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Grozījums Nr. 28
Salvatore Iacolino

Regulas priekšlikums
–

PARLAMENTA GROZĪJUMI*

Komisijas priekšlikumā

---------------------------------------------------------

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA

ar kuru īsteno Apvienoto Nāciju Organizācijas Šaujamieroču protokola 10. pantu un ievieš 
šaujamieroču, to detaļu, sastāvdaļu un munīcijas eksporta atļaujas, kā arī importa un tranzīta 

pasākumus

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 207. pantu,
ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta iesniegšanas valstu parlamentiem,
saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru,

tā kā:
(1) Saskaņā ar Padomes 2001. gada 16. oktobra Lēmumu 2001/748/EK1 par Apvienoto 

Nāciju Organizācijas Protokola par šaujamieroču, to daļu, detaļu un munīcijas 
nelikumīgu ražošanu un tirdzniecību, kas pievienots Konvencijai pret transnacionālo 
organizēto noziedzību, parakstīšanu Eiropas Kopienas2 vārdā Komisija 2002. gada 
16. janvārī ir Kopienas vārdā parakstījusi minēto protokolu (turpmāk — ANO 
Šaujamieroču protokols).

(2) ANO Šaujamieroču protokols, kura mērķis ir veicināt, sekmēt un stiprināt sadarbību 
starp dalībvalstīm nolūkā novērst, apkarot un izskaust šaujamieroču, to detaļu, 
sastāvdaļu un munīcijas nelegālu izgatavošanu un apriti, stājās spēkā 2005. gada 
3. jūlijā.

(3) Lai atvieglotu šaujamieroču izsekošanu un efektīvi apkarotu šaujamieroču, to detaļu 
un munīcijas nelikumīgu apriti, ir jāuzlabo informācijas apmaiņa starp dalībvalstīm, 

                                               
* Grozījumi: jaunais vai grozītais teksts ir norādīts treknā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar simbolu 
▌.
1 OV L 280, 24.10.2001., 5. lpp.
2 2009. gada 1. decembrī – dienā, kad stājās spēkā Līgums par Eiropas Savienību, saskaņā ar tā 

1. panta trešo daļu (OV C 115, 9.5.2008., 13. lpp.) Eiropas Savienība aizstāja un nomainīja 
Eiropas Kopienu.
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proti, efektīvāk izmantojot jau esošos komunikācijas kanālus.
(4) Personas dati jāapstrādā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 

24. oktobra Direktīvu 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi un šādu datu brīvu apriti1 un Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 
18. decembra Regulu (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti2.

(5) Paziņojumā par lielākas drošības garantēšanas pasākumiem attiecībā uz sprāgstvielām, 
detonatoriem, bumbu izgatavošanas ierīcēm un šaujamieročiem3 Komisija pauda savu 
nodomu īstenot ANO Šaujamieroču protokola 10. pantu kā daļu no pasākumiem, 
kurus nepieciešams veikt, lai Savienība varētu noslēgt minēto protokolu. 

(6) ANO Šaujamieroču protokolā visām pusēm tiek jo īpaši prasīts izveidot vai uzlabot 
administratīvās procedūras vai sistēmas, lai veiktu efektīvu kontroli pār šaujamieroču 
izgatavošanu, marķēšanu, importu un eksportu.

(7) Lai panāktu atbilstību ANO Šaujamieroču protokolam, ir jānosaka arī, ka 
šaujamieroču, to detaļu un daļu vai munīcijas nelegāla aprite ir noziedzīgs nodarījums 
un ka ir jāveic pasākumi, lai tos varētu konfiscēt.

(8) Šī regula nebūtu jāpiemēro šaujamieročiem, to detaļām un būtiskām sastāvdaļām vai 
munīcijai, kas ir konkrēti paredzēti militāriem mērķiem. Nepieciešamība izpildīt ANO 
Šaujamieroču protokola 10. panta prasības būtu jāpielāgo, lai noteiktu vienkāršotas 
procedūras attiecībā uz civilam lietojumam paredzētiem šaujamieročiem. Līdz ar to 
būtu jānodrošina noteikti atvieglojumi attiecībā uz vairākkārtēju sūtījumu atļauju, 
tranzīta pasākumiem un īslaicīgu eksportu likumīgiem mērķiem. 

(9) Šī regula neskar Līguma par Eiropas Savienības darbību 346. panta piemērošanu, kurš 
attiecas uz dalībvalstu būtiskām drošības interesēm, un tā neietekmē Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/43/EK, ar ko vienkāršo noteikumus un 
nosacījumus ar aizsardzību saistīto ražojumu pārsūtīšanu4, kā arī Padomes 1991. gada 
18. jūnija Direktīvu 91/477/EEK par ieroču iegādes un glabāšanas kontroli5. Turklāt 
ANO Šaujamieroču protokols un līdz ar to šī regula neattiecas uz starpvalstu 
darījumiem vai starpvalstu pārsūtījumiem gadījumos, kad šī protokola piemērošana 
ierobežotu līgumslēdzējas valsts tiesības rīkoties valsts drošības interesēs saskaņā ar 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtiem.

(10) Direktīvā 91/477/EEK skarti jautājumi, kas saistīti ar šaujamieroču nodošanu civilam 
lietojumam Savienības teritorijā, savukārt ierosinātajā regulā īpaša vērība pievērsta 
pasākumiem attiecībā uz eksportu no Eiropas Savienības muitas teritorijas uz trešām 
valstīm vai cauri to teritorijai.

(11) Ja šaujamieročus, to detaļas un būtiskās sastāvdaļas un munīciju importē no trešām 
                                               
1 OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.
2 OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.
3 COM(2005)0329. Paziņojumā tika norādīts arī par tehniskiem grozījumiem Direktīvā 91/477, 

kuru mērķis ir integrēt atbilstīgos noteikumus, kādi ir prasīti ANO Protokolā attiecībā uz to 
ieroču pārsūtīšanu Kopienas iekšienē, uz kuriem attiecas minētā direktīva, kurā galīgie 
grozījumi tika izdarīti ar Direktīvu 2008/51/EK (OV L 179, 8.7.2008., 5. lpp.).

4 OV L 146, 10.6.2009., 1. lpp.
5 OV L 256, 13.9.1991., 51. lpp.
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valstīm, uz tiem attiecas Savienības tiesību akti un tādējādi arī Direktīvas 91/477/EEK 
prasības.

(12) Būtu jāpanāk konsekvence attiecībā uz uzskaites noteikumiem, kas ir spēkā saskaņā ar 
Savienības tiesību aktiem.

(13) Lai nodrošinātu šīs regulas pienācīgu piemērošanu, visas dalībvalstis veic pasākumus, 
lai kompetentajām iestādēm piešķirtu attiecīgas pilnvaras. 

(14) Lai uzturētu tādu šaujamieroču, to detaļu un būtisku sastāvdaļu un munīcijas sarakstu, 
kuriem saskaņā ar šo regulu ir vajadzīga atļauja, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras 
pieņemt aktus atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantam, lai 
saskaņotu šīs regulas I pielikumu ar Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulas (EEK) 
Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu1

I pielikumu un I pielikumu, kas pievienots Direktīvai 91/477/EEK, kura grozīta ar 
2008. gada 21. maija Direktīvu 2008/51/EK par ieroču iegādes un glabāšanas 
kontroli. Ir īpaši svarīgi, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, atbilstīgi 
apspriestos, cita starpā ar ekspertiem. Sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, 
Komisijai būtu jānodrošina, lai attiecīgie dokumenti vienlaikus, bez kavēšanās un 
pienācīgā kārtībā tiktu nosūtīti Eiropas Parlamentam un Padomei.

