNKTS (jauns)

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

-1.b) Direktīvas 1. pantam pievieno šādu 
1.a punktu:

"1.a Šajā direktīvā „izsekošana” ir 
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sistemātiska šaujamieroču un, ja iespējams, 
to detaļu, sastāvdaļu un munīcijas 
pārvietošanas maršruta izsekošana no 
ražotāja līdz pircējam, lai palīdzētu 
kompetentajām valsts iestādēm atklāt, 
izmeklēt un analizētu nelegālas 
izgatavošanas un aprites gadījumus.”

Or. en

Pamatojums

Šī ir protokolā lietotā izsekošanas definīcija, kas juridiskas noteiktības dēļ jāiekļauj arī 
direktīvā.

Grozījumu iesniedza Lasse Lehtinen

Grozījums Nr. 56
1. PANTA -1.C PUNKTS (jauns)

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

-1.b) Direktīvas 1. pantam pievieno šādu 
1.b punktu:

"1b. Šajā direktīvā „munīcija” ir visa 
šāviņu aptvere vai tās sastāvdaļas, to skaitā 
patronu čaulas, pistoni, šaujampulveris, 
lodes vai lādiņi, ko izmanto šaujamierocī, 
ar noteikumu, ka šīm daļām attiecīgajā 
dalībvalstī ir vajadzīga atļauja.”

Or. en

Pamatojums

Šī ir protokolā lietotā munīcijas definīcija, kas juridiskas noteiktības dēļ jāiekļauj arī 
direktīvā.

Grozījumu iesniedza Gisela Kallenbach

Grozījums Nr. 57
1. PANTA -1.D PUNKTS (jauns)

1. panta 1.c punkts (jauns) (Direktīva 91/477/EEK)
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-1.b) Direktīvas 1. pantam pievieno šādu 
1.c punktu:

"1.c Šajā direktīvā „antīks ierocis” ir vai 
nu tāds ierocis, kas ražots pirms 1900. 
gada, vai arī jebkurš jaunāks ierocis, kuru 
saskaņā ar saviem tehniskajiem kritērijiem 
kāda dalībvalsts atzinusi par antīku ieroci. 
Attiecīgajiem tehniskajiem kritērijiem ir 
jāatbilst vismaz tiem standartiem, kas 
noteikti saskaņā ar 13. panta 4. punktu.”

Or. en

Pamatojums

„Antīka ieroča" definīcija ir vajadzīga juridiskās noteiktības dēļ, jo šī direktīva neattiecas uz 
antīkiem ieročiem.

Grozījumu iesniedza Michl Ebner, Alexander Radwan

Grozījums Nr. 58
1. PANTA -1.E PUNKTS (jauns)

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

-1.e) Direktīvas 1. pantam pievieno šādu 
1.d punktu:
"1.d Šajā direktīvā „vēsturisks ierocis” ir 
jebkurš ierocis vai ieroča daļa, kas ražota 
pirms 1899. gada un saskaņā ar valsts 
tiesību aktiem atzīta var „vēsturisku”.

Šajā definīcijā ietilpst arī visi ieroči, to 
sastāvdaļas un munīcija, kas ir vecāki par 
Otrā pasaules kara modeļiem un pielāgoti 
tā, lai ar tiem nebūtu iespējams izšaut īstu 
munīciju.” 

Or. de

Pamatojums

Saskaņā ar spēkā esošajiem līgumiem (Šengenas līgumu un ANO protokolu) par 
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„vēsturiskiem” uzskatāmi pirms 1899. gada ražoti ieroči.  Taču Eiropā ir kultūras un 
vēstures iestādes, kas ar savu darbību cenšas saglabāt Eiropas kultūras daudzveidību un lieto 
savam sākotnējam mērķim neizmantojamus ieročus, kas ražoti pēc 1899. gada. Tā kā šos 
ieročus var izmantot tikai kultūras un vēstures mērķiem, definīcijā minētajam „vēsturisku 
ieroču” datējumam ir jābūt plašākam. 

Grozījumu iesniedza Michl Ebner, Paul Rübig, Alexander Radwan

Grozījums Nr. 59
1. PANTA -1.F PUNKTS (jauns)

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

1.a) Direktīvas 1. pantam pievieno šādu 1.e 
punktu:
Šajā direktīvā „vēsturisks ierocis” ir ieroča 
modelis, kas vecāks par Otrā pasaules kara 
modeļiem, tostarp pie šādām kategorijām 
piederoši modeļi:
- pārlādējami garstobra šaujamieroči, kuru 
stobra garums nepārsniedz 60 cm;
- citi pārlādējami garstobra šaujamieroči;
- vienšāviena garstobra šaujamieroči ar 
vītņstobru;
- vienšāviena garstobra šaujamieroči ar 
gludu stobru;

Or. de

Pamatojums

‘Vēsturisko” ieroču jautājums ir ļoti aktuāls vēsturiskām šāvēju asociācijām Vācijā, Austrijā 
un Itālijas ziemeļu daļā.  Vēsturiskās šāvēju asociācijas ir daļa no Eiropas pārrobežu 
tradīcijām.  Tādēļ ir ļoti svarīgi iekļaut šajā direktīvā vēsturiskos ieročus.  

Grozījumu iesniedza Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Grozījums Nr. 60
1. PANTA -1.G PUNKTS (jauns)

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

-1.a) Direktīvas 1. pantam pievieno šādu 
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punktu:
"1.f Šajā direktīvā „munīcija” ir visa 
šāviņu aptvere vai tās sastāvdaļas, to skaitā 
patronu čaulas, pistoni, šaujampulveris, 
lodes vai lādiņi, ko izmanto šaujamierocī, 
ar noteikumu, ka šīm daļām attiecīgajā 
dalībvalstī ir vajadzīga atļauja.”

Or. it

Pamatojums

Ierosinātā definīcija pilnībā atbilst protokola definīcijai. Munīcijas sastāvdaļas, kas 
lielākoties ir inertas ir pielīdzināmas pilnai aptverei tikai tad, ja tas darīts attiecīgās 
dalībvalsts tiesību aktos. 

Grozījumu iesniedza Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Grozījums Nr. 61
1. PANTA -1.H PUNKTS (jauns)

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

-1.h) Direktīvas 1. pantam pievieno šādu 
punktu:
'1e. Šajā direktīvā „šaujamieroču detaļas 
un sastāvdaļas” ir jebkurš pamatelements, 
kas ir speciāli konstruēts un īpaši ražots 
kādam šaujamierocim un būtiski 
nepieciešams tā darbināšanai, ieskaitot 
stobru, rāmi vai pastobri, slīdni vai 
cilindru, sprūdu vai aizslēgu vai jebkuru 
citu ierīci, kas konstruēta vai pielāgota 
šaujamieroča šāviena skaņas 
klusināšanai.”

Or. it

Pamatojums

Lai sastāvdaļu varētu uzskatīt par ieroča detaļu, tai ne tikai jābūt tādai, kas ir būtiski svarīga 
ieroča darbībā, bet arī īpaši izveidotai šim mērķim, citiem vārdiem sakot, tai jābūt tādai, ko 
nav iespējams izmantot citiem mērķiem vai sajaukt ar citas mehāniskas ierīces sastāvdaļu.  
Tai jābūt unikālai un atšķirīgai.
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Grozījumu iesniedza Charlotte Cederschiöld

Grozījums Nr. 62
1. PANTA -1.I PUNKTS (jauns)

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

-1.i) Šajā direktīvā „munīcija” ir 
komplekts, kas sastāv no patronas čaulas, 
pistona, lodes un šaujampulvera.

Or. sv

Pamatojums

Direktīvā par ieročiem ir jābūt arī munīcijas definīcijai. Taču atsevišķām munīcijas 
sastāvdaļām nav vērtības, un pašas par sevi tās nerada risku; līdz ar to šajā sakarā svarīgs ir 
pilns munīcijas komplekts.

