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PR_COD_1am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105., 107., 161. un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā 

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknā slīprakstā. Teksts parastā 
slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās normatīvā teksta daļas, kurās ir 
ierosināti labojumi galīgajam teksta variantam (piemēram, nepārprotami 
kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šie labojumu 
ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Padomes 
Direktīvu 91/477/EEK par ieroču iegādes un glabāšanas kontroli
(COM(2006)0093 – C6-0081/2006 – 2006/0031(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2006)0093)1,

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 95. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem 
Komisija tam iesniedz priekšlikumu (C6-0081/2006),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu un Pilsoņu 
brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A6-0000/2006),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. prasa Komisijai vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt šo 
priekšlikumu vai to aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
3. APSVĒRUMS

(3) Ņemot vērā Kopienas pievienošanos 
protokolam, ir jāveic grozījumi dažos 
Direktīvas 91/477/EEK noteikumos. Ir 
jānodrošina atbilstoša, efektīva un ātra to 
starptautisko saistību piemērošana, kam ir 
ietekme uz direktīvu.

(3) Komisija 2002. gada 16. janvārī 
parakstīja protokolu Kopienas vārdā. (3) 
Ņemot vērā Kopienas pievienošanos 
protokolam, ir nepieciešams grozīt dažus
Direktīvas 91/477/EEK noteikumus. Ir 
jānodrošina atbilstoša, efektīva un ātra to 
starptautisko saistību piemērošana, kam ir 
ietekme uz direktīvu. Turklāt ir jāizmanto 
šīs pārskatīšanas radītā iespēja ieviest 
uzlabojumus direktīvā, lai novērstu 
problēmas, kas atklājušās tās īstenošanas 
gaitā, īpaši problēmas, kas uzskaitītas 

  
1 OV vēl nav publicēts.
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Komisijas 2000. gada 15. decembra 
Ziņojumā Eiropas Parlamentam un 
Padomei par Direktīvas 91/477/EEK 
īstenošanu (COM(2000)0837).

Pamatojums

Eiropas Komisija savā 2000. gada 15. decembra Ziņojumā par Direktīvas 91/477/EEK 
īstenošanu bija norādījusi uz virkni problēmu, kas atklājušās direktīvas īstenošanas gaitā, 
paredzot virkni uzlabojumu. Saskaņā ar tiesību aktu labākas izstrādes principu šis 
pārskatīšanas process jāizmanto ne tikai, lai pielāgotu direktīvu ANO protokolam, bet arī lai 
iestrādātu direktīvā nepieciešamos uzlabojumus.

Grozījums Nr. 2
4. APSVĒRUMS

(4) Tādējādi šīs direktīvas nolūkiem ir 
jāprecizē šaujamieroču, to detaļu, 
sastāvdaļu, un munīcijas nelegālas 
izgatavošanas un aprites jēdzieni.

(4) Tādēļ šīs direktīvas nolūkiem ir 
jāprecizē šaujamieroču, to detaļu, 
sastāvdaļu un munīcijas nelegālas 
izgatavošanas un aprites, kā arī 
izsekošanas jēdzieni.

Pamatojums

Protokolā ir definēts arī izsekošanas jēdziens. Tā kā šaujamieroču, to detaļu, sastāvdaļu un 
munīcijas izsekošana ir būtiski svarīga loma cīņā pret nelegālu ieroču ražošanu un 
tirdzniecību, tai jābūt minētai direktīvā.

Grozījums Nr. 3
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 Direktīvā 91/477 ir 
sniegta tikai netieša norāde uz 
nepieciešamību veikt marķēšanu. Lai 
atvieglotu ieroču izsekošanu, jālieto tikai 
burtu un ciparu simboli, marķējumā 
norādot arī ieroča izgatavošanas gadu.

Pamatojums

Ieroča ražošanas gads ir svarīga informācija, pēc kuras iespējams tam izsekot. Marķēšanas 
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sistēma, kurā izmanto ģeometriskus simbolus, ir sarežģīta un to lieto galvenokārt Ķīnā un 
atsevišķās bijušās PSRS valstīs, tāpēc to var saprast tikai ražotājvalstī. Nav iemesla izmantot 
šo sistēmu, ja ieroči neatstāj Kopienas teritoriju. Šis marķējuma veids apgrūtinātu uzskaites 
žurnālu veidošanu un līdz ar to iespēju izsekot ieročiem, tādēļ jāizmanto tikai burtu un ciparu 
simboli.

Grozījums Nr. 4
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 protokols 
paredz, ka šaujamieroču uzskaites žurnālu 
glabāšana jāpagarina līdz vismaz 10 
gadiem, lai varētu noteikt šaujamieroču 
izcelsmi, šim periodam jābūt vēl garākam.
Svarīgi, lai dalībvalstis uzturētu 
centralizētu un datorizētu datu apstrādes 
sistēmu, kurā katram šaujamierocim ir 
piešķirts savs identifikācijas numurs un 
tiek reģistrēts katra ieroča īpašnieka vārds 
un adrese. 

Pamatojums

Protokolā paredzēts uzglabāt informāciju ne mazāk kā desmit gadus, taču desmit gadi ir 
pārāk īss periods, ņemot vērā to, ka ieroču ekspluatācijas laiks ir ļoti garš. Tādēļ 
informācijas uzglabāšanas termiņam ir jābūt neierobežotam, kā tas ir, piemēram, Itālijā. 
Turklāt protokols paredz, ka informācijas uzglabāšana ir valsts iestāžu pienākums. Lai varētu 
noteikt šaujamieroču izcelsmi, ir vajadzīgas centralizētas reģistrācijas sistēmas, kas seko līdzi 
ierocim, nevis personām. Tā kā ir 21. gadsimts, reģistriem jābūt datorizētiem.

Grozījums Nr. 5
7. APSVĒRUMS

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

(7) Turklāt ir jānorāda, ka protokola 15. 
pantā minētās ieroču tirdzniecības 
starpniecības darbības, ir jādefinē arī šajā 
direktīvā.

Pamatojums

Uz protokola balstītajā Komisijas priekšlikumā ir norādīts, ka ieroču tirdzniecības 
starpniecības darbības ir jāregulē tāpat kā tirdzniecība, taču šis aspekts nav minēts 
ierosinātajos direktīvas grozījumos. Referente piekrīt Komisijas nostājai, taču uzskata, ka ir 
pienācīgi jādefinē ieroču tirdzniecības starpniecības darbības.
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Grozījums Nr. 6
9.A APSVĒRUMS (jauns)

(9.a) Tā kā ieroču tirgotāju un 
tirdzniecības starpnieku darbība ir 
specifiska, šīs darbības ir stingri 
jākontrolē, īpaši pārbaudot tirgotāju un 
tirdzniecības starpnieku profesionalitāti 
un finanšu līdzekļu izcelsmi. 