(15) Savienība ir pieņēmusi muitas noteikumu kopumu, kas ir ietverts Padomes 1992. gada 
12. oktobra Regulā (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi2, un tās 
īstenošanas noteikumus, kuri noteikti Komisijas Regulā (EEK) Nr. 2454/933. Būtu 
jāņem vērā arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 23. aprīļa Regula (EK) 
Nr. 450/2008, ar ko izveido Kopienas Muitas kodeksu (Modernizētais muitas 
kodekss)4, kuras noteikumi ir piemērojami dažādos posmos saskaņā ar tās 188. pantu. 
Šī regula nekādi neierobežo pilnvaras, kas noteiktas saskaņā ar Kopienas Muitas 
kodeksu un tā īstenošanas noteikumiem.

(16) Dalībvalstīm būtu jāparedz noteikumi par sodiem, ko piemēro, ja tiek pārkāpti šīs 
regulas noteikumi, un jānodrošina to īstenošana. Šiem sodiem vajadzētu būt 
efektīviem, samērīgiem un preventīviem.

(17) Šī regula neskar Savienības režīmu divējāda lietojuma preču eksporta, pārsūtīšanas, 
starpniecības un tranzīta kontrolei, kas ir izveidots ar Padomes 2009. gada 5. maija 
Regulu (EK) Nr. 428/2009, ar ko izveido Kopienas režīmu divējāda lietojuma preču 
eksporta, pārvadājumu, starpniecības un tranzīta kontrolei5. 

(17a) Šī regula ir saskaņota ar citiem attiecīgiem apsvērumiem par šaujamieročiem, to 
detaļām un būtiskām sastāvdaļām un munīciju militāram lietojumam, drošības 
stratēģijām, kājnieku ieroču un vieglo ieroču nelikumīgu apriti un militāro 
tehnoloģiju eksportu, tostarp ar Padomes 2008. gada 8. decembra Kopējo nostāju 
2008/944/KĀDP, ar ko izveido kopīgus noteikumus, kas reglamentē militāru 

                                               
1 OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.
2 OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.
3 OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.
4 OV L 145, 4.6.2008., 1. lpp.
5 OV L 134, 29.5.2009., 1. lpp.
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tehnoloģiju un ekipējuma eksporta kontroli1.
(18) Komisijai un dalībvalstīm būtu jāapmainās ar informāciju par pasākumiem, ko tās 

veikušas saskaņā ar šo regulu, kā arī ar citu būtisku informāciju, kura ir to rīcībā 
saistībā ar šo regulu.

(18a) Šī regula neliedz dalībvalstīm piemērot to konstitucionālos noteikumus par publisku 
piekļuvi oficiāliem dokumentiem, ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 30. maija Regulu (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas 
Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem2,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.
I NODAĻA

PRIEKŠMETS, DEFINĪCIJAS UN DARBĪBAS JOMA
1. pants

Šajā regulā paredz noteikumus, ar kuriem regulē šaujamieroču, to detaļu un būtisku 
sastāvdaļu un munīcijas eksporta atļaujas un importa un tranzīta pasākumus, nolūkā īstenot 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas pret transnacionālo organizēto noziedzību 
Protokola par šaujamieroču, to detaļu, sastāvdaļu un munīcijas nelegālas izgatavošanas un 
aprites apkarošanu (turpmāk — ANO Šaujamieroču protokols) 10. pantu.

2. pants

Šajā regulā:
1. „šaujamierocis” ir jebkurš portatīvs ierocis ar stobru, no kura kanāla šaujampulvera 

iedarbības rezultātā tiek izsviests šāviņš, lode vai lādiņš vai kurš ir paredzēts šāviņa, 
lodes vai lādiņa izsviešanai no stobra kanāla šaujampulvera iedarbības rezultātā, vai 
kurš var tikt pārveidots šāviņa, lodes vai lādiņa izsviešanai no stobra kanāla 
šaujampulvera iedarbības rezultātā, kā minēts I pielikumā. 

Uzskata, ka priekšmets var tikt pārveidots šāviņa, lodes vai lādiņa izsviešanai no 
stobra kanāla šaujampulvera iedarbības rezultātā, ja: 

– tam ir šaujamieroča izskats; un 
– sakarā ar tā konstrukciju vai materiālu, no kura tas izgatavots, to var šādi 

pārveidot;
2. „detaļas ▌” ir jebkurš elements vai tā aizstājējs, kā minēts I pielikumā, kas ir speciāli 

konstruēts kādam šaujamierocim un būtiski nepieciešams tā darbināšanai, tostarp 
stobrs, rāmis vai pastobrs, slīdnis vai cilindrs, sprūds vai aizslēgs, kā arī jebkura ierīce, 
kas konstruēta vai pielāgota šaujamieroča šāviena skaņas klusināšanai.

2.a „būtiska sastāvdaļa” ir aizslēga mehānisms, patronu nodalījums un šaujamieroča 
stobrs, kas, atsevišķi ņemot, ir ietverti šaujamieroču kategorijā, kurai tie uzliekami vai 
ir uzlikti;

3. „munīcija” ir visa patrona vai tās sastāvdaļas, tostarp patronu čaulas, kapsulas, 
šaujampulveris, lodes vai lādiņi, ko izmanto šaujamierocī kā minēts I pielikumā, ar 

                                               
1 OV L 335, 13.12.2008., 99. lpp.
2 OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.
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noteikumu, ka šīm sastāvdaļām attiecīgajā dalībvalstī ir vajadzīga atļauja;
4. „dezaktivēti šaujamieroči” ir šaujamieroča definīcijai atbilstoši priekšmeti, kas ir 

padarīti pastāvīgi nelietojami ar dezaktivēšanas palīdzību, nodrošinot, ka visas 
šaujamieroča galvenās detaļas ir padarītas neatgriezeniski nelietojamas un 
nenoņemamas, neaizvietojamas vai maināmas tādā veidā, kas nodrošinātu iespēju kaut 
kādā veidā reaktivēt minēto šaujamieroci. Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentā 
iestāde pārbauda minētos dezaktivēšanas pasākumus. Dalībvalstis paredz, ka 
saistībā ar šādu pārbaudi izsniedz apliecību vai izziņu, kas apstiprina šaujamieroča 
dezaktivēšanu, vai arī piestiprina skaidri saredzamu attiecīgu marķējumu uz 
šaujamieroča;

5. „eksports” ir:
(i) eksporta procedūra Regulas (EEK) Nr. 2913/92 161. panta nozīmē;

(ii) reeksports [atkalizvešana] Regulas (EEK) Nr. 2913/92 182. panta nozīmē, bet 
neietverot preces, kuras pārvadā saskaņā ar ārējā tranzīta procedūru, kā 
minēts Regulas (EEK) Nr. 2913/92 91. pantā, ja nav piemērotas reeksporta 
formalitātes, kā minēts 182. panta 2. punktā;