Grozījumu iesniedza Charlotte Cederschiöld

Grozījums Nr. 63
1. PANTA -1.J PUNKTS (jauns)

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

-1.j) Direktīvas 1. pantam pievieno šādu 1.g 
punktu: 
„Šajā direktīvā „ieroču tirdzniecības 
starpnieks” ir jebkura fiziska vai juridiska 
persona, kuras ekonomiskā darbība ir radīt 
apstākļus, kas nepieciešami, lai noslēgtu 
līgumu par šaujamieroču, to detaļu un 
munīcijas ražošanu, tirdzniecību, apmaiņu, 
izīrēšanu, labošanu vai pārveidošanu.” 

Or. sv

Pamatojums

Lai neatkāptos no direktīvas 1. panta 2. punkta un izvairītos no definīcijas piemērošanas 
privātpersonām, kas apmainās ar ieročiem, piemēram, hobija nolūkā, jāpievieno ieroču 
tirdzniecības starpnieka definīcija, kurā jābūt norādei uz ekonomisku darbību. 
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Grozījumu iesniedza Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Grozījums Nr. 64
1. PANTA -1.K PUNKTS (jauns)

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

-1.k) Direktīvas 1. panta 2. punktu aizstāj 
ar šādu tekstu:
„2. Šajā direktīvā „ieroču tirgotājs” ir 
jebkura fiziska vai juridiska persona, kuras 
arods vai nodarbošanās pilnībā vai daļēji ir 
saistīts ar šaujamieroču, to detaļu un 
munīcijas komplektu ražošanu, tirdzniecību 
apmaiņu, izīrēšanu, labošanu vai 
pārveidošanu.”

Or. it

Pamatojums

Paplašina direktīvas definīciju, iekļaujot tajā ieroču detaļas (terminu, kas saskaņā ar 
protokolu ietver sevī arī sastāvdaļas) un pilnu munīcijas komplektu.

Grozījumu iesniedza Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Michl Ebner

Grozījums Nr. 65
1. PANTA 1. PUNKTS

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

1) Direktīvas 1. pantu pēc 2. punkta 
papildina ar šādiem diviem jauniem 
punktiem:

1) Direktīvas 1. pantu pēc 2. punkta 
papildina ar šādu jaunu punktu:

3. Šajā direktīvā „nelegāla izgatavošana” ir 
šaujamieroču, to detaļu, sastāvdaļu vai 
munīcijas izgatavošana vai montāža:

3. Šajā direktīvā „nelegāla izgatavošana” ir 
šaujamieroču, to pamatdetaļu un munīcijas 
aptveru izgatavošana vai montāža, 
pārkāpjot šīs direktīvas noteikumus, tostarp 
izmantojot no trešām valstīm ievestas 
detaļas un sastāvdaļas.

Or. it

Pamatojums

Direktīvai 91/477/EEK jāizveido vienots standarts, pēc kura Eiropas Savienībā iespējams 
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noteikt, kādi ieroči, to pamatdetaļas un pilni munīcijas komplekti ir izgatavoti likumīgi.

Grozījumu iesniedza Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Grozījums Nr. 66
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.

4. Šajā direktīvā „nelegāla aprite” ir 
šaujamieroču, to pamatdetaļu un munīcijas 
aptveru iegādāšanās, realizēšana, piegāde, 
pārvadāšana vai pārsūtīšana no vienas valsts
teritorijas vai cauri tās teritorijai uz kādas
dalībvalsts teritoriju, pārkāpjot šīs direktīvas 
noteikumus, ja viena no iesaistītajām 
dalībvalstīm to nav atļāvusi atbilstīgi šīs 
direktīvas noteikumiem vai ja šaujamieroči 
nav marķēti saskaņā ar 4. panta 1. punktu. 
Taču šaujamieroču iegādi, pārdošanu, 
piegādi, pārvietošanu vai nodošanu 
neuzskata par nelegālu, ja valdība no 
saviem krājumiem tos nodevusi pastāvīgai 
civilai lietošanai un ja marķējums atbilst 4. 
panta 1. punkta noteikumiem un uz tā ir 
atsauce par vieglo ieroču marķējumu.

Or. it

Pamatojums

Pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā jebkuram šaujamierocim, kas ražots vai laists tirgū 
dalībvalstīs, būs jābūt marķētam saskaņā ar šīs direktīvas noteikumiem.

Grozījumu iesniedza Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Grozījums Nr. 67
1. PANTA 1. PUNKTS

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

"4a. Šajā direktīvā „izsekošana” ir 
sistemātiska šaujamieroču’ un, ja 
iespējams, to pamatdetaļu un munīcijas 
komplektu pārvietošanas maršruta 
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izsekošana no ražotāja līdz pircējam, lai 
atklātu un analizētu nelegālas 
izgatavošanas un aprites gadījumus un, 
iespējams, veiktu efektīvāku izmeklēšanu.”

Or. it

Pamatojums

Jābūt iespējai nemitīgi izsekot šaujamieročiem. Ieroču pamatdetaļām un pilniem munīciju 
komplektiem jāspēj izsekot tik labi, cik vien tas iespējams, kā to paredz protokols. Nav 
iespējams izsekot mazsvarīgajām ieroču detaļām un nepilniem munīcijas komplektiem (vai 
munīcijas daļām); izņēmums ir neinertas daļas (šaujampulveris), kurš ir sprāgstviela un līdz 
ar to uz to attiecas atļauju saņemšanas sistēma.

Grozījumu iesniedza Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti

Grozījums Nr. 68
1. PANTA 1. PUNKTS

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

"4 b. Šajā direktīvā „antīks ierocis” ir 
jebkurš ierocis, kas ražots pirms 1899. 
gada, tostarp kopijas, un jebkurš jaunāks 
ierocis, kuru saskaņā ar saviem tiesību 
aktiem kāda dalībvalsts atzinusi par antīku 
ieroci.”

Or. it

Pamatojums

Pamatojums

Protokola 3. panta pirmā punkta a) apakšpunkts ļauj definēt antīkos šaujamieročus un to 
kopijas atbilstīgi valstu tiesību aktiem, jo uz tiem Līgums neattiecas. Tehnisko noteikumu 
definīcija, lai atšķirtu šādus ieročus, mazina dalībvalstīm piešķirtās regulatīvās pilnvaras. 
Protokolā, kuru ar šo priekšlikumu paredzēts iedzīvināt, noteiktais datums ir 1899. gads, taču 
priekšlikumā minēts 1870. gads, tādējādi daudzi ieroči, par kuriem ir tīri vēsturiska interese, 
tiktu klasificēti kā mūsdienu šaujamieroči.
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Grozījumu iesniedza Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Grozījums Nr. 69
1. PANTA 1. PUNKTS

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

'4 c. Uz fiziskām vai juridiskām personām, 
kas veic ar ieroču, to pamatdetaļu un pilnu 
munīcijas komplektu tirdzniecības 
starpniecību saistītas darbības, attiecas tā 
pati atļauju izsniegšanas sistēma, ko 
piemēro tirgotājiem. Aģentus un pārstāvjus, 
kas saskaņā ar standartlīgumu par 
pilnvarojumu darbojas atļauju saņēmušu 
tirgotāju uzdevumā vai vārdā, šīs direktīvas 
īstenošanas nolūkā nevar uzskatīt par 
tirdzniecības starpniekiem.

Or. it

Pamatojums

Ieroču tirdzniecības starpnieka jēdziens neiederas civilai lietošanai paredzētu ieroču tirgū un 
ir saistīts ar tādu ieroču tirdzniecību, uz kuriem šī direktīva neattiecas. Aģentus un pārstāvjus, 
kas saskaņā ar standartlīgumu darbojas civilai lietošanai paredzētu ieroču ražotāju vai 
importētāju vārdā, nevar uzskatīt par tādiem, uz kuriem attiecas ieroču tirdzniecības 
starpnieka definīcija.