Pamatojums

Līdz atšķirībā no daudzām citām profesijām šim ieroču tirdzniecības starpnieku darbība 
nebija pietiekami regulēta, lai gan ieroču tirdzniecības starpnieku darbība ir ļoti specifiska 
un tā ir stingri jākontrolē. Līdz ar to ir vēlams panākt, ka ieroču tirgotājiem un tirdzniecības 
starpniekiem ir jāiesniedz dokumenti, kas pierāda viņu profesionālo kompetenci, kā arī 
jāpamato finanšu līdzekļu izcelsme.

Grozījums Nr. 7
9.B APSVĒRUMS (jauns)

(9.b) Lai samazinātu ar kājnieku ieročiem 
ievainoto un nogalināto cilvēku skaitu, ir 
vajadzīgi papildu pasākumi, jo viens no 
svarīgākajiem faktoriem, kas ietekmē 
kājnieku ieroču izmantošanu, ir to 
pieejamība. Jo īpaši jāaizliedz 
šaujamieroču iegāde, izmantojot distances 
saziņas līdzekļus, piemēram, internetu, 
jānosaka pārdomu periods, kuram jāpaiet 
no brīža, kad klients pasūta šaujamieroci, 
līdz brīdim, kad viņam tiek piegādāts 
šaujamierocis, un dalībvalstīm ir jāizveido 
detalizēta kārtība saistībā ar aizliegumu 
iegādāties šaujamieročus personām, 
kurām kādreiz ar nepārsūdzamu tiesas 
spriedumu bijis piespriests sods par 
kriminālpārkāpumu.

Pamatojums

Šaujamieroču iegādi, izmantojot distances saziņas līdzekļus, nav iespējams pienācīgi 
kontrolēt. Nosakot pārdomu periodu, kuram jāpaiet no ieroča pasūtīšanas brīža līdz tā 
saņemšanai, kā tas ir atsevišķos ASV štatos, piemēram, Kalifornijā, var novērst noziegumus, 
kas pastrādāti pārejošu psihisku traucējumu rezultātā. Šaujamieroču nokļūšanai tādu personu 
rīcībā, kas sodītas par kriminālpārkāpumu, var būt bīstamas sekas, tādēļ šis aspekts ir 
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jāregulē.

Grozījums Nr. 8
9.C APSVĒRUMS (jauns)

(9.c) Eiropas Šaujamieroču apliecība visā 
visumā darbojas apmierinoši, un tai būtu 
jābūt vienīgajam dokumentam, kam jābūt 
to mednieku un sporta šāvēju rīcībā, kuri 
vēlas pārvietoties ar šaujamieroci uz citu 
dalībvalsti.

Pamatojums

Kā ieteikts Komisijas 2000. gada ziņojumā un lai veicinātu netraucētu iekšējā tirgus darbību, 
dalībvalstīm nevajadzētu ļaut bez Eiropas Šaujamieroču apliecības pieprasīt medniekiem un 
sporta šāvējiem vēl citus dokumentus vai maksājumus.

Grozījums Nr. 9
9.D APSVĒRUMS (jauns)

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

Pamatojums

Komisijas 2000. gada ziņojumā ir uzsvērta nepieciešamība palielināt dalībvalstu sadarbību. 
Direktīvā 91/477/EEK ir pieminēta informācijas tīklu izveide, taču nav precizēts informācijas 
apmaiņas veids. Komisijas 2000. gada ziņojumā paredzēts šim nolūkam izveidot īpašas 
kontaktgrupas.

Grozījums Nr. 10
9.E APSVĒRUMS (jauns)

(9.e) Šaujamieroču iedalījums četrās 
kategorijās nav pats piemērotākais. 
Vairākas dalībvalstis pēdējā laikā ir 
vienkāršojušas klasifikāciju, saglabājot 
divas kategorijas – aizliegtie šaujamieroči 
un šaujamieroči, kuru glabāšanai 
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nepieciešama atļauja. Lai novērstu 
cilvēku ievainošanu vai nogalināšanu ar 
šaujamieročiem, nav pareizi saglabāt 
tādas ieroču kategorijas, kuru glabāšanai 
nav nepieciešama atļauja.

Pamatojums

Situācija pēc 1991. gada saistībā ar šaujamieroču izmantošanu noziedzīgos nodarījumos 
liecina par to, ka klasifikācija četrās kategorijās vairs netiek izmantota. Jaunāki, piemēram, 
Beļģijā pieņemtie tiesību akti vienkāršo šo sistēmu, nosakot, ka šaujamieroci bez atļaujas 
iegādāties nav iespējams. Līdz ar to visās dalībvalstīs vajadzētu ieviest jaunu klasifikāciju, 
kas sastāv no divām kategorijām: A – aizliegtie šaujamieroči; B – šaujamieroči, kuru 
glabāšanai nepieciešama atļauja. 

Grozījums Nr. 11
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 vienkārši 
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."

Pamatojums

Šaujamieroča definīcija ir balstīta uz protokolu. Taču 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.

Grozījums Nr. 12
1. PANTA -1.A PUNKTS (jauns)

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

-1.a) Direktīvas 1. pantam pievieno šādu 
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1.a punktu:
"1a Šajā direktīvā „detaļas un 
sastāvdaļas” ir jebkurš elements vai tā 
aizstājējs, kas ir speciāli konstruēts kādam 
šaujamierocim un būtiski nepieciešams tā 
darbināšanai, ieskaitot stobru, rāmi vai 
pastobri, slīdni vai cilindru, sprūdu vai 
aizslēgu, kā arī jebkuru ierīci, kas 
konstruēta vai pielāgota šaujamieroča 
šāviena skaņas klusināšanai.”

Pamatojums

Šī ir protokolā lietotā detaļu un sastāvdaļu definīcija, kas juridiskas noteiktības dēļ jāiekļauj 
arī direktīvā.

Grozījums Nr. 13
1. PANTA -1.B PUNKTS (jauns)

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

-1.b) Direktīvas 1. pantam pievieno šādu 
1.b punktu:
"1.b Šajā direktīvā „munīcija” ir visa 
šāviņu aptvere vai tās sastāvdaļas, tajā 
skaitā patronu čaulas, pistoni, 
šaujampulveris, lodes vai lādiņi;

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 14
1. PANTA 1. PUNKTS

1. panta 3. punkta ievaddaļa (Direktīva 91/477/EEK)

1) Direktīvas 1. pantu pēc 2. punkta
papildina ar šādiem diviem jauniem 
punktiem:
3. Šajā direktīvā „nelegāla izgatavošana” ir 
šaujamieroču, to detaļu, sastāvdaļu vai
munīcijas izgatavošana vai montāža: 

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

1.c Šajā direktīvā „nelegāla izgatavošana” 
ir šaujamieroču un munīcijas izgatavošana 
vai montāža, pārkāpjot šīs direktīvas 
noteikumus, tostarp izmantojot no trešām 
valstīm ievestas detaļas un sastāvdaļas.
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Pamatojums

Pievienojot frāzes „pārkāpjot šīs direktīvas noteikumus" un „tostarp... no trešām valstīm 
ievestas”, uzlabojas juridiskā noteiktība, jo par nelegālu ražošanu tiek uzskatīta tāda 
ražošana, kas neatbilst visiem direktīvas noteikumiem, pie tam šis formulējums nodrošina 
vienlīdzīgu attieksmi.