5.a „persona” ir fiziska persona, juridiska persona un, ja spēkā esošās normas to 
pieļauj, personu apvienība, kas bez juridiskas personas statusa ir tiesīga veikt 
juridiskas darbības;

6. „eksportētājs” ir ▌jebkura Savienībā reģistrēta persona, kura vai kuras vārdā 
iesniegta eksporta deklarācija, t.i., persona, kurai deklarācijas iesniegšanas laikā ir 
līgums ar saņēmēju trešā valstī un kurai ir pilnvaras nosūtīt preci ārpus Savienības 
muitas teritorijas. Ja nav noslēgts eksporta līgums vai līguma īpašnieks nerīkojas savā 
vārdā, eksportētājs ir persona, kurai ir pilnvaras sūtīt preces ārpus Savienības muitas 
teritorijas.
Gadījumos, kad tiesības rīkoties ar šaujamieročiem, to detaļām un būtiskām 
sastāvdaļām un munīciju ir personai, kas veic uzņēmējdarbību vai pastāvīgi dzīvo 
ārpus Savienības, saskaņā ar līgumu, uz kura pamata veic eksportu, uzskata, ka 
eksportētājs ir līgumslēdzēja puse, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā; 

7. „Savienības muitas teritorija” ir teritorija Regulas (EEK) Nr. 2913/92 3. panta nozīmē;

8. „eksporta deklarēšana” ir darbība, ar kuru persona noteiktā veidā un kārtībā paziņo par 
savu nodomu šaujamieročiem, to detaļām un būtiskām sastāvdaļām un munīcijai 
piemērot eksporta procedūru;

9. „īslaicīgs eksports” ir šaujamieroču pārvietošana, tos izvedot ārpus Savienības muitas 
teritorijas, bet ar nolūku tos ievest atpakaļ laikposmā, kas nepārsniedz 24 mēnešus;

10. „pārkraušana” ir tranzīts, kurš ietver preču fizisku izkraušanu no importētāja 
transportlīdzekļa, kurai seko atkārtota iekraušana, parasti citā transportlīdzeklī, lai 
veiktu reeksportu;

11. „tranzīts” ir preču pārvadājuma darbība, kurā preces atstāj Savienības muitas teritoriju 
un šķērso vienas vai vairāku trešo valstu teritoriju, un kuras galīgais galamērķis ir cita 
trešā valsts;

12. „eksporta atļauja” ir:
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(a) vienreizēja atļauja vai licence, kuru piešķir vienam konkrētam eksportētājam 
attiecībā uz vienu iepriekš zināmu gala lietotāju vai saņēmēju trešā valstī un 
kura attiecas uz vienu sūtījumu, kas satur vienu vai lielāku skaitu 
šaujamieroču, to detaļu, būtisku sastāvdaļu un munīcijas, un/vai

(b) vairākkārtēja atļauja vai licence, kuru piešķir vienam konkrētam 
eksportētājam attiecībā uz vienu iepriekš zināmu gala lietotāju vai saņēmēju 
trešā valstī un kura attiecas uz vairākiem sūtījumiem, kas satur vienu vai 
lielāku skaitu šaujamieroču, to detaļu, būtisku sastāvdaļu un munīcijas, 
un/vai

(c) vispārēja atļauja vai licence, kuru piešķir vienam konkrētam eksportētājam 
attiecībā uz vairākiem iepriekš zināmiem gala lietotājiem vai saņēmējiem 
vienā vai vairākās trešās valstīs un kura attiecas uz vairākiem sūtījumiem, 
kas satur vienu vai lielāku skaitu šaujamieroču, to detaļu, būtisku sastāvdaļu 
un munīcijas;

▌
14. „nelikumīga aprite” ir šaujamieroču, to detaļu un būtisku sastāvdaļu vai munīcijas 

imports, eksports, pārdošana, piegāde, pārvietošana vai pārsūtīšana no vienas
dalībvalsts teritorijas vai caur to uz trešās valsts teritoriju, ja:

(a) attiecīgā dalībvalsts to neatļauj saskaņā ar šīs regulas noteikumiem vai
(b) šaujamieroči nav marķēti saskaņā ar Direktīvas 91/477/EEK 4. panta 1. un 

2. punktu vai
(c) importēšanas laikā importētie šaujamieroči nav marķēti vismaz ar vienkāršu 

marķējumu, kas ļauj noteikt pirmo importa valsti Eiropas Savienībā, vai, ja 
šaujamierocim šāda marķējuma nav, īpašu marķējumu, pēc kura identificē 
importētos šaujamieročus; 

15. „izsekošana” ir šaujamieroču un, ja iespējams, to detaļu un būtisku sastāvdaļu un 
munīcijas sistemātiska izsekošana no ražotāja līdz pircējam, lai palīdzētu dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm atklāt, izmeklēt un analizēt nelikumīgu izgatavošanu un 
apriti. 

3. pants

1. Šī regula neattiecas uz:
(a) starpvalstu darījumiem vai valstu veiktu pārsūtīšanu;

(b) šaujamieročiem, to detaļām un būtiskām sastāvdaļām un munīciju, ja tie ir īpaši 
izstrādāti militāram lietojumam un jebkurā gadījumā — uz pilnībā 
automātiskiem šaujamieročiem;

(c) šaujamieročiem, to detaļām un būtiskām sastāvdaļām un munīciju, ja tie ir 
paredzēti dalībvalstu bruņotajiem spēkiem, policijai un valsts iestādēm; 

(d) kolekcionāriem un struktūrām, kas nodarbojas ar šaujamieroču, to detaļu un 
būtisku sastāvdaļu un munīcijas kultūras un vēstures aspektiem, un ko par 
tādiem saistībā ar šo regulu atzīst dalībvalsts, kuras teritorijā tie ir reģistrēti 
vai pastāvīgi dzīvo, ar noteikumu, ka tiek nodrošināti izsekošanas pasākumi;
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(e) dezaktivētiem šaujamieročiem;
(f) antīkiem šaujamieročiem un to kopijām saskaņā ar valsts tiesību aktiem ar 

noteikumu, ka antīkie šaujamieroči neietver šaujamieročus, kas izgatavoti pēc 
1899. gada.

▌
2. Šī regula neskar ▌Regulu (EEK) Nr. 2913/92 (Kopienas Muitas kodekss), ▌Regulu 

(EEK) Nr. 2454/93 (Kopienas muitas kodeksa īstenošanas noteikumi), ▌ Regulu (EK) 
Nr. 450/2008 „Modernizētais muitas kodekss”, kā arī režīmu divējāda lietojuma preču 
eksporta, pārvadājumu, starpniecības un tranzīta kontrolei, ko izveido ar Regulu (EK) 
Nr. 428/2009 (Divējāda lietojuma regula).

II NODAĻA
EKSPORTA ATĻAUJA, PROCEDŪRAS UN PĀRBAUDES UN IMPORTA UN 

TRANZĪTA PASĀKUMI
4. pants

Šīs regulas I pielikumā uzskaitīto šaujamieroču, to detaļu un būtisku sastāvdaļu un munīcijas 
eksportam ir vajadzīga eksporta atļauja, kas atbilst II pielikumā norādītajam paraugam. 
Šādu atļauju piešķir tās dalībvalsts kompetentās iestādes, kurā eksportētājs veic 
uzņēmējdarbību, un to izsniedz papīra formātā vai elektroniski.