Grozījumu iesniedza Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Grozījums Nr. 70
1. PANTA 1. PUNKTS

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

'2.a Šī direktīva attiecas arī uz 
šaujamieroču pamatdetaļām un munīcijas 
komplektu, tostarp no trešām valstīm 
ievestām pamatdetaļām un munīciju.

Or. it

Pamatojums

Regulatīvā sistēma, ko piemēro ieročiem, attiecas arī uz to pamatsastāvdaļām un galvenajām 
sastāvdaļām, kā arī uz tiem paredzētās munīcijas pilnu komplektu. Termins „sastāvdaļas” 
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tiek atmests, jo sastāvdaļas ietilpst detaļās.

Grozījumu iesniedza Gisela Kallenbach

Grozījums Nr. 71
1. PANTA 1. PUNKTS

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

"2.b Šī direktīva attiecas uz tālpārdošanu.”

Or. en

Pamatojums

Uz šaujamieroču iegādi ar tālpārdošanas palīdzību, īpaši izmantojot internetu, ir jāattiecas 
tādiem pašiem noteikumiem, kas attiecas uz tiešu iegādi.

Grozījumu iesniedza Gisela Kallenbach

Grozījums Nr. 72
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, detaļas un sastāvdaļas 
dalībvalstis pieprasa, lai tā izgatavošanas 
procesā dalībvalstis vai nu katram 
šaujamierocim, detaļai un sastāvdaļai 
izvirza prasību pēc īpaša marķējuma, kurā 
būtu norādīts izgatavotāja nosaukums, 
izgatavošanas valsts vai vieta, sērijas 
numurs, kā to paredz, piemēram, 1969. 
gada 1. jūlija Konvencija par vieglo ieroču 
marķējuma savstarpēju atzīšanu, vai arī 
saglabā jebkuru īpašu, viegli lietojamu 
marķējumu, ko veido ciparu vai burtciparu 
kods, un kas visām dalībvalstīm ļauj viegli 
identificēt izgatavošanas valsti. Marķējumu 
piestiprina pie tādas šaujamieroča daļas vai 
sastāvdaļas, kuras iznīcināšanas gadījumā 
šaujamierocis nav izmantojams.

Or. en
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Pamatojums

Grozījums ir saskaņā ar detaļu un sastāvdaļu iekļaušanu direktīvā. Sērijas numurā ir 
iekļautas rašošanas gads. Marķēšanas sistēma, kas noteikta 1969. gada konvencijā par 
marķējumu, jāmin kā atsauce visām dalībvalstīm. Svarīgi, lai marķējums tiek piestiprināts pie 
tādas šaujamieroča daļas vai sastāvdaļas, kuras iznīcināšanas gadījumā šaujamierocis vairs 
nekad nav izmantojams un atjaunojams, piemēram, pie rāmja vai pastobres. Šāda noteikuma 
gadījumā būtu grūtāk atbrīvoties no marķējuma, un līdz ar to vieglāk izsekot ieročiem.

Grozījumu iesniedza Lasse Lehtinen

Grozījums Nr. 73
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 saliktu 
šaujamieroci, dalībvalstis pieprasa, lai tā 
izgatavošanas procesā dalībvalstis vai nu 
izvirza prasību pēc īpaša marķējuma, kurā 
būtu norādīts izgatavotāja nosaukums, 
ieroča sērijas numurs, izgatavošanas valsts 
vai vieta un izgatavošanas gads (ja tas 
neietilpst sērijas numurā) atbilstīgi 1969. 
gada 1. jūlija Konvencijas par vieglo ieroču 
marķējuma savstarpēju atzīšanu 
standartiem un kritērijiem, vai saglabā 
jebkuru citu alternatīvu, unikālu un 
lietotājiem saprotamu marķējumu, kam 
pievienots numurs, ar kura palīdzību 
ikviena valsts var ātri noteikt izgatavošanas 
valsti. Marķējumu piestiprina pie tādas 
šaujamieroča daļas vai sastāvdaļas, kuras 
iznīcināšanas gadījumā šaujamierocis nav 
izmantojams.

Or. en

Pamatojums

Vismazākā munīcijas iepakojuma marķēšana, marķējumā norādot izgatavotāja nosaukumu, 
identifikācijas numuru, kalibru un munīcijas veidu, kā arī munīcijas daudzumu iepakojumā, 
kā to paredz Konvencijas par vieglo ieroču marķējuma savstarpēju atzīšanu noteikumi 
(Lēmums 15-7, 49. pants), kuru ievēro Eiropas munīcijas ražotāji.

Grozījumu iesniedza Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
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Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Grozījums Nr. 74
1. PANTA 2. PUNKTS

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

11. 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.

Turklāt dalībvalstis nodrošina, lai brīdī, 
kad notiek šaujamieroča nodošana no 
valsts krājumiem pastāvīgā privātpersonas 
lietošanā, šis šaujamierocis būtu marķēts ar 
atbilstošu, īpašu marķējumu, kas atļauj 
visām dalībvalstīm ātri identificēt 
nodošanas valsti.

1. Lai identificētu un izsekotu katru saliktu 
šaujamieroci, dalībvalstis pieprasa, lai tā 
izgatavošanas procesā dalībvalstis vai nu 
izvirza prasību pēc īpaša marķējuma, kurā 
norādīta ražotāja preču zīme vai
nosaukums, izgatavošanas valsts vai vieta, 
ieroča sērijas numurs un izgatavošanas gads 
(ja tas neietilpst sērijas numurā), kā to, 
piemēram, paredz 1969. gada 1. jūlija 
Konvencija par vieglo 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. 
Marķējumu piestiprina pie tādas 
šaujamieroča daļas vai sastāvdaļas, kuras 
iznīcināšanas gadījumā šaujamierocis nav 
izmantojams.

Or. it

Pamatojums

To Eiropas valstu valdības, kas ražo lielāko daļu civilai lietošanai paredzēto ieroču, tagad ir 
parakstījušas CIP (Pastāvīgās starptautiskās šaujamieroču pārbaudes) konvenciju un gandrīz 
visiem ES teritorijā esošajiem civilai izmantošanai paredzētajiem šaujamieročiem izmanto 
vienotu marķēšanas sistēmu, kas ļauj identificēt un izsekot ieročus. CIP sistēma aptver 
protokolā paredzētos punktus. Vēlams lietot terminu „ražotājs", nevis „izgatavotājs”, ja runa 
ir par personu, kas pirmā laiž preci tirgū, jo šī persona var būt arī pēdējais importētājs.

Grozījumu iesniedza Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta Angelilli, 
Michl Ebner

Grozījums Nr. 75
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 

3. Katra dalībvalsts nodrošina, ka vismaz 
20 gadus tiks uzturēta centralizēta un 
datorizēta datu apstrādes sistēma, kurā 
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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.
.

katrs šaujamierocis, uz kuru attiecas šī 
direktīva, reģistrēts ar savu identifikācijas 
numuru.  Tirgotājiem ir prasība visā savā 
darbības laikā vest uzskaites žurnālu, ko 
saglabā 20 gadus un kurā reģistrē 
informāciju par visiem šaujamieročiem, 
kurus tie saņēmuši vai pārdevuši, iekļaujot 
ziņas, kas ļauj identificēt ieroci un izsekot 
tam, jo īpaši tipu, ražotāju, modeli, kalibru 
un sērijas numuru, kā arī piegādātāju un 
pircēju vārdus un adreses. Izbeidzot savu 
darbību, tirgotājs nodod savu reģistru 1. 
punkta pirmajā apakšpunktā minētajai 
valsts iestādei, kas ir atbildīga par ieroču 
marķēšanu.

Or. it

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir nodrošināt dalībvalstu reģistru likumīgumu, pārredzamību un pilnīgumu, 
kā arī to, ka nozarē iesaistītie precīzi un savlaicīgi ievada datus reģistrā, lai ikvienam 
izgatavotajam ierocim būtu iespējams izsekot.