Grozījums Nr. 15
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.

1.d Šajā direktīvā „nelegāla aprite” ir 
šaujamieroču, to detaļu, sastāvdaļu un 
munīcijas iegādāšanās, realizēšana, 
piegāde, pārvadāšana vai pārsūtīšana, 
pārkāpjot šīs direktīvas noteikumus, 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, to 
detaļas, sastāvdaļas un munīcija nav 
reģistrēti saskaņā ar 4. panta 3. punktu 
vai marķēti saskaņā ar 4. panta 1. punktu. 
Taču šaujamieroču iegādi, pārdošanu, 
piegādi, pārvietošanu vai nodošanu 
neuzskata par nelegālu tirdzniecību tikai 
tāpēc vien, ka tie nav marķēti saskaņā ar 
4. panta 1. punktu ar nosacījumu, ka tie 
ražoti vai valdība no saviem krājumiem 
tos nodevusi pastāvīgai civiliedzīvotāju 
lietošanai pirms ...*, ja marķējums atbilst 
attiecīgajiem noteikumiem, kas bija spēkā 
pirms minētā datuma.
* [pārņemšanas termiņš]

Pamatojums

Par nelegālu tirdzniecību jāuzskata arī nereģistrētu ieroču tirdzniecība. Pievienojot frāzes 
„pārkāpjot šīs direktīvas noteikumus" un „jebkuras valsts”, uzlabojas juridiskā noteiktība, jo 
par nelegālu tirdzniecību tiek uzskatīta tāda tirdzniecība, kas neatbilst visiem direktīvas 
noteikumiem, pie tam tiek nodrošināts, ka pret visiem ES teritorijā esošajiem šaujamieročiem 
izturas vienādi. Taču darījumu ar tādiem šaujamieročiem, kas neatbilst pašlaik spēkā 
esošajiem marķēšanas noteikumiem, nevar uzskatīt par nelikumīgu, ja darījums notiek ar 
tādiem šaujamieročiem, kas ražoti vai nodoti citam lietotājam pirms šīs direktīvas 
pārņemšanas.
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Grozījums Nr. 16
1. PANTA 1.A PUNKTS (jauns)

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

1.a) Direktīvas 1. pantam pievieno šādu 
1.e punktu:
"1.e Šajā direktīvā „izsekošana” ir 
sistemātiska šaujamieroču’, to detaļu, 
sastāvdaļu un munīcijas pārvietošanas 
maršruta izsekošana no ražotāja līdz 
pircējam, lai atklātu, izmeklētu un 
analizētu nelegālas izgatavošanas un 
aprites gadījumus.”

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 17
1. PANTA 1.B PUNKTS (jauns)

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

1.b) Direktīvas 1. pantam pievieno šādu 
1.f punktu:
"1.f Šajā direktīvā „antīks ierocis” ir vai 
nu tāds ierocis, kas ražots pirms 1870. 
gada, vai arī 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.”

Pamatojums

„Antīka ieroča" definīcija ir vajadzīga juridiskās noteiktības dēļ, jo šī direktīva neattiecas uz 
antīkiem ieročiem. Definīcija atbilst Eiropas Komisijas 2000. gada ziņojumam. 1870. gads ir 
minēts Šengenas Nolīguma 82. pantā, tāpēc tas būtu jāizmanto par atskaites punktu. No otras 
puses, dalībvalstīm jāļauj pieņemt savas definīcijas ar noteikumu, ka tās ir balstītas uz 
tehniskiem kritērijiem.
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Grozījums Nr. 18
1. PANTA 1.C PUNKTS (jauns)

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

-1.c) Direktīvas 1. pantam pievieno šādu 
1.g punktu:
"1.g Šajā direktīvā „ieroču tirdzniecības 
starpnieks” ir jebkura fiziska vai juridiska 
persona, kas par atlīdzību vai bez maksas 
rada apstākļus, kas nepieciešami, lai 
noslēgtu līgumu par šaujamieroču, to 
detaļu, sastāvdaļu un munīcijas ražošanu, 
tirdzniecību, apmaiņu, izīrēšanu, 
labošanu vai pārveidošanu.”

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā ir norādīts, ka ieroču tirdzniecības starpniecības darbības ir jāregulē 
tāpat kā tirdzniecība. Līdz ar to šīs darbības ir pienācīgi jādefinē. Šīs definīcijas pamatā ir 
2006. gada 8. jūnijā pieņemts Beļģijas tiesību akts.

Grozījums Nr. 19
1. PANTA 1.D PUNKTS (jauns)

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

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

Pamatojums

Ieroču tirgotāja definīcijā ir jāiekļauj visas darbības, kas saistītas ar šaujamieroču detaļām, 
sastāvdaļām un munīciju.

Grozījums Nr. 20
1. PANTA 1.E PUNKTS (jauns)

1. panta 4. punkts (Direktīva 91/477/EEK)
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1.e) Direktīvas 1. panta 4. punktu aizstāj 
ar šādu tekstu:
"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

Eiropas Šaujamieroču apliecības definīcija ir nedaudz mainīta, lai tā atbilstu ierosinātajai 
jaunajai šaujamieroču klasifikācijai.

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

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

2.f) Direktīvas 2. panta 2. punktu aizstāj 
ar šādu tekstu:
"2. Šī direktīva neattiecas uz gadījumiem, 
kad saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem 
ieročus un munīciju iegādājas un glabā 
bruņotie spēki, policija vai valsts iestādes. 
Tā neattiecas arī uz karadarbībai 
paredzētu ieroču un munīcijas komerciālu 
nodošanu.

Pamatojums

Šī definīcija ir saskaņā ar ieteikumu iekļaut direktīvas darbības jomā kolekcionārus un 
iestādes, kas ir saistītas ar ieroču kultūras un vēsturiskajiem aspektiem.
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Grozījums Nr. 22
1. PANTA 1.G PUNKTS (jauns)

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

1.g) Direktīvas 2. pantu pēc 2. punkta 
papildina ar šādu jaunu punktu:
"3. Šī direktīva attiecas arī uz 
šaujamieroču detaļām, sastāvdaļām un 
munīciju, tostarp no trešām valstīm 
ievestām detaļām, sastāvdaļām un 
munīciju.

