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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, 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
(COM(2010)0273 – C7-0138/2010 – 2010/0147(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2010)0273),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 207. panta 
2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0138/2010),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu 
un iekšlietu komitejas atzinumu (A7-0000/2010),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

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

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
2. panta – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. „detaļas un būtiskas sastāvdaļas” ir 
jebkurš elements vai tā aizstājējs, 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. „detaļas” ir jebkurš elements vai tā 
aizstājējs, 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.

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

Or. it

Pamatojums

Šajā regulā iekļautās definīcijas ir jāsaskaņo ar spēkā esošajiem ES tiesību aktiem, jo īpaši 
Direktīvu 2008/51/EK, kurā atsevišķi definētas „detaļas” un „būtiskas daļas”.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
2. panta – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. it

Pamatojums

Šajā regulā iekļautās definīcijas ir jāsaskaņo ar spēkā esošajiem ES tiesību aktiem, jo īpaši 
Direktīvu 2008/51/EK, kurā atsevišķi definētas „detaļas” un „būtiskas daļas”.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
2. panta – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12. „eksporta atļauja” ir atļauja, kuru 
piešķir vienam konkrētam eksportētājam 
attiecībā uz vienu gala lietotāju vai 
saņēmēju trešā valstī un kura attiecas uz 
vienu vai vairākiem šaujamieročiem, to 
detaļām, sastāvdaļām un munīciju;

12. „eksporta atļauja” ir atļauja, kuru 
piešķir vienam konkrētam eksportētājam 
attiecībā uz vienu gala lietotāju vai 
saņēmēju trešā valstī un kura attiecas uz 
vienu vai vairākiem šaujamieročiem, to 
detaļām, būtiskām sastāvdaļām un 
munīciju;

Or. it
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Pamatojums

Šī izmaiņa ir saskaņā ar ierosināto 2. panta 2. punkta grozījumu.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
2. panta – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13. „vairākkārtēja eksporta atļauja” ir 
atļauja, kuru piešķir vienam konkrētam 
eksportētājam vairākiem sūtījumiem 
vienam un tam pašam gala lietotājam vai 
saņēmējam trešā valstī un kura attiecas uz 
vienu vai vairākiem šaujamieročiem, to 
detaļām, sastāvdaļām un munīciju;

13. „vairākkārtēja eksporta atļauja” ir 
atļauja, kuru piešķir vienam konkrētam 
eksportētājam vairākiem sūtījumiem 
vienam un tam pašam gala lietotājam vai 
saņēmējam trešā valstī un kura attiecas uz 
vienu vai vairākiem šaujamieročiem, to 
detaļām, būtiskām sastāvdaļām un 
munīciju;

Or. it

Pamatojums
Šī izmaiņa ir saskaņā ar ierosināto 2. panta 2. punkta grozījumu.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
3. panta – 1. punkta – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) sūtījumiem ar jūras transportu vai caur 
trešo valstu ostām ar noteikumu, ka 
nenotiek pārkraušana vai transportlīdzekļa 
maiņa.

(g) sūtījumiem ar gaisa vai jūras transportu 
un caur trešo valstu lidostām vai ostām ar 
noteikumu, ka nenotiek pārkraušana vai 
transportlīdzekļa maiņa un tikai 5. panta 
1. punktā b) apakšpunktā minētā tranzīta 
gadījumos.