Grozījumu iesniedza Lasse Lehtinen

Grozījums Nr. 76
1. PANTA 2. PUNKTS

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

1.a Lai varētu izsekot munīcijai, 
dalībvalstīm jāpieņem prasība marķēt 
jebkuru, vissīkāko pilna munīcijas 
komplekta iepakojumu, marķējumā 
norādot izgatavotāja nosaukumu, partijas 
(sērijas) identifikācijas numuru, kalibru un 
munīcijas veidu, kā to paredz 1969. gada 1. 
jūlija Konvencija par vieglo ieroču 
marķējuma savstarpēju atzīšanu.

Or. en

Pamatojums

Pat vismazākā munīcijas iepakojuma marķēšana, marķējumā norādot izgatavotāja 
nosaukumu, identifikācijas numuru, kalibru un munīcijas veidu, kā arī munīcijas daudzumu 
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iepakojumā, kā to paredz Konvencijas par vieglo ieroču marķējuma savstarpēju atzīšanu 
noteikumi (Lēmums 15-7, 49. pants), kuru ievēro Eiropas munīcijas ražotāji.

Grozījumu iesniedza Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Grozījums Nr. 77
1. PANTA 2. PUNKTS

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

1.b Lai varētu izsekot munīcijai, 
dalībvalstīm jāpieņem prasība marķēt 
jebkuru vissīkāko pilna munīcijas 
komplekta pamatiepakojumu, marķējumā 
norādot izgatavotāja nosaukumu, partijas 
identifikācijas numuru, kalibru un 
munīcijas veidu, kā to, piemēram, paredz 
1969. gada 1. jūlija Konvencija par vieglo 
ieroču marķējuma savstarpēju atzīšanu.

Or. it

Pamatojums

Konvencija par vieglo ieroču marķējuma savstarpēju atzīšanu noteikumi (Lēmums XV-7, 4. 
pants), kuru ievēro Eiropas munīcijas ražotāji, paredz, ka jāmarķē vismazākie munīcijas 
iepakojumi, marķējumā norādot izgatavotāja nosaukumu un preču zīmi, munīcijas veidu, 
klasi, kalibru, partijas identifikācijas numuru un patronu skaitu iepakojumā.

Grozījumu iesniedza Othmar Karas

Grozījums Nr. 78
1. PANTA 2. PUNKTS

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

2.a) Dalībvalstis paredz, ka no 
šaujamieroča iegādes brīža līdz tā piegādei 
pircējam ir jāpaiet 15 dienu ilgam pārdomu 
periodam; izņēmums ir tirgotāji un ieroču 
tirdzniecības starpnieki.  Pārdomu periods 
nav vajadzīgs, ja pircējam ir atļauja glabāt 
B kategorijas šaujamieroci, medību licence 
vai viņš var pierādīt, ka šaujamierocis tiks 
nekavējoties eksportēts. 
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Or. de

Pamatojums

Noteikums par pārdomu periodu ir paredzēts, lai novērstu nepārdomātus lēmumus par 
šaujamieroču izmantošanu kriminālpārkāpuma izdarīšanai.  Šim nolūkam par pietiekamu tiek 
uzskatīts trīs dienas ilgs pārdomu periods.  Turklāt pārdomu periods šķiet nepieciešams tikai 
C un D kategorijas šaujamieroču iegādei, cilvēkus, kas iegādājas A vai B kategorijas 
šaujamieročus, iestādes jau ir pārbaudījušas.  Pārdomu periodu nepiemēro tikai tad, ja 
attiecīgie cilvēki pirms tam jau ir pārbaudīti.   

Grozījumu iesniedza Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti, Lasse Lehtinen, Michl Ebner

Grozījums Nr. 79
1. PANTA 2. PUNKTS

4. panta 3. punkta 1.a daļa (jauna) (Direktīva 91/477/EEK)

Dalībvalstis nodrošina, ka visi 
šaujamieroči, kas atrodas to teritorijā, ir vai 
nu marķēti un reģistrēti saskaņā ar šīs 
direktīvas prasībām, vai arī dezaktivizēti. 
Jebkuram šaujamierocim, ko ieved no
trešās valsts, jābūt marķētam saskaņā ar šīs 
direktīvas prasībām.

Or. it

Pamatojums

Visiem ES teritorijā esošajiem šaujamieročiem ir jābūt pienācīgi marķētiem, jāmarķē arī tie 
ievestie ieroči, kas nav marķēti izcelsmes valstī. Marķējumam jābūt uz tādas šaujamieroča 
daļas vai sastāvdaļas, kuras iznīcināšanas gadījumā šaujamierocis nav izmantojams.

Grozījumu iesniedza Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Grozījums Nr. 80
1. PANTA 2.A PUNKTS (jauns)
5. pants (Direktīva 91/477/EEK)

2 a. 2.a) Direktīvas 5. pantu groza šādi:

b) šī panta 1. punktam pievieno šādu b) 
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apakšpunktu:
„c) ar nepārstrīdamu tiesas spriedumu nav 
atzītas par vainīgām tīšā smaga 
kriminālpārkāpuma izdarīšanā; dalībvalstis 
pieņem sīki izstrādātus noteikumus par šīs 
prasības piemērošanu, tostarp jo īpaši par 
pārkāpumu veidiem, minimālo soda mēru 
un minimālo laika periodu, kam jāpaiet, lai 
attiecīgā persona atkal būtu tiesīga 
iegādāties vai glabāt vieglos 
šaujamieročus."

b) šī punktu 3. daļu aizstāj ar šādu tekstu:
„Dalībvalstis var anulēt šaujamieroča 
glabāšanas atļauju, ja nav izpildīts kāds no 
pirmā noteikumiem, uz kuru pamata 
glabāšanas atļauja piešķirta.”

Or. it

(Formulējums līdzīgs direktīvas tekstam)

Pamatojums

Atkāpe no vecuma ierobežojuma medībām vai sporta šaušanai paredzēta šaujamieroča 
iegādei un glabāšanai ir ļoti svarīga un ir jāsaglabā, lai mudinātu jauniešus nodarboties ar 
šaušanu mērķī un tamlīdzīgiem sporta veidiem. Vienīgais kritērijs, pēc kura var noteikt, vai 
persona ir potenciāli bīstama sabiedrībai un tai nedrīkst piešķirt šaujamieroču glabāšanas 
atļaujas, ir pret citu personu vērsta nozieguma pasūtījums.

Grozījumu iesniedza Véronique Mathieu

Grozījums Nr. 81
1. PANTA 2.B PUNKTS (jauns)
5. pants (Direktīva 91/477/EEK)

2.b Direktīvas 5. pantu aizstāj ar šādu 
tekstu:
„Neskarot 3. pantu, dalībvalstis atļauj B 
kategorijas šaujamieroču iegādi un 
glabāšanu tikai personām, kurām ir 
dibināts iemesls un:
a) kurām ir 18 vai vairāk gadu, izņemot 
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medībām vai šaušanai mērķī ;
b) kuras neapdraud sevi, sabiedrisko 
kārtību vai drošību; C un D kategorijas 
ieroču gadījumā šīs prasības iespējams 
izpildīt ieroča iegādes brīdī, uzrādot medību 
licenci, šaušanas mērķī licenci, izziņu par 
nesodāmību vai citu oficiālu dokumentu, 
ko izsniegusi kompetenta iestāde. 
Dalībvalstis var anulēt šaujamieroča 
glabāšanas atļauju, ja nav izpildīts kāds no 
pirmā punkta b) apakšpunkta 
noteikumiem. 
Dalībvalstis nevar aizliegt to teritorijā 
dzīvojošām personām glabāt citā dalībvalstī 
iegādātu ieroci, ja vien tās neaizliedz tāda 
paša ieroča iegādi savā teritorijā.”