Ja šaujamieroču, to detaļu un būtisku sastāvdaļu un munīcijas eksportam ir vajadzīga 
eksporta atļauja saskaņā ar šo regulu un uz to arī attiecas prasības, kas paredz eksporta 
atļaujas saņemšanu saskaņā ar Kopējo nostāju 2008/944/KĀDP, dalībvalstis var izmantot 
vienotu procedūru, lai izpildītu šajā regulā un kopējā nostājā noteiktās prasības.
Ja šaujamieroči, to detaļas un būtiskas sastāvdaļas atradīsies vienā vai vairākās 
dalībvalstīs, nevis dalībvalstī, kurā iesniedz pieteikumu, šis fakts ir jānorāda pieteikumā. 
Kompetentās iestādes dalībvalstī, kurai iesniegts atļaujas pieteikums, tūlīt sazinās ar 
attiecīgās dalībvalsts vai dalībvalstu kompetentajām iestādēm un nodrošina vajadzīgo 
informāciju. Šī dalībvalsts vai dalībvalstis 10 darba dienu laikā dara zināmus visus 
iebildumus, kādi tai vai tām varētu būt pret šādu atļauju piešķiršanu, un tie ir saistoši 
dalībvalstij, kurai iesniegts pieteikums eksporta atļaujas saņemšanai.

4.a pants 
Komisiju pilnvaro pieņemt deleģētos aktus, lai grozītu I pielikumu, ņemot vērā Regulas 
(EEK) Nr. 2658/87 I pielikuma grozījumus un Direktīvas 91/477/EEK, kura grozīta ar 
Direktīvu 2008/51/EK par ieroču iegādes un glabāšanas kontroli I pielikuma grozījumus.

4.b pants 
Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šā panta nosacījumus. 
Šīs regulas 4.a pantā minēto pilnvaru deleģējumu Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku. 
Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā brīdī var atsaukt 4.a pantā minēto pilnvaru 
deleģējumu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģējumu. 
Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošo deleģēto aktu 
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likumību. 
Tiklīdz Komisija ir pieņēmusi deleģēto tiesību aktu, tā vienlaikus to paziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei.
Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā ar 4.a pantu, stājas spēkā tikai tad, ja divu mēnešu 
laikā pēc tā paziņošanas Eiropas Parlamentam un Padomei ne Eiropas Parlaments, ne 
Padome nav izteikuši iebildumus vai ja līdz minētā laikposma beigām gan Eiropas 
Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju, ka tie iebildumus neizteiks. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

5. pants
1. Pirms eksporta atļaujas ▌izsniegšanas šaujamieročiem, to detaļām un būtiskām

sastāvdaļām un munīcijai, attiecīgā dalībvalsts pārbauda, vai:
(a) importētāja trešā valsts ir atļāvusi attiecīgu importu ▌ un

(b) tranzīta trešās valstis, ja tādas ir, ir sniegušas rakstisku paziņojumu — vēlākais 
pirms nosūtīšanas —, ka tām nav iebildumu pret tranzītu. Šis noteikums 
neattiecas uz:
– sūtījumiem ar jūras vai gaisa transportu vai caur trešo valstu ostām 

vai lidostām ar noteikumu, ka nenotiek pārkraušana vai 
transportlīdzekļa maiņa;

– īslaicīgu eksportu pārbaudāmā likumīgā nolūkā, kas saistīts ar 
medībām, šaušanas sportu, novērtēšanu, nekomerciālām izstādēm un 
remontu.

2. Dalībvalsts var izlemt, ka, ja 20 darba dienu laikā, kopš eksportētājs ir iesniedzis 
rakstisku lūgumu neiebilst pret tranzītu, iebildumi pret tranzītu nav saņemti, var 
uzskatīt, ka tranzīta trešā valsts, kurai iesniegts lūgums, neiebilst ▌pret to.

3. Eksportētājs iesniedz par eksporta ▌atļaujas izsniegšanu atbildīgās dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm nepieciešamos dokumentus, ar kuriem pierāda, ka 
importētāja trešā valsts ir atļāvusi importu un tranzīta trešai valstij nav iebildumu pret 
tranzītu ▌.

4. Dalībvalstis apstrādā eksporta atļaujas ▌pieprasījumus termiņā, kādu nosaka valsts 
tiesību aktos vai praksē, kas ▌nepārsniedz 60 darba dienas, skaitot no dienas, kurā 
kompetentajām iestādēm ir iesniegta visa vajadzīgā informācija. Ārkārtas apstākļos 
un pienācīgi pamatotos gadījumos šajā punktā norādīto termiņu var pagarināt līdz 
90 darba dienām.

5. Eksporta ▌atļaujas derīguma termiņš nedrīkst pārsniegt importa atļaujas derīguma 
termiņu. Ja importa atļaujā nav precīzi norādīts derīguma termiņš, eksporta 
atļaujas derīguma termiņš nevar būt īsāks par deviņiem mēnešiem — izņēmums ir 
pieļaujams ārkārtas apstākļos un pienācīgi pamatotos gadījumos. 

6. Dalībvalstis var nolemt atļaujas pieprasījuma apstrādes nolūkos izmantot elektroniskus 
dokumentus.

6. pants

1. Izsekošanas nolūkos eksporta atļaujā ▌un importa licencē vai importa atļaujā, ko 
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izsniegusi importētāja trešā valsts un pavaddokumentos kopā ir ietverta informācija 
par:

(a) atļauju izdošanas datumiem un derīguma termiņiem;
(b) atļauju izdošanas vietu;

(c) eksporta valsti;
(d) importa valsti;

(e) attiecīgā gadījumā — tranzīta trešām valstīm;
(f) saņēmēju; 

(g) gala saņēmēju, ja tas ir zināms sūtīšanas laikā;
(h) šaujamieroču, to detaļu un būtisku sastāvdaļu un munīcijas identificēšanas 

iespējām un daudzumu, kā arī vēlākais pirms sūtīšanas — par šaujamieroču 
marķējumu. 

2. Šā panta 1. punktā minēto informāciju, ja tā ir ietverta importa licencē vai importa
atļaujā, eksportētājs sniedz iepriekš tranzīta trešām valstīm vēlākais pirms sūtīšanas. 

7. pants
1. ▌Vienkāršotās procedūras ▌šaujamieroču, to detaļu un būtisku sastāvdaļu un 

munīcijas īslaicīgam eksportam vai reeksportam piemēro šādi:
(a) eksporta atļauja nav vajadzīga: 

(i) sporta šāvējiem un medniekiem īslaicīgam eksportam ceļojumā un 
trešo valsti, ja tie ir priekšmeti personiskai lietošanai, ar nosacījumu, 
ka viņi apliecina kompetentajām iestādēm šā brauciena mērķi, jo 
īpaši uzrādot uzaicinājumu vai citu pierādījumu tam, ka galamērķa 
trešā valstī notiks medības vai sporta šaušana, un tas attiecas uz:
– vienu vai vairākiem šaujamieročiem;
– to būtiskām sastāvdaļām, ja tie ir marķēti, kā arī detaļām;
– attiecīgo munīciju, kas medniekiem nepārsniedz 

800 komplektus un sporta šāvējiem — 1200 komplektus;
(ii) sporta šāvējiem un medniekiem reeksporta veikšanai, ja tie ir 

priekšmeti personiskai lietošanai, pēc pagaidu ievešanas medību vai 
sporta šaušanas vajadzībām ar nosacījumu, ka šie šaujamieroči paliek 
tādas personas īpašumā, kura ir reģistrējusies ārpus Savienības 
muitas teritorijas un šaujamieročus izved atpakaļ iepriekš minētajai 
personai.

