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ĪSS PAMATOJUMS

Direktīvas raksturojums

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

Direktīvas 91/477/EEK mērķi ir noteikt obligātos standartus ieroču marķēšanai, saglabāt datus 
par ieroču ražošanu un tirdzniecību (ieroču uzskaites žurnāli), deaktivizēt šaujamieročus, kā 
arī noteikt un ieviest sodāmos pārkāpumus.

Komisijas priekšlikuma mērķi

Priekšlikums paredz ieviest spēkā esošajā direktīvā šādus grozījumus:

- šaujamieroču nelikumīgas ražošanas un tirdzniecības jēdzienu noteikšana jomās, uz 
kurām attiecas direktīva,

- noteikumi par šaujamieroču nepieciešamo marķēšanu,
- Direktīvā uzskaites žurnāluglabāšanas laika pagarināšana, 
- piemērojamo sodu precizēšana un 
- ANO Protokolā noteikto vispārējo principu pārņemšana attiecībā uz šaujamieroču 
deaktivizēšanu.

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

Komisija savā ziņojumā (COM(2000)0837) izvērtē direktīvas piemērošanu un principā vērtē 
to pozitīvi. Tomēr dažās jomās ir vajadzīgi uzlabojumi.

Pastāv vienprātība par to, ka direktīvā nosaka šādu principu —
pārvietošanās no vienas dalībvalsts uz citu ir aizliegta, ja ceļotāja īpašumā atrodas 
šaujamierocis. Atkāpe no šī principa ir pieļaujama tikai tad, ja tiek ievērota precīzi noteikta 
procedūra, kas nodrošina, ka attiecīgo dalībvalsti informē par šaujamieroča ievešanu tās 
jurisdikcijā esošajā teritorijā.

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

Attiecībā uz šaujamieroču klasifikāciju, iegādi un glabāšanu ir skaidrs, ka lielākajā daļā 
dalībvalstu nav vajadzīgs Komisijas paredzētais šaujamieroču iedalījums A, B, C vai D 
kategorijās. Lielākajā daļā dalībvalstu pastāv iedalījums aizliegtos šaujamieročos un ieročos, 
kuru iegādei un glabāšanai ir vajadzīga atļauja.
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Iesaistītās puses līdz šai dienai nav paudušas vajadzību pēc būtiskām izmaiņām direktīvā, kā 
rezultātā valda pārliecība, ka direktīva ir īstenota pareizi un kalpo tajā noteiktajiem mērķiem.

Referenta nostāja

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

Turklāt referents atbalsta, ka direktīvas piemērošanas jomu attiecina uz tirdzniecību internetā 
un tīmekļa vietnēm, kas dod iespēju tirgoties ar ieročiem.
Kopš direktīvas īstenošanas brīža 1993. gadā interneta attīstība ir ievērojami progresējusi, un 
internets ir kļuvis par elektronisku tirgu. Direktīvā noteikto mērķi samazināt nelikumīgo 
tirdzniecību ar šaujamieročiem var sasniegt tikai tad, ja tiek apzinātas visas šaujamieroču 
tirdzniecības vietas.

Tālāk referents precizē, ka šaujamieroču ievešana no vienas dalībvalsts citā bez Eiropas 
šaujamieroču apliecības pati par sevi vēl nav sodāma rīcība. Tas ir tāpēc, lai pārmērīgi 
neierobežotu personu brīvu pārvietošanos, un it īpaši tādēļ, ka referents atbalsta šaujamieroču 
B, C un D kategoriju apvienošanu vienā B kategorijā.

No tā izriet, ka runa ir tikai par šaujamieročiem, kas ir aizliegti vai kuru iegādei un glabāšanai 
ir vajadzīga atļauja. Kā to ir konstatējusi Komisija, lielākajā daļā dalībvalstu tā tāpat jau ir 
ierasta prakse. Turklāt no tā izriet, ka ikvienam, kura īpašumā ir šaujamierocis, ir jābūt 
atļaujai tā glabāšanai. Ar informācijas apmaiņas palīdzību starp dalībvalstīm ir jānodrošina 
raita apliecību pārbaude, lai novērstu personu brīvas pārvietošanās nevajadzīgu ierobežošanu. 
Iepriekš minētā procedūra attiecībā uz Eiropas šaujamieroču apliecību ir atbalstāma, jo ar to 
tiek nodrošināta vispārējas obligātās atļaujas iegāde un tās pārbaude informācijas apmaiņā 
starp dalībvalstīm.

GROZĪJUMI

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

Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta izdarītie grozījumi

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

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

  
1 OV vēl nav publicēts.
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-1. 1. panta 2. punktu izsaka šādā 
redakcijā:
„2. Šīs direktīvas nozīmē „ieroču tirgotājs” 
ir jebkura fiziska persona, kuras arods vai 
nodarbošanās pilnībā vai daļēji ir saistīts ar 
šaujamieroču ražošanu, tirdzniecību vai 
tirdzniecību internetā, vai tīmekļa vietņu 
piedāvāšanu šādai tirdzniecībai, ar 
šaujamieroču maiņu, izīrēšanu, labošanu
vai pārveidošanu.”

Pamatojums

Kopš Direktīvas 91/477/EEK spēkā stāšanās brīža internets ir spēcīgi attīstījies. 
Elektroniskais tirgus un tirdzniecība virtuālā telpā šodien ir ikdienišķas lietas. Tādēļ ir 
lietderīgi paplašināt direktīvas piemērošanas jomu, attiecinot to arī uz tirdzniecību internetā 
un tajā iesaistītajām pusēm.