Or. fr

(Formulējums līdzīgs direktīvas tekstam)

Pamatojums

Reģistrēti mednieki un sporta šāvēji jau ir veikuši visas procedūras un pārbaudes 
(eksāmenus, testus, iesnieguši izziņu par nesodāmību utt.), lai pierādītu, ka neapdraud 
sabiedrisko kārtību un drošību.  Tādēļ kompetentu iestāžu izsniegtu atļauju vai licenci, kas 
parasti katru gadu jāatjauno, var uzskatīt par līdzvērtīgu individuālai atļaujai.  Atļaujas vai 
licences saņemšanai nepieciešamais laiks arī ir garantija, ka lēmums par šaujamieroča 
iegādi nav impulsīvs.  

Grozījumu iesniedza André Brie, Marco Rizzo

Grozījums Nr. 82
1. PANTA 2.C PUNKTS (jauns)
5. pants (Direktīva 91/477/EEK)

2.c) Direktīvas 5. pantu aizstāj ar šādu 
tekstu:
„Neskarot 3. pantu, dalībvalstis atļauj B 

kategorijas šaujamieroču iegādi un 
glabāšanu tikai personām, kurām ir 
dibināts iemesls un:
a) kurām ir 18 vai vairāk gadu, bet kurām 
nekādā gadījumā nav mazāk par 16 
gadiem, izņemot medībām vai šaušanai 
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mērķī, ja personas sacensību vai mācību 
nolūkā darbojas licencētā mācību centrā 
kvalificēta trenera uzraudzībā un pavadībā. 
b) kuras neapdraud sevi, sabiedrisko 
kārtību vai drošību;

Or. en

(Formulējums līdzīgs direktīvas tekstam)

Grozījumu iesniedza Gisela Kallenbach

Grozījums Nr. 83
1. PANTA 2.E PUNKTS (jauns)

5. panta 1. punkta a) apakšpunkts (Direktīva 91/477/EEK)

2.e) Direktīvas 5. panta 1. punkta a) 
apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:
„a) kurām ir 18 vai vairāk gadu, izņemot 
medībām vai šaušanai mērķī, ar 
noteikumu, ka personas, kas jaunākas par
18 gadiem, darbojas licencētā mācību 
centrā kvalificēta trenera uzraudzībā un 
pavadībā.”

Or. en

(Formulējums līdzīgs direktīvas tekstam)

Pamatojums

Drošības apsvērumu dēļ medību un sporta šaušanas vecuma ierobežojums ir atkarīgs no tā, 
vai attiecīgās personas atrodas kvalificēta trenera uzraudzībā.

Grozījumu iesniedza Lasse Lehtinen

Grozījums Nr. 84
1. PANTA 2.F PUNKTS (jauns)

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

2.f) Direktīvas 6. pantam pievieno šādu 1.a 
punktu:

„Izņemot tirgotājus un ieroču tirdzniecības 
starpniekus, dalībvalstis stingri kontrolē 
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šaujamieroču, to detaļu, sastāvdaļu un 
munīcijas iegādi, izmantojot distanciālas 
saziņas līdzekļus Eiropas Parlamenta un 
Padomes 1997. gada 20. maija Direktīvas 
par patērētāju aizsardzību saistībā ar 
distances līgumiem1 2. panta izpratnē.
___________

1 OV L 144, 4.6.1997, 19. lpp.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm stingri jākontrolē šaujamieroču iegāde ar distanciālas saziņas līdzekļu 
palīdzību. 

Grozījumu iesniedza Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta Angelilli, 
Michl Ebner

Grozījums Nr. 85
1. PANTA 2.G PUNKTS (jauns)

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

2.g) Direktīvas 6. pantam pievieno šādu 
punktu:
„Dalībvalstis stingri kontrolē šaujamieroču, 
to detaļu, sastāvdaļu un munīcijas iegādi, 
izmantojot distanciālas saziņas līdzekļus. 
Uz tirgotājiem un tirdzniecības 
starpniekiem, kas darbojas ieroču tirgū, 
attiecas tie paši noteikumi, kas reglamentē 
viņu parasto darbību.”

Or. it

Pamatojums

Šaujamieroču iegāde, izmantojot distanciālas saziņas līdzekļus, pienācīgi jākontrolē, lai būtu 
iespējams uzraudzīt ieroču tirdzniecību. Tā kā ieroču iegāde ir pakļauta regulācijai, pārdomu 
periods šķiet pilnīgi nevajadzīgs.
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Grozījumu iesniedza Gisela Kallenbach

Grozījums Nr. 86
1. PANTA 2.H PUNKTS (jauns)
7. pants (Direktīva 91/477/EEK)

2.h) šīs direktīvas 7. pantu aizstāj ar šādu 
tekstu:
„1. Dalībvalsts teritorijā neviens nedrīkst 
iegādāties B kategorijas šaujamieroci bez 
šīs dalībvalsts atļaujas.
Šādu atļauju nevar izsniegt citas dalībvalsts 
iedzīvotājam bez šīs citas dalībvalsts 
iepriekšējas piekrišanas. 
2. Katrs pārdevējs, tirgotājs vai 
privātpersona par katra B kategorijas 
šaujamieroča apriti vai tālāku nodošanu 
informē tās dalībvalsts iestādes, kurā tā 
notiek, sniedzot sīkas ziņas, pēc kurām var 
identificēt šaujamieroci un personu, kura 
to iegādājusies. Ja persona, kura 
iegādājusies šādu šaujamieroci, ir citas 
dalībvalsts iedzīvotājs, šo citu dalībvalsti 
par iegādi informē tā dalībvalsts, kurā 
iegāde notikusi, un persona, kura 
šaujamieroci iegādājusies.
3. Ja dalībvalsts aizliedz savā teritorijā 
kāda B kategorijas šaujamieroča iegādi un 
glabāšanu, tā informē par to pārējās 
dalībvalstis saskaņā ar 12. panta 2. punktu, 
skaidri norādot to katrā Eiropas 
šaujamieroču apliecībā, ko tās izsniedz 
šāda ieroča iegādei un glabāšanai.
4. Dalībvalsts teritorijā neviens nedrīkst 
glabāt B kategorijas šaujamieroci bez šīs 
dalībvalsts atļaujas. Ja persona ir citas 
dalībvalsts iedzīvotājs, šo dalībvalsti 
attiecīgi informē.
5. Atļauja B kategorijas šaujamieroča 
iegādei un atļauja tā glabāšanai var būt 
vienkārša administratīva lēmuma formā.
6. Personām, par kurām ir skaidrs, ka tās 
atbilst visiem šaujamieroču atļauju 
piešķiršanas nosacījumiem, dalībvalstis var 
piešķirt daudzgadu licenci visu 
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šaujamieroču iegādei un glabāšanai, 
kuriem nepieciešama atļauja, neskarot 
pienākumu paziņot kompetentajām 
iestādēm par pārdošanu, periodiskas 
pārbaudes, lai pārliecinātos, ka personas 
vēl aizvien atbilst visiem nosacījumiem, un 
maksimālo ieroču skaitu, ko saskaņā ar 
attiecīgiem dalībvalstu likumiem drīkst 
glabāt viena persona.
7. Dalībvalstis pieņem noteikumus, lai 
nodrošinātu, ka personām, kas saskaņā ar 
dalībvalsts tiesību aktiem atzītas par 
medniekiem, sporta šāvējiem vai 
kolekcionāriem un kurām ir dalībvalstu 
tiesību aktos paredzētās atļaujas 
kādreizējās C vai D kategorijas 
šaujamieroču glabāšanai, nevajag atkārtoti 
pieteikties šo ieroču glabāšanas atļaujas 
saņemšanai, jo šīs kategorijas tiek 
likvidētas. Medniekiem, sporta šāvējiem vai 
kolekcionāriem, kuriem, pamatojoties uz 
deklarāciju, pieder kādreizējās C 
kategorijas šaujamierocis vai kādreizējās D 
kategorijas šaujamierocis bez jebkādas 
atļaujas vai deklarācijas nav jāpieprasa 
atļauja šo kategoriju likvidācijas dēļ, taču 
vēlāk pārdodot šos ieročus, pircējam būs 
nepieciešama atļauja vai būs jāsniedz 
pieteikums atļaujas saņemšanai.  Šīs 
atkāpes ir spēkā desmit gadus pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā.”