▌

(b) ▌Mednieki vai sporta šāvēji, atstājot Savienības muitas teritoriju caur citu 
dalībvalsti, kas nav viņu dzīvesvietas dalībvalsts, ▌uzrāda kompetentajām 
iestādēm Eiropas šaujamieroču apliecību saskaņā ar Direktīvas 91/477/EEK 
1. un 12. pantu. Izmantojot gaisa satiksmi, Eiropas šaujamieroču apliecību 
uzrāda kompetentajām iestādēm vietā, kur šos priekšmetus nodod 
aviosabiedrībai pārvadāšanai, atstājot Savienības muitas teritoriju.
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▌Mednieki un sporta šāvēji, atstājot Savienības muitas teritoriju ▌no savas 
dzīvesvietas dalībvalsts, ▌Eiropas šaujamieroču apliecības vietā var uzrādīt 
citu dokumentu, ko ▌šīs dalībvalsts kompetentās iestādes uzskata par derīgu 
šim nolūkam;

▌

(c) kompetentās iestādes uz laiku, kas nepārsniedz 10 dienas, aptur eksportu no 
savas teritorijas vai, ja vajadzīgs, citādā veidā aizkavē šaujamieroču, to 
detaļu un būtisku sastāvdaļu vai munīcijas izvešanu no Savienības muitas 
teritorijas caur savu teritoriju, ja ir pamats aizdomām, ka mednieku un 
sporta šāvēju apliecinātie mērķi neatbilst attiecīgajiem apsvērumiem un 
8. pantā izklāstītajām saistībām. Izņēmuma kārtā un pienācīgi attaisnotos 
gadījumos šajā punktā minēto laiku var pagarināt līdz 30 dienām.

2. Dalībvalstis saskaņā ar saviem tiesību aktiem nosaka vienkāršotu procedūru:
(a) šaujamieroču reeksportam pēc to pagaidu ievešanas novērtēšanai, 

izstādīšanai nekomerciāliem mērķiem vai apstrādei saistībā ar remontu, 
ievērojot nosacījumu, ka šie šaujamieroči paliek tādas personas īpašumā, 
kura ir reģistrējusies ārpus Savienības muitas teritorijas un šaujamieročus 
izved atpakaļ iepriekš minētajai personai;

(b) šaujamieroču, to detaļu un būtisku sastāvdaļu un munīcijas reeksportam 
gadījumā, ja tie ir pagaidu glabāšanā kopš brīža, kad tie tiek ievesti 
Savienības muitas teritorijā, līdz to izvešanai;

(c) šaujamieroču īslaicīgam eksportam, lai veiktu to novērtēšanu un remontu vai 
piedalītos nekomerciālā izstādē, ar nosacījumu, ka eksportētājs apliecina, ka 
viņam šie šaujamieroči pieder likumīgi un ka viņš tos eksportē, ievērojot 
tādas procedūras kā izvešana pārstrādei vai īslaicīgas izvešanas muitas 
procedūra.

▌
8. pants

1. Pieņemot lēmumu par eksporta atļaujas ▌piešķiršanu vai nepiešķiršanu saskaņā ar šo 
regulu, dalībvalstis ņem vērā visus atbilstīgos apsvērumus, tostarp, attiecīgā gadījumā: 

(a) saistības un pienākumus, ko tās uzņēmušās kā attiecīgo starptautisko eksporta 
kontroles pasākumu dalībnieces vai arī ratificējot atbilstošus starptautiskos 
līgumus;

▌

(c) valsts ārpolitikas un drošības politikas apsvērumus, tostarp tos, uz kuriem 
attiecas Kopējā nostāja 2008/944/KĀDP; 

(d) apsvērumus par paredzēto galīgo izmantojumu, saņēmēju, zināmu gala 
lietotāju un novirzes risku.

2. Novērtējot pieteikumu eksporta atļaujai, dalībvalstis papildus 1. punktā noteiktajiem 
kritērijiem ņem vērā eksportētāja izmantotos samērīgos un piemērotos līdzekļus un 
procedūras, lai nodrošinātu atbilstību šīs regulas noteikumiem un mērķiem, kā arī 
atļaujas izsniegšanas nosacījumiem. Lemjot, vai piešķirt vai nepiešķirt eksporta 
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atļauju saskaņā ar šo regulu, dalībvalstis ievēro savas saistības attiecībā uz 
sankcijām, kuras paredzētas Padomes pieņemtajos lēmumos, Eiropas Drošības un 
sadarbības organizācijas (EDSO) lēmumos vai Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Drošības Padomes juridiski saistošās rezolūcijās, jo īpaši par ieroču embargo.

9. pants
1. Dalībvalstis:

(a) atsakās piešķirt eksporta atļauju ▌, ja ▌persona, kas iesniedz pieteikumu šādai 
atļaujai, ir bijusi ▌sodīta saistībā ar noziedzīgiem nodarījumiem, kuri 
uzskaitīti 2. panta 2. punktā Padomes 2002. gada 13. jūnija Pamatlēmumā 
2002/584/TI par Eiropas apcietināšanas orderi un par nodošanas 
procedūrām starp dalībvalstīm1, vai jebkādiem citiem noziedzīgiem 
nodarījumiem, ja par tiem kā maksimālais sods draud brīvības atņemšana 
vismaz uz četriem gadiem vai bargāks sods;

(b) anulē, aptur, groza vai atsauc eksporta ▌atļauju, ja nav izpildīti vai vairs netiek 
pildīti tās piešķiršanas nosacījumi.

Iepriekš minētie noteikumi neierobežo stingrākas normas, kas paredzētas attiecīgo 
valstu tiesību aktos.

2. Ja dalībvalstis atsakās izsniegt, anulē, aptur vai atsauc eksporta ▌atļauju, tās par to 
paziņo citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm un veic attiecīgās informācijas 
apmaiņu ar tām. Ja kādas dalībvalsts kompetentās iestādes ir apturējušas eksporta 
atļauju, apturēšanas perioda beigās dalībvalstīm paziņo galīgo novērtējumu. 

3. Pirms kādas dalībvalsts kompetentās iestādes, rīkojoties saskaņā ar šo regulu, piešķir 
eksporta ▌atļauju, tās ņem vērā visus atteikumus saskaņā ar šo regulu, par kuriem tām 
ir ziņots, lai pārliecinātos, vai citas dalībvalsts vai citu dalībvalstu kompetentās 
iestādes ir atteikušas atļaujas piešķiršanu būtībā identiskam darījumam (proti, par 
vienību ar būtībā identiskiem parametriem vai tehnisko raksturojumu tam pašam 
importētājam vai saņēmējam). Tās var vispirms apspriesties ar tās dalībvalsts vai 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kura ir izdevusi šādu(s) atteikumu(s), kā noteikts 
1. un 2. punktā. Ja pēc šādas apspriešanās dalībvalsts kompetentās iestādes nolemj 
piešķirt atļauju, tās par to paziņo citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm, sniedzot 
visu attiecīgo informāciju, lai paskaidrotu lēmumu. 