Pamatojums

Saskaņā ar ANO protokolu jāizseko arī detaļas, sastāvdaļas un munīcija, tādēļ nepārprotami 
jānorāda, ka šī direktīva attiecas arī uz šiem elementiem.

Grozījums Nr. 23
1. PANTA 2. PUNKTS

4. panta 1. punkta 1. 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 un izgatavošanas gads (ja tas nav 
daļa no sērijas numura), 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.

Pamatojums

Grozījums ir saskaņā ar detaļu un sastāvdaļu iekļaušanu direktīvā. Turklāt ieroča ražošanas 
gads ir svarīga informācija, pēc kura noteikt tā atrašanās vietu. 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 
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vieglāk izsekot ieročiem.

Grozījums Nr. 24
1. PANTA 2. PUNKTS

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

Lai varētu izsekot munīcijai, dalībvalstīm 
jāpieņem prasība marķēt jebkuru, pat 
vissīkāko munīcijas iepakojumu, 
marķējumā norādot izgatavotāja 
nosaukumu, identifikācijas numuru, 
kalibru un munīcijas veidu.

Pamatojums

Munīcija tiek reģistrēta tikai tirgotāju reģistros, valsts to nereģistrē. Munīcijas marķēšana ir 
svarīgs izsekojamības priekšnoteikums. Munīcijas marķēšana jau ir paredzēta atsevišķu 
valstu, piemēram, Vācijas tiesību aktos.

Grozījums Nr. 25
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 un 
ieroču tirdzniecības starpnieka darbību tās 
teritorijā tādiem nosacījumiem, kā atļaujas 
saņemšana, pamatojoties vismaz uz vienu 
tirgotāja un ieroču tirdzniecības 
starpnieka privātās un profesionālās 
godprātības, profesionālās kompetences 
un finanšu līdzekļu izcelsmes pārbaudi.  
Juridiskas personas gadījumā pārbauda 
personu, kas vada uzņēmumu. 

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā ir norādīts, ka ieroču tirdzniecības starpniecības darbības ir jāregulē 
tāpat kā tirdzniecība. Līdz atšķirībā no daudzām citām profesijām šim ieroču tirdzniecības 
starpnieku darbība nebija pietiekami regulēta, lai gan ieroču tirdzniecības starpnieku 
darbība ir ļoti specifiska un tā ir stingri jākontrolē. Līdz ar to ir vēlams panākt, ka ieroču 
tirgotājiem un tirdzniecības starpniekiem ir jāiesniedz dokumenti, kas pierāda viņu 
profesionālo kompetenci, kā arī jāpamato finanšu līdzekļu izcelsme.
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Grozījums Nr. 26
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 
centralizētas datorizētas datu apstrādes 
sistēmas uzturēšanu, kurā katram 
šaujamierocim, uz kuru attiecas šī 
direktīva, tiek piešķirts savs identifikācijas 
numurs.  Datu apstrādes sistēmā 
jāreģistrē un vismaz 20 gadus jāsaglabā 
informācija par katra šaujamieroča veidu, 
ražotāju, modeli, kalibru, izgatavošanas 
gadu un sērijas numuru, izgatavotāja 
nosaukumu un adresi, šaujamieroča 
iepriekšējiem īpašniekiem, pašreizējo 
īpašnieku, pārdošanu vai nodošanu, 
apmaiņu, izīrēšanu, labošanu vai 
pārveidošanu, kā arī jebkuru citu 
informāciju, kas nepieciešama 
šaujamieroča izsekošanai.   Datu
apstrādes sistēmā jābūt arī informācijai, 
kas ļauj izsekot detaļām, sastāvdaļām un 
munīcijai.  
Jābūt prasībai, ka katram tirgotājam un 
ieroču tirdzniecības starpniekam visu 
savas darbības laiku jāveido un jāglabā 
reģistrs, kurā reģistrē visu to informāciju, 
kas ir tirgotāja vai ieroču tirdzniecības 
starpnieka rīcībā un kas jāreģistrē 1. 
apakšpunktā minētajā centralizētajā datu 
apstrādes sistēmā. Izbeidzot savu darbību, 
tirgotājs vai ieroču tirdzniecības 
starpnieks nodod savu reģistru 1. 
apakšpunktā minētajai valsts iestādei, kas 
ir atbildīga par reģistrāciju.

Pamatojums

Protokols paredz, ka informācijas uzglabāšana ir valsts iestāžu pienākums. Lai būtu 
iespējams pienācīgi izsekot šaujamieročiem, ir nepieciešamas centralizētas reģistrācijas 
sistēmas. Ieroča ražošanas gads ir svarīga informācija, pēc kura noteikt tā atrašanās vietu. 
Tā kā ir 21. gadsimts, reģistriem jābūt datorizētiem. ANO Protokolā paredzēts uzglabāt 
informāciju ne mazāk kā desmit gadus, taču desmit gadi ir pārāk īss periods, ņemot vērā to, 
ka ieroču ekspluatācijas laiks ir ļoti garš. Tādēļ šī informācija ir jāsaglabā vismaz 20 gadus.
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Grozījums Nr. 27
1. PANTA 2. PUNKTS

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

Dalībvalstis nodrošina, ka jebkurš 
šaujamierocis, detaļa vai sastāvdaļa, kas 
atrodas to teritorijā, ir vai nu marķēts un 
reģistrēts saskaņā ar šīs direktīvas 
prasībām, vai arī dezaktivēts.

Pamatojums

Jāprecizē, ka visiem ES teritorijā esošajiem šaujamieročiem ir jābūt pienācīgi marķētiem, 
jāmarķē arī tie ievestie ieroči, kas izcelsmes valstī nav marķēti atbilstīgi šīs direktīvas 
noteikumiem. Lai izvairītos no negodīgas trešo valstu ražotāju konkurences, jābūt prasībai 
arī ievestos šaujamieročus marķēt atbilstīgi šīs direktīvas noteikumiem. 

Grozījums Nr. 28
1. PANTA 2.A PUNKTS (jauns)
5. pants (Direktīva 91/477/EEK)

2.a) Direktīvas 5. pantu groza šādi:
a) šī panta 1. punkta a) apakšpunktu 
aizstāj ar šādu tekstu: 
„a) kurām ir 18 vai vairāk gadu;”
b) šī panta 1. punktam pievieno šādu b) 
apakšpunktu:
„c) nepārstrīdamā tiesas spriedumā nav 
atzītas par vainīgām kriminālpārkāpuma 
izdarīšanā; dalībvalstis pieņem sīki 
izstrādātus noteikumus par šīs prasības 
piemērošanu, tostarp, piemēram, 
precizējot kriminālpārkāpumu veidus un 
soda veidus, kuru gadījumā nepiešķir 
atļauju, vai nosakot periodu, kuram 
jāpaiet no tiesas sprieduma 
pasludināšanas dienai līdz ieroča 
glabāšanas atļaujas pieteikuma 
iesniegšanai."
c) šī panta 2. punktu svītro.
d) šī panta 3. punktu aizstāj ar šādu 
tekstu:
„Dalībvalstis var anulēt šaujamieroča 
glabāšanas atļauju, ja nav izpildīts kāds 
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no pirmā punkta b) vai c) apakšpunkta 
noteikumiem.” 