Or. en

(Formulējums līdzīgs direktīvas tekstam)

Pamatojums

Personām, kas atbilst šaujamieroču atļauju piešķiršanas nosacījumiem, piešķir daudzgadu 
licenci, lai izvairītos no nevajadzīgām atļauju piešķiršanas procedūrām. Turklāt pārejas 
perioda laikā medniekiem, sporta šāvējiem vai kolekcionāriem, kuriem pieder kādreizējo C un 
D kategoriju ieroči, nav jāpieprasa atļauja šo kategoriju likvidācijas dēļ.
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Grozījumu iesniedza Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Grozījums Nr. 87
1. PANTA 2.I PUNKTS (jauns)

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

2.i) Direktīvas 7. panta 3. punktu aizstāj ar 
šādu tekstu:
3. Lai iegūtu atļauju iegādāties un glabāt 
šaujamieročus, parasti ir vajadzīga viena 
administratīva procedūra.

Or. it

Pamatojums

Šaujamieroču iegādes un glabāšanas atļauju izsniegšanas procedūru apvienošana ir loģiska, 
jo iegādes mērķis parasti ir ieroča glabāšana.

Grozījumu iesniedza Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Grozījums Nr. 88
1. PANTA 2.J PUNKTS (jauns)

10. pants (Direktīva 91/477/EEK)

2.j) Direktīvas 10. pantu aizstāj ar šādu 
tekstu:
„Noteikumiem, kas attiecas uz pilna un 
izmantojama munīcijas komplekta iegādi, 
jābūt identiskiem noteikumiem, kas attiecas 
uz to šaujamieroču iegādi, kuriem šī 
munīcija paredzēta.”

Or. it

(Formulējums līdzīgs direktīvas tekstam)

Pamatojums

Uz pilnu munīcijas komplektu, kas ir vienīgais izmantojamais munīcijas veids, jāattiecas 
tādiem pašiem noteikumiem, kādi attiecas uz ieročiem, kuriem šī munīcija paredzēta. Inerti 
komponenti, piemēram, dezaktivizēta munīcija vai aktīvo komponentu kopijas, neietilpst tajā 
pašā kategorijā, kurā ietilpst pilns munīcijas komplekts. Taču šaujampulveris ir eksplozīvs un 
uz to visās Eiropas Savienības valstīs attiecas īpaša regulatīva sistēma.
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Grozījumu iesniedza Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta Angelilli, 
Michl Ebner

Grozījums Nr. 89
1. PANTA 2.K PUNKTS (jauns)

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

2.k) Direktīvas 12. panta pirmā 
apakšpunkta 2. punktu aizstāj ar šādu 
tekstu:
„Neraugoties uz 1. punktu, medniekiem ar 
C un D kategorijas šaujamieročiem un 
sporta šāvējiem ar B, C un D kategorijas 
šaujamieročiem pārvietojoties cauri divu 
vai vairāku dalībvalstu teritorijai, lai 
nodarbotos ar savu vaļasprieku, viņu 
īpašumā bez iepriekšējas atļaujas 
saņemšanas var būt viens vai vairāki 
šaujamieroči ar noteikumu, ka viņiem ir 
Eiropas šaujamieroču apliecība, kurā šis 
šaujamierocis vai šaujamieroči ir reģistrēti, 
un viņi spēj pamatot sava ceļojuma 
iemeslus, jo īpaši uzrādot ielūgumu.  Šajā 
gadījumā dalībvalstis bez Eiropas 
Šaujamieroču apliecības nevar prasīt citus 
dokumentus. Dalībvalstis nedrīkst pieņemt 
noteikumu, ka minētajos gadījumos bez 
Eiropas Šaujamieroču apliecības ir 
nepieciešama vēl kāda papildus reģistrācija 
vai maksājums vai nodeva."

Or. it

(Formulējums līdzīgs direktīvas tekstam)

Pamatojums

Direktīvas mērķis ir ļaut medniekiem un sporta šāvējiem pēc iespējas brīvāk pārvietoties pa 
Eiropas Savienību.  Bez Eiropas šaujamieroču apliecības ieviešot papildu administratīvas 
prasības vai maksas, tiktu ignorēts šis princips un pārvietošanās starp dažādiem Kopienas 
reģioniem tiktu pakļauti jauniem šķēršļiem, tādējādi pārkāpjot Romas Līgumus.
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Grozījumu iesniedza Arlene McCarthy

Grozījums Nr. 90
1. PANTA 2.L PUNKTS (jauns)

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

2.l) Direktīvas 12. panta 2. punktu groza 
šādi:
a) šī punkta pirmo apakšpunktu aizstāj ar 
šādu tekstu:
„Neraugoties uz 1. punktu, medniekiem un 
sporta šāvējiem pārvietojoties cauri divu vai 
vairāku dalībvalstu teritorijai, lai 
nodarbotos ar savu vaļasprieku, viņu 
īpašumā bez iepriekšējas atļaujas 
saņemšanas var būt viens vai vairāki 
šaujamieroči ar noteikumu, ka viņiem ir 
Eiropas Šaujamieroču apliecība, kurā šis 
šaujamierocis vai šaujamieroči ir reģistrēti, 
un viņi spēj pamatot sava ceļojuma 
iemeslus. Dalībvalstis bez Eiropas 
šaujamieroču apliecības var pieprasīt 
papildu dokumentus tikai tad, ja tas 
nepieciešams leģitīmas dalībvalsts politikas 
mērķa izpildei, kas saistīts ar sabiedrības 
drošības aizsardzību, un ja prasības ir 
samērīgas ar šiem mērķiem. Ja dalībvalsts 
ieviesusi papildu prasības, tā par to paziņo 
pārējām dalībvalstīm, un šī informācija ir 
jāiekļauj Eiropas šaujamieroču apliecībā.
b) šī punkta otro apakšpunktu aizstāj ar 
šādu tekstu:
„Taču šī atkāpe neattiecas uz ieceļošanu 
dalībvalstī, kurā aizliegts iegādāties un 
glabāt attiecīgo ieroci; šādā gadījumā 
Eiropas Šaujamieroču apliecībā par to tiek 
izdarīts speciāls ieraksts;

Or. en

(Formulējums līdzīgs direktīvas tekstam)

Pamatojums

Attiecībā uz mednieku un sporta šāvēju pārvietošanos dalībvalstis bez Eiropas šaujamieroču 
apliecības var pieprasīt papildu dokumentus tikai tad, ja tas nepieciešams leģitīmas
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dalībvalsts politikas mērķa izpildei, kas saistīts ar sabiedrības drošības aizsardzību, un ja 
prasības ir samērīgas ar šiem mērķiem.