4. Visa informācija, kuras apmaiņu veic saskaņā ar šā panta noteikumiem, atbilst 
17. panta 2. punkta noteikumiem par šādas informācijas konfidencialitāti.

10. pants

Saskaņā ar spēkā esošiem valsts tiesību aktiem vai praksi, dalībvalstis ne mazāk kā 20 gadus 
glabā visu informāciju par šaujamieročiem un, ja tas ir vajadzīgs un iespējams, par to detaļām, 
būtiskām sastāvdaļām un munīciju, kas nepieciešama, lai izsekotu un identificētu šos 
šaujamieročus, to detaļas, būtiskās sastāvdaļas un munīciju un novērstu vai atklātu šo 
ražojumu nelikumīgu apriti. Šādā informācijā norāda eksporta atļaujas izsniegšanas vietu un 
datumu un tās derīguma termiņu; eksporta valsti; importa valsti; attiecīgā gadījumā — trešo
tranzīta valsti; saņēmēju; galīgo saņēmēju, ja tas ir zināms eksporta laikā; kā arī vienību 

                                               
1 OV L 190, 18.7.2002., 1. lpp.
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aprakstu un daudzumu, ieskaitot to marķējumu. 
Šo pantu nepiemēro 7. pantā minētajam eksportam ▌. 

11. pants
1. Ja dalībvalstīm rodas aizdomas, tās pieprasa importētājām trešām valstīm apstiprināt 

nosūtītā šaujamieroču, to detaļu un būtisku sastāvdaļu vai munīcijas sūtījuma 
saņemšanu. 

2. Pēc pieprasījuma dalībvalstis informē eksportētājas trešās valstis par nosūtītā 
šaujamieroču, to detaļu un būtisku sastāvdaļu vai munīcijas sūtījuma saņemšanu 
Savienības muitas teritorijā. Šādu apstiprinājumu principā nodrošina, uzrādot 
attiecīgus muitas importa dokumentus. 

Šā punkta pirmo daļu piemēro vienīgi tad, ja pieprasītāja eksportētāja trešā valsts 
laikā, kad tika veikta eksportēšana uz Savienību, jau bijusi ANO Šaujamieroču 
protokola dalībvalsts. 

3. Dalībvalstis ievēro 1. un 2. punktu saskaņā ar to spēkā esošiem tiesību aktiem vai 
praksi. Jo īpaši attiecībā uz eksportu ▌dalībvalsts kompetentā iestāde var nolemt, vai 
tai vērsties pie eksportētāja vai tieši sazināties ar importētāju trešo valsti. 

12. pants
Dalībvalstis ▌veic tādus pasākumus, kādi var būt nepieciešami, lai garantētu, ka atļauju 
izsniegšanas procedūras ir drošas un var pārbaudīt vai apstiprināt atļaujas dokumentu 
autentiskumu.

Pārbaudīšanu un apstiprināšanu attiecīgos gadījumos var nodrošināt arī, izmantojot 
diplomātiskos kanālus.

13. pants

Lai nodrošinātu pareizu šīs regulas piemērošanu, katra dalībvalsts veic samērīgus pasākumus, 
kas vajadzīgi, lai tās kompetentās iestādes varētu:

(a) iegūt informāciju par visiem pasūtījumiem vai darījumiem ar šaujamieročiem, 
to detaļām un būtiskām sastāvdaļām un munīciju;

(b) nodrošināt, ka visi eksporta kontroles pasākumi tiek pienācīgi piemēroti, kas 
konkrēti var nozīmēt tiesības iekļūt eksporta darījumā ieinteresēto personu 
telpās.

14. pants

Dalībvalstis izstrādā noteikumus par sodiem, kas piemērojami par šīs regulas noteikumu 
pārkāpumiem, un pieņem visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka tos īsteno. Sodiem 
ir jābūt iedarbīgiem, samērīgiem un atturošiem.

III NODAĻA

MUITAS FORMALITĀTES
15. pants

1. Kārtojot muitas formalitātes šaujamieroču, to detaļu un būtisku sastāvdaļu vai 
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munīcijas eksportam, eksportētājam jāiesniedz eksporta muitas iestādē ▌pierādījums, 
ka ir saņemtas visas vajadzīgās eksporta atļaujas.

2. Dalībvalstī, kurā iesniedz eksporta deklarāciju, eksportētājam var pieprasīt visu 
pierādījumam iesniegto dokumentu tulkojumu dalībvalsts oficiālajā valodā. 

3. Neskarot pilnvaras, kas dalībvalstīm ir piešķirtas saskaņā ar Regulu (EEK) 
Nr. 2913/92, tās uz laiku, kas nepārsniedz 10 ▌dienas, aptur eksportu no savas 
teritorijas vai, ja vajadzīgs, citādā veidā aizkavē šaujamieroču, to detaļu un būtisko 
sastāvdaļu vai munīcijas, uz ko attiecas derīga eksporta atļauja, izvešanu no 
Savienības muitas teritorijas caur tās teritoriju, ja ir pamats aizdomām, ka: 
(a) piešķirot eksporta atļauju, nav ņemta vērā būtiska informācija vai

(b) kopš atļaujas izdošanas apstākļi ir būtiski mainījušies.

Izņēmuma kārtā un pienācīgi attaisnotos gadījumos šajā punktā minēto laiku var 
pagarināt līdz 30 dienām.

4. Šā panta 3. punktā minētajā termiņā dalībvalsts vai nu atļauj šaujamieroču, to detaļu 
un būtisku sastāvdaļu vai munīcijas eksportu, vai arī veic darbību saskaņā ar šīs 
regulas 9. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

16. pants
1. Dalībvalstis var noteikt, ka muitas formalitātes šaujamieroču, to detaļu un būtisku 

sastāvdaļu vai munīcijas eksportam kārtojamas tikai šim nolūkam pilnvarotās muitas 
iestādēs. 

2. Dalībvalstis, kas izmanto 1. punktā noteiktās iespējas, informē Komisiju par attiecīgi 
pilnvarotajām muitas iestādēm vai par turpmākām izmaiņām. Komisija šo informāciju 
publicē un katru gadu atjaunina Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā.

IV NODAĻA

ADMINISTRATĪVĀ SADARBĪBA
17. pants

1. Dalībvalstis, sadarbojoties ar Komisiju un saskaņā ar 19. panta 2. punktu, veic visus 
atbilstīgos pasākumus, lai izveidotu tiešu sadarbību un informācijas apmaiņu starp 
kompetentajām iestādēm nolūkā uzlabot ar šo regulu noteikto pasākumu efektivitāti. 
Šādā informācijā var iekļaut: 

(a) sīkākas ziņas par eksportētājiem, kuru atļaujas pieprasījums ir noraidīts, vai par 
eksportētājiem, par kuriem dalībvalstis ir pieņēmušas lēmumus saskaņā ar 
9. pantu;

(b) datus par saņēmējiem vai citiem procesa dalībniekiem, kas ir iesaistīti 
aizdomīgās darbībās, un, ja iespējams, par veiktajiem maršrutiem.