Pamatojums

Atkāpe no vecuma ierobežojuma medībām vai sporta šaušanai paredzēta šaujamieroča 
iegādei un glabāšanai nav pamata. Turklāt šaujamieroču nokļūšanai tādu personu rīcībā, kas 
sodītas par kriminālpārkāpumu, var būt bīstamas sekas, tādēļ šis aspekts ir jāregulē, kā tas 
notiek, piemēram, Vācijā, taču dalībvalstis pieņem pašas savus noteikumus.

Grozījums Nr. 29
1. PANTA 2.B PUNKTS (jauns)
6. pants (Direktīva 91/477/EEK)

2.b) Direktīvas 6. pantam pievieno šādus 
punktus:
„Izņemot tirgotājus un ieroču 
tirdzniecības starpniekus, dalībvalstis 
aizliedz iegādāties šaujamieročus, to 
detaļas, sastāvdaļas un munīciju, 
izmantojot distanciālas saziņas līdzekļus 
Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. 
gada 20. maija Direktīvas par patērētāju 
aizsardzību saistībā ar distances 
līgumiem1 2. panta izpratnē.

Izņemot tirgotājus un ieroču tirdzniecības 
starpniekus dalībvalstis paredz, ka no 
šaujamieroča iegādes brīdim līdz tā 
piegādei pircējam ir jāpaiet 15 dienu 
ilgam pārdomu periodam.
1 OV L 144, 04.06.1997., 19. lpp.

Pamatojums

Šaujamieroču iegādi, izmantojot distances saziņas līdzekļus, nav iespējams pienācīgi 
kontrolēt. Nosakot pārdomu periodu, kuram jāpaiet no ieroča pasūtīšanas brīža līdz tā 
saņemšanai, kā tas ir atsevišķos ASV štatos, piemēram, Kalifornijā, var novērst noziegumus, 
kas pastrādāti pārejošu psihisku traucējumu rezultātā.

Grozījums Nr. 30
1. PANTA 2.C PUNKTS (jauns)
8. pants (Direktīva 91/477/EEK)
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2.c) Direktīvas 8. pantu groza šādi:
a) šī panta 1. punktu svītro. 
b) šī panta 2. punktu svītro.
c) šī panta 3. punktu aizstāj ar šādu 
tekstu:
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.

Pamatojums

Šis grozījums atbilst ierosinātajai jaunajai šaujamieroču klasifikācijai.

Grozījums Nr. 31
1. PANTA 2.D PUNKTS (jauns)

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

2.d) Direktīvas 9. panta ievaddaļu aizstāj 
ar šādu tekstu:
"1. Šaujamieroci var nodot personai, kura 
nav attiecīgās dalībvalsts pastāvīgais 
iedzīvotājs, ja ir izpildīti 5.,6. un 7. panta 
noteikumi.” 

Pamatojums

Šis grozījums atbilst ierosinātajai jaunajai šaujamieroču klasifikācijai.

Grozījums Nr. 32
1. PANTA 2.E PUNKTS (jauns)

11. panta 3. punkta 2. daļa (Direktīva 91/477/EEK)

2.e) Direktīvas 11. panta 2. punkta 3. 
apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:
„Ne vēlāk kā piecas darba dienas pirms 
paredzētā nodošanas datuma tirgotājs 
iesniedz tās dalībvalsts atbildīgajām 
iestādēm, no kuras nodošana notiek, visu 
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informāciju, kas minēta 2. punkta pirmajā 
apakšpunktā. Iesaistīto dalībvalstu 
iestādes veic izlases pārbaudes uz vietas, 
lai pārliecinātos par to, vai tirgotāja 
iesniegtā informācija atbilst faktiskajai 
nodošanai.

Pamatojums

Kā minēts protokolā, ieroču nodošana ir pakļauta vismaz izlases veida fiziskai pārbaudei, ko, 
lai pārliecinātos par informācijas atbilstību faktiskajam sūtījumam, valsts iestādes veic 
nosūtīšanas laikā vai tad, kad sūtījumu saņem saņēmējs. Lai būtu iespējams veikt šādas 
pārbaudes, valsts iestādes par ieroču nodošanu jāinformē ne vēlāk kā 5 dienas pirms 
nodošanas.

Grozījums Nr. 33
1. PANTA 2.F PUNKTS (jauns)

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

2.f) 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. 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."
b) šī punkta otro apakšpunktu aizstāj ar
šādu tekstu:
„Taču šī atkāpe neattiecas uz ieceļošanu 
dalībvalstī, kurā aizliegts iegādāties un 
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glabāt attiecīgo ieroci; šādā gadījumā 
Eiropas Šaujamieroču apliecībā par to 
tiek izdarīts speciāls ieraksts;

Pamatojums

Kā ieteikts Komisijas 2000. gada ziņojumā un lai veicinātu netraucētu iekšējā tirgus darbību, 
dalībvalstīm nevajadzētu ļaut bez Eiropas Šaujamieroču apliecības pieprasīt medniekiem un 
sporta šāvējiem vēl citus dokumentus vai maksājumus.

Grozījums Nr. 34
1. PANTA 2.G PUNKTS (jauns)
13. pants (Direktīva 91/477/EEK)

2.g) Direktīvas 13. pantu groza šādi:
c) šī panta 2. punktu aizstāj ar šādu 
tekstu:
"2. Visu informāciju, ko dalībvalstis par 
šaujamieroču pārvešanu saņem saskaņā 
ar 11. pantā noteikto kārtību un par tādu 
personu, kas nav dalībvalsts iedzīvotāji, 
veiktu šaujamieroču iegādi un glabāšanu 
saskaņā ar 7. panta 2. punktu, tās paziņo 
galamērķa dalībvalstīm ne vēlāk kā 
attiecīgās pārvešanas brīdī, un, ja 
vajadzīgs, ne vēlāk kā to pārvešanas brīdī 
uz tranzīta dalībvalstīm.”
b) 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, to teritorijā 
esošajiem krājumiem, konfiscētajiem 
šaujamieročiem un dezaktivācijas 
metodēm un tehniku.”   Saskaņā ar 1959. 
gada Eiropas Konvenciju par savstarpēju 
palīdzību krimināllietās un jebkuru vēlāk 
pieņemtu instrumentu, ar kuru pilnībā vai 
daļēji groza, aizstāj vai papildina šo 
konvenciju, dalībvalstis apmainās arī 
informāciju par personām, kuras ar 
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nepārsūdzamu tiesas spriedumu atzītas 
par vainīgām kādā no šajā direktīvā 
definēto kriminālpārkāpumu izdarīšanā. 
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 sniegšanu un saņemšanu un 
11. panta 4. punkta noteikumu 
ievērošanu.  Lai piemērotu šo punktu, 
Komisija veic vajadzīgos pasākumus, 
rīkojoties saskaņā ar 4. punktu.”
c) 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 vajadzīgos pasākumus, 
kas atbilst:
- 1. panta 7. punktam un
- I pielikuma III punkta a daļas 2. 
punktam.
Rīkojoties saskaņā ar Lēmuma 
1999/468/EK, kas grozīts ar lēmumu 
2006/512/EK,  3.  un 7. pantā noteikto 
procedūru un ņemot vērā 8. pantu, 
Komisija pieņem vajadzīgos pasākumus, 
kas atbilst šī panta 3. punktam.” 
* Gadu pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā.