Grozījums Nr. 2
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 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. 

Minētajos gadījumos Eiropas šaujamieroču 
apliecības neuzrādīšana pati par sevi vēl 
nav uzskatāma par noziedzīgu nodarījumu. 

∗ Domāts Komisijas priekšlikuma 4. punkts, 
nevis Direktīvas 91/477/EEK 4. punkts.

Pamatojums

Ar minēto papildinājumu ir jānovērš, ka likumīga ieroču glabāšana tiek uzskatīta par 
noziedzīgu rīcību, ja glabātājs, pārvietojoties no vienas dalībvalsts uz citu, nevar uzrādīt 
Eiropas šaujamieroču apliecību, toties citus vajadzīgos dokumentus uzrāda.
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Grozījums Nr. 3
1. PANTA 1.A PUNKTS (jauns)

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

1.a 1. panta 4. punktu izsaka šādā 
redakcijā: 
„4. Eiropas šaujamieroču apliecība ir 
dokuments, kuru dalībvalsts iestādes pēc 
pieprasījuma izsniedz personai, kura 
likumīgi kļūst par šaujamieroča īpašnieku 
vai lietotāju. Apliecības derīguma termiņš 
nepārsniedz piecus gadus. Šo termiņu var 
pagarināt. Apliecībā ir iekļautas II 
pielikumā paredzētās norādes. 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.”

Pamatojums

Svītrojums izriet no grozījuma Nr. 8.

Grozījums Nr. 4
1. PANTA 2.A PUNKTS (jauns)
5. pants (Direktīva 91/477/EEK)

2.a 5. pantu izsaka šādā redakcijā:

„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, 
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slepkavību, laupīšanu, dedzināšanu) vai 
līdzdalību tajā.
Dalībvalstis var anulēt šaujamieroča 
glabāšanas atļauju, ja vairs nav izpildīts 
kāds no b) punktā minētajiem 
nosacījumiem.
Dalībvalstis drīkst aizliegt to teritorijā 
dzīvojošām personām glabāt citā dalībvalstī 
iegādātu ieroci tikai tad, ja tās aizliedz tāda 
paša ieroča iegādi savā teritorijā.”

Pamatojums

C un D kategoriju svītrojums izriet no grozījuma Nr. 8. Iekļāvumā runa ir par precizējumu
Šengenas Nolīguma 83.c panta nozīmē.

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

2.b 7. pantu izsaka šādā redakcijā:

„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.  
Dalībvalstis paredz, ka visi B kategorijas 
šaujamieroči, kas atrodas to teritorijā, ir 
jāreģistrē viena gada laikā, sākot ar brīdi, 
kad spēkā stājas dalībvalstu noteikumi, ko 
tās pieņem, lai īstenotu minēto direktīvu. 
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 
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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 valsts 
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.”

Pamatojums

Teksta daļu pārnesums no direktīvas 8. panta uz 7. pantu izriet no grozījuma Nr. 8.

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

2.c 8. pantu svītro.

Pamatojums

Skatīt iepriekš.

Grozījums Nr. 7
1. PANTA 3. PUNKTS

16. panta 1. punkta 3. daļa (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 
organizēšana, vadīšana, palīdzība to 
veikšanā un līdzdalība tajos, to veicināšana
vai konsultēšana arī ir jāuzskata par 
noziedzīgu nodarījumu, ja minētās darbības
veic apzināti.

Pamatojums

Papildinājums Komisijas grozījumam ir pārnesums no pamatā esošā ANO Protokola un 
kalpo kā precizējums.
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Grozījums Nr. 8
1. PANTA 4. PUNKTA -A) APAKŠPUNKTS (jauns)

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

-a. II daļas A) apakšpunkts ir izteikts šādā 
redakcijā:
„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 
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 
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komplekti.
5. Pusautomātiski garstobra šaujamieroči, 
kuru aptverē un patronu nodalījumā kopā 
nevar būt vairāk nekā 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 6. punktā.
9. Vienšāviena garstobra šaujamieroči ar 
vītņstobru.
10. Citi pārlādējami garstobra 
šaujamieroči, kas nav uzskaitīti 
4. - 7. punktā.
11. Vienšāviena īsstobra šaujamieroči, 
kuru kopējais garums ir mazāks par 28 cm, 
ar patronām, kurām uzsitiens notiek pa 
patronas maliņu.
12. Vienšāviena garstobra šaujamieroči ar 
gludu stobru.”

Pamatojums

C un D kategorijas ir jāapvieno ar B kategoriju, lai pastāvētu tikai divas kategorijas (A 
kategorija: „aizliegtie šaujamieroči” un B kategorija „šaujamieroči, kuru iegādei un 
glabāšanai ir vajadzīga atļauja”). Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja 
(INT/316/13.9.2006.) norāda uz to, ka ieroču iedalījums pēc to izmantošanas nolūka esot 
patvaļīga lieta. Tādēļ pastāv apiešanas un ļaunprātīgas izmantošanas risks, kas noteikti būtu 
jānovērš. Vienlīdzīga attieksme pret visiem atļautajiem ieročiem ir līdz ar to pamatota. Spēkā 
esošos noteikumus attiecībā uz šaušanu ka sporta veidu un medībām tas neskar.