Or. it

Pamatojums

Sūtījumiem ar gaisa transportu, ja nenotiek pārkraušana vai transportlīdzekļa maiņa, ir 
jāpiemēro atbrīvojums tāpat kā sūtījumiem ar jūras transportu.
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Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
5. panta – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pirms eksporta atļaujas vai vairākkārtēja 
eksporta atļaujas izsniegšanas 
šaujamieročiem, to detaļām un sastāvdaļām 
un munīcijai, attiecīgā dalībvalsts 
pārbauda, vai

1. Pirms eksporta atļaujas vai vairākkārtēja 
eksporta atļaujas izsniegšanas 
šaujamieročiem, to detaļām un būtiskām 
sastāvdaļām un munīcijai, attiecīgā 
dalībvalsts pārbauda, vai

(a) importētāja trešā valsts ir izdevusi 
attiecīgu importa atļauju un

(a) importētāja trešā valsts ir izdevusi 
attiecīgu importa atļauju un

(b) tranzīta trešās valstis, ja tādas ir, ir 
sniegušas rakstisku paziņojumu – vēlākais 
pirms nosūtīšanas –, ka tām nav iebildumu 
pret tranzītu.

(b) tranzīta trešās valstis, ja tādas ir, ir 
sniegušas rakstisku paziņojumu – vēlākais 
pirms nosūtīšanas –, ka tām nav iebildumu 
pret tranzītu.

Or. it

Pamatojums

Šī izmaiņa ir saskaņā ar ierosināto 2. panta 2. punkta grozījumu.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
5. panta – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis apstrādā eksporta atļaujas 
vai vairākkārtēja eksporta atļaujas 
pieprasījumus termiņā, kādu nosaka valsts 
tiesību aktos vai praksē, bet kas jebkurā 
gadījumā nepārsniedz deviņdesmit darba 
dienas.

4. Dalībvalstis apstrādā eksporta atļaujas 
vai vairākkārtēja eksporta atļaujas 
pieprasījumus termiņā, kādu nosaka valsts 
tiesību aktos vai praksē, bet kas jebkurā 
gadījumā nepārsniedz sešdesmit darba 
dienas.

Or. it

Pamatojums

Maksimālais laiks, kurā atļauts apstrādāt eksporta atļaujas pieprasījumus, ir samazināts ar 
mērķi paātrināt administratīvās un birokrātiskās procedūras, kā arī dot eksportētājiem šajā 
nozarē iespēju efektīvāk plānot savu darbību.
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Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
5. panta – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Eksporta vai vairākkārtēja eksporta
atļaujas derīguma termiņu nosaka 
dalībvalstis, bet tas nav būt īsāks kā
divpadsmit mēneši.

5. Eksporta atļaujas derīguma termiņu 
nosaka dalībvalstis. Derīguma termiņš 
nevar būt īsāks par divpadsmit mēnešiem, 
bet vairākiem sūtījumiem — īsāks par 
astoņpadsmit mēnešiem.

Or. it

Pamatojums

Eksporta atļauju derīguma termiņa pagarināšana mazinās administratīvo slogu dalībvalstīm 
un eksportētājiem, kas regulāri un garākā laikposmā organizē sūtījumus.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
5. panta – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

6. Dalībvalstis var mudināt plašāk 
izmantot informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijas, lai veicinātu konkurētspēju 
un padarītu šo sistēmu efektīvāku. Tās var 
jo īpaši nolemt atļaujas pieprasījuma 
apstrādes nolūkos izmantot elektroniskus 
dokumentus.

Or. it

Pamatojums

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju plašāka izmantošana atbilst stratēģijas „Eiropa 
2020” mērķiem, kas paredz uz inovācijām balstītu „pārdomātu izaugsmi”.
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Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
6. panta – 1. punkta – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) šaujamieroču, to detaļu un sastāvdaļu 
un munīcijas aprakstu un daudzumu, 
tostarp šaujamieroču marķējumu.

(h) šaujamieroču, to detaļu un būtisku 
sastāvdaļu un munīcijas aprakstu un 
daudzumu, tostarp šaujamieroču 
marķējumu.

Or. it

Pamatojums

Šī izmaiņa ir saskaņā ar ierosināto 2. panta 2. punkta grozījumu.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
7. panta – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šā panta 2., 3. un 4. punktā noteiktās 
vienkāršotās procedūras piemēro 
šaujamieroču īslaicīgam eksportam 
pārbaudāmos likumīgos nolūkos, kas ietver 
medības, šaušanas sportu, novērtēšanu, 
izstādes un remontu.