Pamatojums

Šī grozījuma pirmā daļa atbilst ierosinātajai jaunajai šaujamieroču klasifikācijai. Grozījuma 
2. un 3. daļa atbilst Komisijas 2000. gada ziņojumam, kurā tika uzsvērta nepieciešamība 
palielināt dalībvalstu sadarbību. Direktīvā 91/477/EEK ir pieminēta informācijas tīklu 
izveide, taču nav precizēts informācijas apmaiņas veids. Komisijas 2000. gada ziņojumā 
paredzēts šim nolūkam izveidot īpašas kontaktgrupas. Turklāt dalībvalstu sadarbībā ir 
jāievēro komitoloģijas procedūras, atsevišķos gadījumos piemērota ir jaunā regulatīvā 
kontroles procedūra.
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Grozījums Nr. 35
1. PANTA 2.H PUNKTS (jauns)
17. pants (Direktīva 91/477/EEK)

2.h) šīs 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.” 

Pamatojums

Direktīvas 91/477/EEK 17. pantā minētais Komisijas ziņojums ir jāiesniedz regulāri.

Grozījums Nr. 36
1. PANTA 4. PUNKTA-A) APAKŠPUNKTS (jauns)

I pielikuma I daļas 1. ievilkums (Direktīva 91/477/EEK)

-a) I daļas pirmo ievilkumu aizstāj ar šādu 
tekstu:
„- jebkurš šaujamierocis, kas atbilst 1. 
panta definīcijai,"  

Pamatojums

Šis grozījums ir saskaņā ar šaujamieroča definīcijas iekļaušanu direktīvas 1. pantā.

Grozījums Nr. 37
1. PANTA 4. PUNKTA AA) APAKŠPUNKTS (jauns)

I pielikuma II daļa (Direktīva 91/477/EEK)

aa) II daļu aizstāj ar šādu tekstu:
„Šajā direktīvā šaujamieroči ir iedalīti 
šādās kategorijās:” 
A kategorija — aizliegtie šaujamieroči
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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 
Visi šaujamieroči, kas neietilpst A 
kategorijā.
Šaujamieroči detaļas un sastāvdaļas 
iekļauj tajā kategorijā, kurā ietilpst 
ierocis, kurām tās paredzētas.

Pamatojums

Situācija pēc 1991. gada saistībā ar šaujamieroču izmantošanu noziedzīgos nodarījumos 
liecina par to, ka klasifikācija četrās kategorijās vairs netiek izmantota. Jaunāki, piemēram, 
Beļģijā pieņemtie tiesību akti vienkāršo šo sistēmu, nosakot, ka šaujamieroci bez atļaujas 
iegādāties nav iespējams. Līdz ar to visās dalībvalstīs vajadzētu ieviest jaunu klasifikāciju, 
kas sastāv no divām kategorijām: A – aizliegtie šaujamieroči; B – šaujamieroči, kuru 
glabāšanai nepieciešama atļauja.

Grozījums Nr. 38
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 
kompetenta iestāde pārbaudītu 
a) apakšpunktā minētos dezaktivēšanas 
pasākumus un lai nodrošinātu šaujamieroča 
izmaiņu neatgriezeniskumu. Dalībvalstis 
pēc šīs pārbaudes izsniedz izziņu vai 

„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 
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dokumentu, ar kuru tiek apstiprināta 
šaujamieroča dezaktivēšana, vai arī skaidri 
saredzamu marķējumu uz minētā 
šaujamieroča.”

dokumentu, ar kuru tiek apstiprināta 
šaujamieroča dezaktivēšana, vai arī skaidri 
saredzamu marķējumu uz minētā 
šaujamieroča. Ievērojot 13. panta 4. 
punktā paredzēto procedūru un lai 
nodrošinātu, ka dezaktivētos 
šaujamierocis vairs nekad nav 
izmantojams, Komisija izveido kopīgas 
pamatnostādnes par dezaktivācijas 
standartiem un tehniku.

Pamatojums

Noteikumi par šaujamieroču dezaktivāciju ir minēti ANO protokolā. Attiecībā uz situāciju ES 
jāizveido dezaktivācijas standartu un tehnikas pamatnostādnes, lai nodrošinātu, ka 
dezaktivācijas pasākumu rezultāts nav maināms.

Grozījums Nr. 39
1. PANTA 4. PUNKTA BA) APAKŠPUNKTS (jauns)

I pielikuma IV daļa (Direktīva 91/477/EEK)

ba) IV daļā a), b), d), e) un f) punktus 
svītro.  

Pamatojums

Šis grozījums atbilst ierosinātajai jaunajai šaujamieroču klasifikācijai.

Grozījums Nr. 40
1. PANTA 4.A PUNKTS (jauns)

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

4.a) 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 no apmeklējamās dalībvalsts. Šo 
vai šīs atļaujas var ierakstīt apliecībā. 
Minētā iepriekšējā atļauja principā nav 
vajadzīga, lai ceļotu ar šaujamieroci 
nolūkā medīt vai nodarboties ar šaušanu 
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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 saskaņā ir 
informējusi pārējās dalībvalstis, ka 
noteiktu B kategorijas šaujamieroču 
glabāšana ir aizliegta, pievieno vienu no 
šiem paziņojumiem:”
c) šī punkta 5. daļu svītro.

Pamatojums

Šis grozījums atbilst ierosinātajai jaunajai šaujamieroču klasifikācijai.

Grozījums Nr. 41
2. PANTA 1. PUNKTA 1. DAĻA

1. Dalībvalstīs normatīvie un 
administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas prasības, stājas 
spēkā vēlākais līdz […]. Dalībvalstis 
nekavējoties iepazīstina Komisiju ar 
minēto tiesību aktu noteikumiem un ar 
minēto aktu un šīs direktīvas noteikumu 
atbilstības tabulu.