Grozījumu iesniedza Othmar Karas

Grozījums Nr. 91
1. PANTA 2.M PUNKTS (jauns)
13. pants (Direktīva 91/477/EEK)

2.m) Direktīvas 13. pantu groza šādi:
c) šī panta 3. punktu aizstāj ar šādu tekstu:
"3. Dalībvalstis regulāri apmainās ar 
informāciju par marķēšanas sistēmām un 
tehniku, licencēto ieroču tirgotāju un 
ieroču tirdzniecības starpnieku skaitu, 
apritē bijušajiem šaujamieročiem, to 
detaļām, sastāvdaļām un munīciju, valsts 
tiesību aktiem un praksi un dezaktivācijas 
metodēm un tehniku.  Ne vēlāk kā līdz [...]* 
Komisija izveido informācijas apmaiņas 
kontaktgrupu, lai piemērotu šo pantu un 
izveidotu sadarbību nelegālu šaujamieroču, 
to detaļu, sastāvdaļu un munīcijas 
izsekošanai. Katra dalībvalsts informē 
pārējās dalībvalstis un Komisiju par tām 
valsts iestādēm, kas ir atbildīgas par 
informācijas ievākšanu un izplatīšanu un 
11. panta 4. punkta noteikumu ievērošanu. 
Lai piemērotu šo punktu, Komisija veic 
vajadzīgos pasākumus, rīkojoties saskaņā 
ar 4. punktu.”

b) pēc šī panta 3. punkta pievieno šādu 
punktu:
"4. Rīkojoties saskaņā ar Lēmuma 
1999/468/EK, kas grozīts ar lēmumu 
2006/512/EK,  5.a panta 1. līdz 4. punktā 
un 7. pantā noteikto regulatīvo kontroles 
procedūru un ņemot vērā 8. pantu, 
Komisija pieņem 1. panta 7. punktā 
minētos vajadzīgos pasākumus.
Šī panta 3. punktā minētos vajadzīgos 
pasākumus Komisija pieņem saskaņā ar 
Lēmuma 1999/468/EK, kas grozīts ar 
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lēmumu 2006/512/EK, 3. un 7. pantu, kā to 
paredz 8. pants.
* Divus gadus pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā.

Or. de

(Formulējums līdzīgs direktīvas tekstam)

Pamatojums

Komisijas 2000. gada ziņojumā par Direktīvas 91/477/EEK īstenošanu paredzēts, ka 
Komisija izveidos kontaktgrupu.  Šī grupa kalpo arī par piemērotu forumu kopīgu 
šaujamieroču dezaktivācijas pamatnostādņu izstrādei.  Atšķirībā no komitoloģijas procedūras 
šim vajadzētu būt ātrākam un mērķtiecīgākam veidam, kā panākt dalībvalstu vienošanos par 
šaujamieroču dezaktivāciju. 

Grozījumu iesniedza Arlene McCarthy

Grozījums Nr. 92
1. PANTA 3.A PUNKTS (jauns)
17. pants (Direktīva 91/477/EEK)

3.a) Direktīvas 17. pantu aizstāj ar šādu 
tekstu:
„Piecu gadu laikā kopš šīs direktīvas 
transpozīcijas valstu tiesību aktos un pēc 
tam reizi piecos gados Komisija iesniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei
ziņojumu par situāciju, kas radusies šīs 
direktīvas piemērošanas rezultātā, 
vajadzības gadījumā pievienojot tam 
priekšlikumus.
Komisija veic pētījumu par šaujamieroču 
kopiju tirdzniecību Eiropas Kopienā un ne 
vēlāk kā līdz [...]* dara pētījuma rezultātus 
zināmus Eiropas Parlamentam un 
Padomei.
* Gadu pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā.”

Or. en
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(Formulējums līdzīgs direktīvas tekstam)

Pamatojums

Saskaņā ar tiesību aktu labākas izstrādes principu Direktīvas 91/477/EEK prasības par 
ziņošanu jāaktualizē, un ziņojumiem jābūt regulāriem. Turklāt Komisijai jāveic pētījums tādā 
sarežģītā aspektā kā ieroču kopijas un to tirdzniecība Eiropas Kopienā, tostarp par 
tirdzniecību internetā. 

Grozījumu iesniedza Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Grozījums Nr. 93
1. PANTA 4. PUNKTA -A) APAKŠPUNKTS (jauns)

I pielikuma 2. daļas A punkta 5. apakšpunkts (Direktīva 91/477/EEK)

-a) Direktīvas I pielikuma II daļas A 
iedaļas 5. punktu aizstāj ar šādu tekstu:
“5. Pistoļu un revolveru munīcija ar lodēm, 
kuras pēc saskarsmes izplešas, un lodes 
šādai munīcijai, izņemot ieročus medībām 
vai šaušanai kā atpūtas veidam, ja tie ir 
tādu personu glabāšanā, kurām ir tiesības 
tos lietot. ”

Or. it

(Formulējums līdzīgs direktīvas tekstam)

Pamatojums

Termins „šaušana kā atpūtas veids” ir precīzāks un piemērotāks nekā „sporta šaušana”, jo 
tajā ietilpst ne tikai šaušana mērķī, bet viisi sporta veidi, kas saistīti ar šaušanu.

Grozījumu iesniedza Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Grozījums Nr. 94
1. PANTA 4. PUNKTA B) APAKŠPUNKTS

I pielikuma III daļas 1.a punkts (jauns) (Direktīva 91/477/EEK)

b) pēc pirmās daļas iekļauj šādu daļu: b) III daļā pēc pirmās daļas iekļauj šādu 
daļu:

„Dalībvalstis veic pasākumus, lai „Dalībvalstis veic pasākumus, lai 
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kompetenta iestāde pārbaudītu a) 
apakšpunktā minētos dezaktivēšanas 
pasākumus un lai nodrošinātu šaujamieroča 
izmaiņu neatgriezeniskumu. Dalībvalstis pēc 
šīs pārbaudes izsniedz izziņu vai dokumentu, 
ar kuru tiek apstiprināta šaujamieroča 
dezaktivēšana, vai arī skaidri saredzamu 
marķējumu uz minētā šaujamieroča.”

kompetenta iestāde pārbaudītu 
a) apakšpunktā minētos dezaktivēšanas 
pasākumus un lai nodrošinātu šaujamieroča 
izmaiņu neatgriezeniskumu. Dalībvalstis pēc 
šīs pārbaudes izsniedz izziņu vai dokumentu, 
ar kuru tiek apstiprināta šaujamieroča 
dezaktivēšana, vai arī skaidri saredzamu 
marķējumu uz minētā šaujamieroča. 
Saskaņā ar regulatīvo pārskata procedūru 
un lai nodrošinātu, ka dezaktivētie 
šaujamieroči vairs nekad nav izmantojami, 
Komisija izveido kopīgas pamatnostādnes 
par dezaktivācijas standartiem un tehniku.

Or. it

Pamatojums

Prasība par to, ka šaujamieroču dezaktivācijai jābūt neatgriezeniskai ietver kopīgu tehnisko 
standartu ievērošanu.

Grozījumu iesniedza Othmar Karas

Grozījums Nr. 95
1. PANTA 4. PUNKTA B) APAKŠPUNKTS

I pielikuma III daļas 1.b punkts (jauns) (Direktīva 91/477/EEK)

„Dalībvalstis veic pasākumus, lai 
kompetenta iestāde pārbaudītu a) 
apakšpunktā minētos dezaktivēšanas 
pasākumus un lai nodrošinātu šaujamieroča 
izmaiņu neatgriezeniskumu. Dalībvalstis pēc 
šīs pārbaudes izsniedz izziņu vai dokumentu, 
ar kuru tiek apstiprināta šaujamieroča 
dezaktivēšana, vai arī skaidri saredzamu 
marķējumu uz minētā šaujamieroča.”

„Dalībvalstis veic pasākumus, lai 
kompetenta iestāde pārbaudītu a) 
apakšpunktā minētos dezaktivēšanas 
pasākumus un lai nodrošinātu šaujamieroča 
izmaiņu neatgriezeniskumu. Dalībvalstis pēc 
šīs pārbaudes izsniedz izziņu vai dokumentu, 
ar kuru tiek apstiprināta šaujamieroča 
dezaktivēšana, vai arī skaidri saredzamu 
marķējumu uz minētā šaujamieroča. 
Komisija izveido kontaktgrupu, kura 
izstrādā kopīgas pamatnostādnes par 
dezaktivācijas standartiem un tehniku, lai 
nodrošinātu, ka dezaktivētie šaujamieroči 
vairs nekad nav izmantojami.