1. Šā panta 2., 3. un 4. punktā noteiktās 
vienkāršotās procedūras piemēro 
šaujamieroču īslaicīgam eksportam 
pārbaudāmos likumīgos nolūkos.

Or. it

Pamatojums

Šajā punktā ir ietverti vispārīgi noteikumi, kuru saturs tiks precizēts turpmākajos punktos.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
7. panta – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Īslaicīgam eksportam nepiemēro šajā 2. Īslaicīgam eksportam pārbaudāmos 
likumīgos nolūkos, kas ietver medības, 
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regulā noteiktos tranzīta pasākumus. šaušanas sportu, novērtēšanu, izstādes un 
remontu, nepiemēro šajā regulā noteiktos 
tranzīta pasākumus.

Or. it

Pamatojums

Skaidrības labad ir jāprecizē, kādos gadījumos īslaicīgam eksportam piemēro vienkāršotas 
procedūras.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
7. panta – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Veicot viena vai vairāku šaujamieroču 
īslaicīgu eksportu ceļojuma laikā uz trešo 
valsti, mednieki vai sporta šāvēji, atstājot 
Savienības muitas teritoriju caur savas 
dzīvesvietas dalībvalsts ārējās robežas
robežšķērsošanas punktu, var uzrādīt
Eiropas šaujamieroču apliecību saskaņā ar 
Direktīvas 91/477/EEK 1. un 12. pantu, 
valsts šaujamieroču licenci, valsts medību 
atļauju vai citu derīgu valsts dokumentu, 
ko izdevusi viņu dzīvesvietas dalībvalsts 
kompetentā iestāde.

3. Veicot viena vai vairāku šaujamieroču 
īslaicīgu eksportu ceļojuma laikā uz trešo 
valsti, mednieki vai sporta šāvēji, kas 
izmanto vienkāršoto procedūru, atstājot 
Savienības muitas teritoriju caur savas 
dzīvesvietas dalībvalsts ārējās robežas 
robežšķērsošanas punktu, obligāti uzrāda
Eiropas šaujamieroču apliecību saskaņā ar 
Direktīvas 91/477/EEK 1. un 12. pantu vai
valsts šaujamieroču licenci, valsts medību 
atļauju vai citu derīgu valsts dokumentu, 
ko izdevusi viņu dzīvesvietas dalībvalsts 
kompetentā iestāde.

Or. it

Pamatojums

Jaunajā redakcijā ir skaidrāk pateikts, ka mednieki un sporta šāvēji, veicot īslaicīgu eksportu, 
drīkst izmantot vienkāršoto procedūru. Novērtēšanas, izstāžu un remonta gadījumos tomēr 
pastāv pārāk plašas iespējas ļaunprātīgai izmantošanai, kas pieļauj arī šaujamieroču 
nelegālu tirdzniecību, kas ir izskaužama saskaņā ar ANO Šaujamieroču protokolu.
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Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
7. panta – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Veicot viena vai vairāku šaujamieroču 
īslaicīgu eksportu ceļojuma laikā uz trešo 
valsti, mednieki vai sporta šāvēji, atstājot 
Savienības muitas teritoriju caur ārējās 
robežas robežšķērsošanas punktu 
dalībvalstī, kas nav viņu dzīvesvietas 
dalībvalsts, var uzrādīt Eiropas 
šaujamieroču apliecību, ko saskaņā ar 
Direktīvas 91/477/EEK 1. un 12. pantu 
izdevusi viņu dzīvesvietas dalībvalsts 
kompetentā iestāde.