2. Padomes 1997. gada 13. marta Regulu (EK) Nr. 515/97 par dalībvalstu administratīvo 
iestāžu savstarpēju palīdzību un sadarbību ar Komisiju, lai nodrošinātu pareizu to 
tiesību aktu piemērošanu, kas attiecas uz muitas un lauksaimniecības jautājumiem1, jo 
īpaši šīs regulas noteikumus par informācijas konfidencialitātes ievērošanu piemēro 

                                               
1 OV L 82, 22.3.1997., 1. lpp.
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mutatis mutandis, neskarot regulas 18. pantu. 
V NODAĻA

VISPĀRĒJI NOTEIKUMI UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI
18. pants

1. Izveido Šaujamieroču eksporta koordinācijas grupu, kuras priekšsēdētājs ir Komisijas 
pārstāvis. Katra dalībvalsts nozīmē savu pārstāvi šajā grupā. 

Šaujamieroču eksporta koordinācijas grupa izskata visus jautājumus, kas attiecas uz 
šīs regulas piemērošanu un kurus var ierosināt priekšsēdētājs vai dalībvalstu pārstāvji. 
Tai saistoši ir Regulas (EK) Nr. 515/97 noteikumi par konfidencialitāti. 

2. Ikreiz, kad tas tiek uzskatīts par nepieciešamu, Šaujamieroču eksporta koordinācijas 
grupas vai Koordinācijas grupas priekšsēdētājs apspriežas ar visām attiecīgajām 
ieinteresētajām personām, kuras skar šī regula.

19. pants
1. Dalībvalstis nekavējoties informē Komisiju par visiem normatīvajiem un 

administratīvajiem aktiem, kas pieņemti, īstenojot šo regulu, un par 14. pantā 
minētajiem pasākumiem.

2. Līdz dienai, kad stājas spēka šī regula, katra dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un 
Komisiju par savas valsts iestādēm, kuras ir kompetentas īstenot 5., 7., 9. un 15. pantu. 
Pamatojoties uz dalībvalstu sniegto informāciju, Komisija publicē un katru gadu 
atjaunina šo iestāžu sarakstu Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā. 

3. Pēc pieciem gadiem pēc šīs regulas stāšanās spēkā un turpmāk, pēc Šaujamieroču 
eksporta koordinācijas grupas pieprasījuma, bet ne retāk kā reizi 10 gados, Komisija 
pārskata šīs regulas īstenošanu un iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojumu par tās piemērošanu, kurā ietver atbilstošus priekšlikumus tās grozījumiem. 
Dalībvalstis Komisijai dara zināmu visu informāciju, kas vajadzīga šā ziņojuma 
sagatavošanai, tajā sniedzot arī ziņas par 4. pantā 2. punktā paredzētās vienotās 
procedūras izmantošanu.

20. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī.
Šīs regulas 11. panta 1. un 2. punktu piemēro, sākot ar trīsdesmito dienu pēc ANO 
Šaujamieroču protokola stāšanās spēkā Eiropas Savienībā, pēc tā noslēgšanas saskaņā ar 
Līguma 218. pantu. Pārējos noteikumus piemēro pēc astoņpadsmit mēnešiem kopš dienas, 
kad šo regulu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

, .. gada ..

Eiropas Parlamenta vārdā Padomes vārdā —
priekšsēdētājs priekšsēdētājs
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I PIELIKUMS1

Šaujamieroču, to detaļu un būtisku sastāvdaļu un munīcijas saraksts, kas minēts šajā regulā. 

▌

APRAKSTS KN KODS2

1 Pusautomātiskie īsstobra ieroči vai pārlādējamie īsstobra 
ieroči

ex 9302 00 00

2 Vienšāviena īsstobra šaujamieroči ar patronām, kurām 
uzsitiens notiek pa patronas centru

ex 9302 00 00

3 Vienšāviena īsstobra šaujamieroči, kuru kopējais garums 
ir mazāks par 28 cm, ar patronām, kurām uzsitiens notiek 
pa patronas malu

ex 9302 00 00

4 Pusautomātiskie garstobra ieroči, kuru aptverē un 
patronu nodalījumā kopumā var ievietot vairāk par trim 
patronām

ex 9303 20 10
ex 9303 20 95
ex 9303 30 00
ex 9303 90 00

5 Pusautomātiskie garstobra šaujamieroči, kuru aptverē un 
patronu nodalījumā kopumā nevar ievietot vairāk par 
trim patronām, ja lādējamā ierīce ir noņemama vai ja nav 
skaidrs, ka ieroci ar parastiem darbarīkiem nevar 
pārveidot par ieroci, kura aptvere un patronu nodalījums 
var kopumā saturēt vairāk nekā trīs patronas

ex 9303 20 10
ex 9303 20 95
ex 9303 30 00
ex 9303 90 00

6 Pārlādējamie un pusautomātiskie garstobra šaujamieroči 
ar gludu stobru, kura garums nepārsniedz 60 cm

ex 9303 20 10
ex 9303 20 95

7 Pusautomātiski šaujamieroči civilai lietošanai, kuri 
atgādina ieročus ar automātisko mehānismu

ex 9302 00 00
ex 9303 20 10
ex 9303 20 95
ex 9303 30 00
ex 9303 90 00

                                               
1 Pamatojoties uz kombinēto nomenklatūru, kas ir noteikta ar Padomes 1987. gada 23. jūlija 

Regulu (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu.
2 Ja ir norādīts ex kods, darbības jomu nosaka, pamatojoties uz KN kodu un atbilstīgo 

aprakstu kopumā.
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8 Pārlādējamie garstobra šaujamieroči, kas nav uzskaitīti 
6. punktā

ex 9303 20 95
ex 9303 30 00
ex 9303 90 00

9 Vienšāviena garstobra šaujamieroči ar vītņstobru ex 9303 30 00
ex 9303 90 00

10 Pusautomātiskie garstobra šaujamieroči, kas nav 
uzskaitīti 4. līdz 7. punktā

ex 9303 90 00

11 Vienšāviena īsstobra šaujamieroči, kuru kopējais garums 
nav mazāks par 28 cm, ar patronām, kurām uzsitiens 
notiek pa patronas malu

ex 9302 00 00

12 Vienšāviena garstobra šaujamieroči ar gludu stobru 9303 10 00
ex 9303 20 10
ex 9303 20 95

13 Detaļas, kas ir speciāli projektētas kādam šaujamierocim 
un būtiski nepieciešamas tā darbināšanai, tostarp stobrs, 
rāmis vai pastobrs, slīdnis vai cilindrs, sprūds vai aizslēgs, 
kā arī jebkura ierīce, kas projektēta vai pielāgota 
šaujamieroča šāviena skaņas klusināšanai
Jebkura šādu šaujamieroču būtiska daļa: aizslēga 
mehānisms, patronu nodalījums un šaujamieroča stobrs, 
kas, atsevišķi ņemot, ir ietverti šaujamieroču kategorijā, 
kurai tie uzliekami vai ir uzlikti.