1. Dalībvalstīs normatīvie un 
administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas prasības, stājas 
spēkā vēlākais līdz […].  Dalībvalstis 
nekavējoties iepazīstina Komisiju un 
Eiropas Parlamentu ar minēto tiesību aktu 
noteikumiem un ar minēto aktu un šīs 
direktīvas noteikumu atbilstības tabulu.

Pamatojums

Lai Parlaments kopā ar citām ES iestādēm varētu uzraudzīt direktīvas pārņemšanas gaitu, 
tam ir jāsaņem tādi pati informācija par valstu pārņemšanas pasākumiem, kādu saņem 
Komisija.

PASKAIDROJUMS

Pamatinformācija

Līdz ar Eiropas Savienības iekšējo robežu atcelšanu 1993. gada 1. janvārī radās 
nepieciešamība Direktīvā 91/477/EEK par ieroču iegādes un glabāšanas kontroli noteikt 
kopējus noteikumus, kas ļauj kontrolēt šaujamieroču iegādi un glabāšanu dalībvalstīs, kā arī 
to pārvietošanu uz citu dalībvalsti. Šī direktīva nosaka četras šaujamieroču kategorijas 
(aizliegtie šaujamieroči, šaujamieroči, kuriem jāsaņem atļauja, šaujamieroči, kas jādeklarē, 
šaujamieroči, kuriem nav jāsaņem atļauja, šaujamieroči, kas nav jādeklarē), izvirza prasību 5 
gadus glabāt ierakstus par šaujamieroču pārvietošanu, izveido Eiropas šaujamieroču apliecību 
ieroču pārvietošanai Kopienas teritorijā un veicina informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm.
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2000. gada decembrī Komisija publicēja ziņojumu par šīs direktīvas īstenošanu. Ziņojumā 
nebija slēdziena, ka 1991. gada direktīvā būtu vajadzīgi būtiski grozījumi, tomēr bija norādīta 
virkne problēmu un iespējamie to risinājumi, jo īpaši attiecībā uz informācijas apmaiņu starp 
dalībvalstīm (piemēram, izveidojot kontaktgrupu), ieroču kategoriju vienkāršošanu, Eiropas 
šaujamieroču apliecību (izņēmumu vienkāršošana attiecībā uz medniekiem, savstarpēji 
nolīgumi starp dalībvalstīm, saskaņoti nosacījumi apliecības iegūšanai, noteikumi attiecībā uz 
ieroču pagaidu pārsūtīšanu), kā arī vienotu tehnisko specifikāciju izstrādi attiecībā uz 
neitralizāciju un antīko ieroču kopīgu definīciju.

2001. gada decembrī Eiropas Komisija Eiropas Kopienas vārdā parakstīja ANO protokolu par 
šaujamieroču nelegālas izgatavošanas un aprites apkarošanu.

2006. gada martā Komisija izstrādāja priekšlikumu grozīt 1991. gada direktīvu, lai pielāgotu 
to 2001. gada ANO protokola prasībām. Priekšlikumā ietverti 6 aspekti: nelegālas ražošanas 
un aprites definīcija saskaņā ar ANO protokolu, precīzi formulēti pienākumi attiecībā uz 
šaujamieroču marķēšanu, informācijas par šaujamieročiem uzglabāšanas pagarināšana 
uzskaites žurnālos līdz 10 gadiem, starpniecības darbības, pienākums izskatīt ieroču nelegālu 
ražošanu vai apriti kā tīšu noziedzīgu nodarījumu un pasākumi attiecībā uz ieroču 
dezaktivēšanu. Komisija nolēma ietvert tikai tos jautājumus, kas izriet no ANO protokola. 
Līdz ar to šajā priekšlikumā neiekļāva virkni jautājumu, kas kā iespējami uzlabojumi 
1991. gada direktīvai bija minēti 2000. gada ziņojumā.

2006. gada 13. septembrī Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja publicēja atzinumu 
par Komisijas priekšlikumu, kurā tā uzsvēra, ka starptautiskā noziedzība ir viens no 
lielākajiem draudiem dalībvalstu integritātei. Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja 
ierosina pieņemt saskaņotus tiesību aktus, kuros noteikti preventīvi pasākumi un soda 
sankcijas, kā arī integrētu kopējo politiku un nodrošināt antīko ieroču definīciju, tāpat ierosina 
dalībvalstīm uzlikt par pienākumu prasīt, lai ieroču īpašnieki deklarē īpašumtiesības, saņem 
atļauju vai ievēro citas administratīvās procedūras, kas oficiāli ļauj izmantot un nēsāt ieroci.

IMCO komiteja lūdza Eiropas Politikas pētniecības centru sagatavot paziņojumu, kurā būtu 
izskatīts šīs direktīvas transponēšanas stāvoklis desmit dalībvalstīs. Pētījums parāda, ka 
lielākajā daļā dalībvalstu tirgotājiem jau tagad ir jāglabā ieraksti desmit gadus vai vēl ilgāk, 
pastāv vienota marķēšanas sistēma, piemēro papildu prasības attiecībā uz šaujamieroču 
iegādi, Eiropas šaujamieroča apliecības īpašniekiem prasa uzrādīt uzaicinājumu, iebraucot 
dalībvalstī, uz ieroču tirdzniecības starpniekiem attiecas valstu tiesību akti par 
šaujamieročiem, tirgotājiem ir jābūt atļaujai tirdzniecībai ar visu kategoriju ieročiem, ieroču 
dezaktivēšanu parasti deleģē Ieroču pārbaudes centram vai citām zināmām iestādēm. Dažās 
dalībvalstīs nav C un D kategorijas šaujamieroču.

2006. gada 4. oktobrī IMCO komiteja organizēja īsu uzklausīšanu, lai noteiktu, kuri 
1991. gada direktīvas punkti būtu jāgroza, un lai noskaidrotu piemēroto saskaņošanas līmeni 
ES mērogā. Uzklausīšanā pieaicinātie eksperti izteica pretējus viedokļus par pārskatītās 
direktīvas iespējamo saturu. Daži no viņiem uzsvēra jau esošos plašos pārbaudes pasākumus, 
kuri ietilpst ražošanas procesā un ir vērsti uz patērētāju drošību, kā arī esošo kontroles 
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sistēmu, kas ir spēkā 11 ES dalībvalstīs, kuras ir Starptautiskās Pastāvīgās komisijas (CIP)1

locekles. Citi eksperti uzsvēra draudus, ko rada pārveidoti un dezaktivēti šaujamieroči, 
norādīja, ka šie ieroči nav iekļauti esošajā direktīvā un tādēļ aicināja pieņemt stingrākus 
noteikumus, jo īpaši par ieroču neiznīcināmu marķējumu, ģeometriskās marķēšanas 
aizliegumu, stingrām prasībām attiecībā uz tirgotāju kvalifikāciju, skaidru jēdziena „ieroču 
tirdzniecības starpnieks” definīciju, datu uzglabāšanas digitālā formātā neierobežotu laika 
periodu, pamatnostādnēm ieroču dezaktivēšanā, ieroču importa ES teritorijā iekļaušanu 
direktīvā, ierobežojumu uz divām šaujamieroču kategorijām (aizliegtie šaujamieroči vai 
šaujamieroči, kuriem jāsaņem atļauja), ierobežojumiem attiecībā uz to, cik daudz 
šaujamieroču drīkst būt vienas personas īpašumā un personu pārbaudēm ieroču pārvietošanas 
gadījumā.