Or. de
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Pamatojums

Komisijas 2000. gada ziņojumā par Direktīvas 91/477/EEK īstenošanu paredzēts, ka 
Komisija izveidos kontaktgrupu.  Šī grupa kalpo arī par piemērotu forumu pārdomām par 
kopīgu šaujamieroču dezaktivācijas pamatnostādņu izstrādi.  Atšķirībā no komitoloģijas 
procedūras šim vajadzētu būt ātrākam un mērķtiecīgākam veidam, kā panākt dalībvalstu 
vienošanos par šaujamieroču dezaktivāciju.

Grozījumu iesniedza Arlene McCarthy

Grozījums Nr. 96
1. PANTA 4. PUNKTA BA) APAKŠPUNKTS (jauns)

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

ba) Direktīvas I pielikuma III daļas b) 
punktu aizstāj ar šādu tekstu:
„b) ir paredzēti trauksmes, signalizēšanas, 
dzīvības glābšanas, dzīvnieku kaušanas, 
zvejas ar harpūnu vai arī rūpnieciskiem vai 
tehniskiem nolūkiem, ar nosacījumu, ka tos 
var izmantot tikai minētajiem nolūkiem un 
to izskats neatgādina bisi, šauteni, pistoli, 
revolveri vai kādu citu tradicionālu 
šaujamieroci;

Or. en

(Formulējums līdzīgs direktīvas tekstam)

Pamatojums

Lai arī definīciju var grozīt, lai iekļautu tajā pārveidojamus ieročus, atsevišķus šādus 
šaujamieročus var izslēgt no tās saskaņā ar Direktīvas 91/477/EEK III pielikuma b) punkta 
formulējumu. Ieročus, kas ir šaujamieroču kopijas vai izskatās pēc „tradicionālajiem” 
šaujamieročiem no definīcijas nevajadzētu izslēgt, jo tos kā pārveidotus ieročus izmanto 
kriminālpārkāpumu izdarīšanai.

Grozījumu iesniedza Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Grozījums Nr. 97
1. PANTA 4. PUNKTA BB) APAKŠPUNKTS (jauns)

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



PE 388.493v01-00 38/40 AM\664124LV.doc

LV

bb) Direktīvas IV pielikuma b) punktu 
aizstāj ar šādu tekstu:
b) "garstobra šaujamierocis”ir 
šaujamierocis, kura stobra garums 
pārsniedz 30 cm vai kura kopējais garums 
pārsniedz 60 cm;”

Or. it

(Formulējums līdzīgs direktīvas tekstam)

Pamatojums

Lai arī I pielikuma 4. punkta a)apakšpunkta formulējums ir precīzs, tas, ka b) punktā nav 
atsevišķi definēti garstobra šaujamieroči, ir radījis interpretācijas grūtības. Ir izveidojusies 
nepareiza prakse par "īsstobra šaujamieročiem" uzskatīt šaujamieročus, kuru kopējais 
garums nepārsniedz 60 cm, bet kuriem ir stobrs, kura garums pārsniedz 30 cm. Ierosinātais 
formulējums ir skaidrāks un tādēļ palīdzētu izvairīties no pretrunīgas interpretācijas.

Grozījumu iesniedza Arlene McCarthy

Grozījums Nr. 98
1. PANTA 4. PUNKTA BC) APAKŠPUNKTS (jauns)

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

bc) Direktīvas II pielikuma f) punktu groza 
šādi:
c) šī panta 1. punktu aizstāj ar šādu tekstu:
„Tiesības ceļot uz citu dalībvalsti ar vienu 
vai vairākiem šajā apliecībā norādītiem 
šaujamieročiem ir atkarīgas no vienas vai 
vairākām attiecīgām iepriekšējām atļaujām, 
ko izdevusi apmeklējamā dalībvalsts. Šo vai 
šīs atļaujas ieraksta apliecībā.” 
b) šī panta 2. punktu svītro.
c) šī panta 3. punktu aizstāj ar šādu tekstu:
„Ja kāda dalībvalsts ir informējusi pārējās 
dalībvalstis, ka noteiktu B kategorijas 
šaujamieroču glabāšana ir aizliegta, 
pievieno šādu paziņojumu”
b) šī panta 5. punktu svītro.
e) pēc pēdējā punkta pievieno šādu punktu: 
„Ja dalībvalsts ir informējusi pārējās 
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dalībvalstis, ka bez Eiropas šaujamieroču 
apliecības tā saglabā vēl arī citas prasības, 
kas saistītas ar leģitīmiem sabiedrības 
drošības mērķiem, šīs prasības iekļauj 
šaujamieroču apliecībā.”

Or. en

(Formulējums līdzīgs direktīvas tekstam)

Pamatojums

Šis grozījums atbilst jaunajai ierosinātajai šaujamieroču klasifikācijai un garantē skaidrību 
medniekiem un sporta šāvējiem, kas izmanto Eiropas šaujamieroču apliecību.

Grozījumu iesniedza Charlotte Cederschiöld

Grozījums Nr. 99
1. PANTA 4. PUNKTA BD) APAKŠPUNKTS (jauns)

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

bd) Direktīvas II pielikuma f) punktu groza 
šādi:
c) šī  punktu 1. un 2. daļu aizstāj ar šādu 
tekstu:
„Tiesības ceļot uz citu dalībvalsti ar vienu 
vai vairākiem šajā apliecībā norādītiem 
šaujamieročiem ir atkarīgas no vienas vai 
vairākām attiecīgām iepriekšējām atļaujām, 
ko izdevusi apmeklējamā dalībvalsts. Šo vai 
šīs atļaujas ieraksta apliecībā.

Minētā iepriekšējā atļauja principā nav 
vajadzīga, lai ceļotu ar šaujamieroci nolūkā 
medīt vai nodarboties ar šaušanu mērķī, ar 
nosacījumu, ka ceļotājam ir šaujamieroča 
apliecība un tas var minēt ceļojuma 
iemeslu.”

b) šī punktu 3. daļu aizstāj ar šādu tekstu:
„Ja kāda dalībvalsts ir informējusi pārējās 
dalībvalstis, ka noteiktu B kategorijas 
šaujamieroču glabāšana ir aizliegta, 
pievieno šādu paziņojumu”
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c) šī panta 5. punktu svītro.

Or. sv

Pamatojums

Pilnībā atbilst referentes formulējumam, taču a) punktā izlaists vārds „principā". 
Šaujamieroču apliecībai ir jābūt vienīgajam dokumentam, kas nepieciešams, šķērsojot 
robežas, un tādēļ vārds "principā" paver iespēju interpretēt tiesību aktu.

Grozījumu iesniedza Michl Ebner, Paul Rübig, Alexander Radwan

Grozījums Nr. 100
1. PANTA 4. PUNKTA BE) APAKŠPUNKTS (jauns)

II pielikuma fa) apakšpunkts (jauns) (Direktīva 91/477/EEK)

be) Direktīvas II pielikumam pievieno šādu 
punktu:
„fa) Šī apliecība dod tiesības ar kultūru un 
vēsturi saistītu šāvēju asociāciju biedriem 
ieceļot citā dalībvalstī ar apliecībā minēto 
ieroci un tā munīciju. Šādu asociāciju 
biedriem jābūt reģistrētiem savas valsts 
reģionālā vai valsts federācijā.”

Or. de

Pamatojums

Vienīgais nolīgums par "vēsturiskajiem” ieročiem ir 2002. gada nolīgums starp Austrijas 
Republiku un Vācijas Federatīvo Republiku par savstarpēju dokumentu atzīšanu attiecībā uz 
šaujamieročiem un munīciju, ko pārvadā tradicionālo šāvēju asociāciju biedri un sporta 
šāvēji, kas dod iespēju pārvadāt ieročus no vienas valsts uz otru. Ar Itāliju šāda nolīguma 
nav, tādēļ Itālijas teritorijā nav iespējami pasākumi, ko kopīgi rīko Vācijas, Austrijas un 
Itālijas ziemeļu daļas vēsturisko šāvēju asociācijas.