ex 9305 10 00
ex 9305 21 00
ex 9305 29 00
ex 9305 99 00

14 Munīcija: visa patrona vai tās sastāvdaļas, tostarp 
patronu čaulas, kapsulas, šaujampulveris, lodes vai 
lādiņi, ko izmanto šaujamierocī, ar noteikumu, ka šīm 
daļām attiecīgajā dalībvalstī ir vajadzīga atļauja

ex 3601 00 00
ex 3603 00 90
ex 9306 21 00
ex 9306 29 00
ex 9306 30 10
ex 9306 30 90
ex 9306 90 90

15 Kolekcijas un kolekciju priekšmeti, kam ir vēsturiska 
vērtība
Senlietas, kas vecākas par 100 gadiem

ex 9705 00 00
ex 9706 00 00

Šajā pielikumā:
(a) „īsstobra šaujamierocis” ir šaujamierocis kura stobrs nepārsniedz 30 centimetrus 
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vai kura kopējais garums nepārsniedz 60 centimetrus;
(b) „garstobra šaujamierocis” ir jebkurš šaujamierocis, kurš nav īsstobra 

šaujamierocis;
(c) „automātiskais šaujamierocis” ir šaujamierocis, kas pārlādējas automātiski katru 

reizi, kad izšauta viena patrona, un ar kuru var izšaut vairāk nekā vienu patronu ar 
vienu gaiļa piespiedienu;

(d) „pusautomātiskais šaujamierocis” ir šaujamierocis, kas pārlādējas automātiski 
katru reizi, kad izšauta viena patrona, un ar kuru var izšaut tikai vienu patronu ar 
vienu gaiļa piespiedienu;

(e) „pārlādējamais šaujamierocis” ir šaujamierocis, kuru pēc vienas patronas 
izšaušanas ir paredzēts pārlādēt no aptveres vai cilindra ar roku;

(f) „vienšāviena šaujamierocis” ir šaujamierocis bez aptveres, kuru pielādē pirms katra 
šāviena, ar roku ieliekot patronu nodalījumā vai aizslēgā pie stobra resgaļa.
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II PIELIKUMS
(eksporta atļaujas veidlapu paraugi)

(kas minēta šīs regulas 4. pantā)
Piešķirot eksporta atļaujas, dalībvalstis izsniegtajā veidlapā skaidri norāda atļaujas veidu.
Šī eksporta atļauja ir derīga visās Eiropas Savienības dalībvalstīs līdz tās derīguma 
termiņam.

EIROPAS SAVIENĪBA IEROČU EKSPORTS (Reģ. (EK) Nr. ....../20....)
Atļaujas veids
Vienreizēja Vairākkārtēja Vispārēja 

1 2. Atļaujas 
identifikācijas numurs1 3. Derīguma termiņš21. Eksportētājs

(EORI numurs, ja 
vajadzīgs)

Nr.

4. Informācija par kontaktpersonu

5. Saņēmējs(-i) (EORI numurs, ja 
vajadzīgs)

6. Izdevējiestāde

8. Eksportētāja valsts(-is) Kods (3)

7. Aģents(-i)/Pārstāvis(-ji) 

(ja tie nav eksportētāji) (EORI 
numurs, ja vajadzīgs)

Nr.

9. Importētāja valsts(-is) un importa 
atļauju skaits

Kods (1)

11. Tranzīta trešās valstis (ja vajadzīgs) Kods (1)

AT
ĻA

U
JA

10.Gala saņēmējs(-i) (ja zināms 
nosūtīšanas brīdī) (EORI numurs, ja 
vajadzīgs)

12. Dalībvalsts(-is), kurā(s) paredzēta 
muitas eksporta procedūras 
piemērošana

Kods (1)

                                               
1 Aizpilda izdevējiestāde.
2 Ja ir norādīts ex kods, darbības jomu nosaka, pamatojoties uz KN kodu un atbilstīgo 

aprakstu kopumā.
3 Skatīt Regulu (EK) Nr. 1172/95 (OV L 118, 25.5.1995., 10. lpp.) ar turpmākajiem 

grozījumiem.
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13. Priekšmetu apraksts (1) 14. Harmonizētās sistēmas vai kombinētās nomenklatūras kods (ja 
vajadzīgs – 8 ciparu kods)

13.aMarķējums 15. Valūta un vērtība 16. Priekšmetu daudzums 

17. Galīgais izmantojums 
(ja vajadzīgs)

18. Līguma datums (ja vajadzīgs) 19. Muitas eksporta 
procedūra

20. Papildu ziņas, kas jāsniedz saskaņā ar valsts tiesību aktiem (jānorāda veidlapā)

Vieta jau iepriekš iespiestai informācijai
Pēc dalībvalstu ieskatiem

Aizpilda izdevējiestāde

Paraksts

Izdevējiestāde Zīmogs

Vieta un datums

                                               
1 Skatīt Regulu (EK) Nr. 1172/95 (OV L 118, 25.5.1995., 10. lpp.) ar turpmākajiem 

grozījumiem.
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EIROPAS SAVIENĪBA

1a1 1. Eksportētājs 2. Identifikācijas numurs 9. Importētāja valsts un 
importa atļaujas 
numurs

5. Saņēmējs

13.1. Priekšmetu apraksts 14. Preču kods (ja vajadzīgs – 8 ciparu kods) 

13.a Marķējums 15. Valūta un vērtība 16. Priekšmetu daudzums AT
ĻA

U
JA

13.1. Priekšmetu apraksts 14. Preču kods (ja vajadzīgs – 8 ciparu kods) 

13.a Marķējums 15. Valūta un vērtība 16. Priekšmetu daudzums

13. 3. Priekšmetu apraksts 14. Preču kods (ja vajadzīgs – 8 ciparu kods) 

13.a Marķējums 15. Valūta un vērtība 16. Priekšmetu daudzums

13. 4. Priekšmetu apraksts 14. Preču kods (ja vajadzīgs – 8 ciparu kods)

13.a Marķējums 15. Valūta un vērtība 16. Priekšmetu daudzums

13. 5. Priekšmetu apraksts 14. Preču kods (ja vajadzīgs – 8 ciparu kods) 

13.a Marķējums 15. Valūta un vērtība 16. Priekšmetu daudzums

13. 6. Priekšmetu apraksts 14. Preču kods (ja vajadzīgs – 8 ciparu kods) 

13.a Marķējums 15. Valūta un vērtība 16. Priekšmetu daudzums

                                               
1 Par katru saņēmēju aizpilda atsevišķu paraugu.
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13. 7. Priekšmetu apraksts 14. Preču kods (ja vajadzīgs – 8 ciparu kods)

13.a Marķējums 15. Valūta un vērtība 16. Priekšmetu daudzums

Piezīme. Par katru saņēmēju aizpilda atsevišķu paraugu, saskaņā ar 1.a paraugu. Pirmās slejas 1. daļā norāda atlikušo daudzumu 
un 22. slejas 2. daļā norāda daudzuma samazinājumu šajā gadījumā.

21. Neto daudzums/vērtība (Neto masa/cita mērvienība, to 
norādot)

24. Muitas dokuments 
(veids un numurs) vai 
izraksts (Nr.) un nodokļa 
ieturēšanas datums

25. Dalībvalsts, vārds un uzvārds, 
paraksts un zīmogs par nodokļu 
ieturēšanu

22. Cipariem 23. Daudzums/vērtība, par 
kuru ieturēts nodoklis 
(vārdiem)

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

Or. en