Referentes ierosinājumi

Jāatzīmē, ka tagad, 5 gadus pēc ANO protokola parakstīšanas, ir pēdējais laiks ES tiesībās 
ietvert šī protokola noteikumus. Šaujamieroču, to detaļu, sastāvdaļu un munīcijas nelegālai 
ražošanai un apritei ir bīstama ietekme uz visu ES iedzīvotāju drošību. Ir vajadzīgi papildu 
pasākumi, lai novērstu, apkarotu un izskaustu šīs darbības. Šaujamieroču nelegālas glabāšanas 
jautājumu nevar nodalīt no varmācīgas nāves jautājuma saistībā ar vieglajiem šaujamieročiem 
neatkarīgi no tā, vai tie ir nelegāli, vai nav. Viegli pieejami, lēti, pārnēsājami un viegli 
lietojami vieglie ieroči ir vardarbības instrumenti sabiedrībā. Saskaņā ar Pasaules Veselības 
organizācijas (PVO) datiem savstarpēja vardarbība un pašnāvība cilvēkiem 15–44 gadu 
vecumā ierindojas trešajā un ceturtajā vietā, respektīvi, tie ir pasaulē izplatītāko sliktas 
veselības un priekšlaicīgas nāves cēloņu priekšgalā, turpretī ar karu saistīti ievainojumi 
ierindojas sestajā vietā. Lielā to daļā vainojama šaujamieroču lietošana. Viens no faktoriem, 
kas nosaka vieglo ieroču izmantošanu, ir šo ieroču pieejamība. Šaujamieroču vieglā 
pieejamība ir saistīta ar augstāku mirstību, ko izraisījuši šaujamieroči. Turklāt 15 gadus pēc 
1991. gada direktīvas pieņemšanas un 6 gadus pēc Eiropas Komisijas ziņojuma par šīs 
direktīvas īstenošanu būtu atbilstīgi šajā pārskatā ietvert visus tos būtiskos elementus, kas 
varētu uzlabot šīs direktīvas ietekmi uz personu drošību. Šai ziņā pašreizējo 1991. gada 
direktīvas pārskatīšanas procesu nevajadzētu attiecināt tikai uz tiem jautājumiem, kas minēti 
ANO protokolā. Cita starpā un ņemot vērā Komisijas 2000. gada ziņojumu, kā arī valstu 
likumdošanu attīstību, pārskatīšanas procesa laikā vajadzētu izpētīt, vai šobrīd būtu lietderīgi 
veikt papildu grozījumus šajā direktīvā, lai samazinātu vajadzību pēc papildu izmaiņām 
tuvākajā laikā. Patiesi, ņemot vērā ES centienus uzlabot likumdošanu, pilsoņu interesēs ir 
izvairīties no vajadzības pēc viena tiesību akta vairākkārtējas pārskatīšanas. 

Pamatojoties uz šiem apsvērumiem, referente ierosina grozījumu priekšlikumus, jo īpaši 
attiecībā uz:

1. direktīvas jomu (iekļaut ne tikai šaujamieročus, bet arī to detaļas un munīciju un 
ietvert kolekcionārus un iestādes, kas ir saistīti ar kultūras vai vēstures aspektiem);

  
1 Šajā saistībā būtu jāatzīmē, ka līdz šim ES nav saskaņotas koncepcijas šaujamieroču un munīcijas 
izsekojamībai. Tādēļ CIP noteikumu iekļaušana ES tiesību aktos būtu vēlama, vienlaikus izskatot īpašu 
iekļaušanu attiecībā uz Krieviju un Čīli, kas nav ES dalībvalstis. Taču, tā kā tas prasītu ilgstošu sarunu procesu, 
ir vajadzīgs efektīvāks risinājums.
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2. marķēšanas sistēmu (burtu un ciparu simbolu izmantošana, informācija par 
izgatavošanas gadu, marķējums uz svarīgām ieroču detaļām); 

3. ierakstu uzglabāšanu (uzglabāšanas laika pagarināšana, valsts iestāžu atbildība, 
datorizācija, centralizēta datu glabāšanas sistēma valsts līmenī par katru šaujamieroci 
ar unikālu identifikācijas numuru); 

4. informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm (dati par marķēšanas sistēmām un 
paņēmieniem, apriti, esošajiem krājumiem un konfiscētajiem šaujamieročiem, 
oficiālas kontaktgrupas izveide); 

5. ieroču tirgotāja profesiju (profesionālās iemaņas, finanšu līdzekļi); 

6. starpniecības darbībām (definīcija); 

7. šaujamieroču klasifikāciju (atstāt tikai divas kategorijas: aizliegtie šaujamieroči un 
šaujamieroči, kuriem jāsaņem atļauja); 

8. kontroli (personas pārbaudes ieroču pārvietošanas gadījumā Kopienas teritorijā); 

9. Eiropas šaujamieroču apliecību (šīs apliecības atzīšana par vienīgo atbilstīgo 
instrumentu, lai varētu veikt likumīgus braucienus uz citām dalībvalstīm, izņēmuma 
svītrojums attiecībā uz medniekiem, kas ir jaunāki par 18 gadiem, saistībā ar 
šaujamieroču iegādi un glabāšanu, noteikumi gadījumā, ja veic pagaidu pārvietošanu 
remonta nolūkā vai izstāžu vajadzībām); 

10. šaujamieroču dezaktivēšanu (ES pamatnostādnes, kas ietver tehniskās specifikācijas, 
pasākumi, lai novērstu dezaktivēšanu); 

11. antīkajiem ieročiem (definīcija);

12. papildu drošības pasākumiem (aizliegt iegādi, attālinātas sazināšanās veidā, ieviest 
uzteikuma termiņu, kad kāds vēlas nopirkt ieroci, un aizliegt šaujamieroča iegādi 
personām, kuras ir notiesātas par noziedzīgiem nodarījumiem).

Referente uzskata, ka jautājumi par sankcijām un noziedzīgiem nodarījumiem ir tie jautājumi, 
kas jārisina Parlamenta Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai, un šai sakarā neizsaka 
konkrētus ieteikumus. Referente būtu pateicīga arī par LIBE komitejas ierosinājumiem 
attiecībā uz referentes priekšlikumiem par papildu drošības pasākumiem, kas minēti 
12. punktā.