4. Veicot viena vai vairāku šaujamieroču 
īslaicīgu eksportu ceļojuma laikā uz trešo 
valsti, mednieki vai sporta šāvēji, kas 
izmanto vienkāršoto procedūru, atstājot 
Savienības muitas teritoriju caur ārējās 
robežas robežšķērsošanas punktu 
dalībvalstī, kas nav viņu dzīvesvietas 
dalībvalsts, obligāti uzrāda Eiropas 
šaujamieroču apliecību, ko saskaņā ar 
Direktīvas 91/477/EEK 1. un 12. pantu 
izdevusi viņu dzīvesvietas dalībvalsts 
kompetentā iestāde.

Tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā 
atrodas Savienības ārējās robežas 
robežšķērsošanas punkts, paziņo 
kompetentajai iestādei mednieka vai sporta 
šāvēja dzīvesvietas dalībvalstī, kura ir 
izdevusi Eiropas šaujamieroču apliecību, 
īslaicīgā eksporta datumu, uz laiku 
eksportēto šaujamieroču daudzumu un 
paredzamo atgriešanās datumu, kādu 
īslaicīgā eksporta laikā deklarējis mednieks 
vai sporta šāvējs.

Tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā 
atrodas Savienības ārējās robežas 
robežšķērsošanas punkts, paziņo 
kompetentajai iestādei mednieka vai sporta 
šāvēja dzīvesvietas dalībvalstī, kura ir 
izdevusi Eiropas šaujamieroču apliecību, 
īslaicīgā eksporta datumu, uz laiku 
eksportēto šaujamieroču daudzumu un 
paredzamo atgriešanās datumu, kādu 
īslaicīgā eksporta laikā deklarējis mednieks 
vai sporta šāvējs.

Or. it

Pamatojums

Jaunajā redakcijā ir skaidrāk pateikts, ka mednieki un sporta šāvēji, veicot īslaicīgu eksportu, 
drīkst izmantot vienkāršoto procedūru. Novērtēšanas, izstāžu un remonta gadījumos tomēr 
pastāv pārāk plašas iespējas ļaunprātīgai izmantošanai, kas pieļauj arī šaujamieroču 
nelegālu apriti, kas ir jānovērš saskaņā ar ANO Šaujamieroču protokolu.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
9. panta – 1. punkta – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) atsakās piešķirt eksporta atļauju vai (a) atsakās piešķirt eksporta atļauju vai 
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vairākkārtēja eksporta atļauju, ja fiziskā vai 
juridiskā persona, kas iesniedz pieteikumu 
šādai atļaujai, ir bijusi iepriekš sodīta par 
šaujamieroču, to detaļu un būtisku 
sastāvdaļu vai munīcijas nelikumīgu apriti 
vai par citiem smagiem noziegumiem;

vairākkārtēja eksporta atļauju, ja fiziskā vai 
juridiskā persona, kas iesniedz pieteikumu 
šādai atļaujai, ir bijusi iepriekš sodīta par 
šaujamieroču, to detaļu un būtisku 
sastāvdaļu vai munīcijas nelikumīgu apriti 
vai par noziedzīgajiem 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;
________
1 OV L 190, 18.7.2002., 1. lpp.

Or. it

Pamatojums

La definizione di "reato grave" può dare adito a interpretazioni discordanti tra Stati membri.
Pertanto si ritiene utile il riferimento alla legislazione UE esistente, in particolare alla 
decisione quadro del Consiglio relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di 
consegna tra Stati membri ((2002/584/GAI, poi modificata con decisione quadro del 
Consiglio 2009/299/JHA. All'art.2 par. 2 della sopracitata decisione quadro si elenca una 
serie di reati per i quali vengono comminate sanzioni che privano dalla libertà per almeno tre 
anni. La natura di questi reati suggerisce la negazione dell'autorizzazione di esportazione di 
armi da fuoco.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
20. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī regula stājas spēkā simt divdesmitajā 
dienā pēc tās publicēšanas Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula stājas spēkā simt divdesmitajā 
dienā pēc tās publicēšanas Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šīs regulas 10. panta 2. punktu piemēro no 
dienas, no kuras Eiropas Savienība kļūst 
par ANO Šaujamieroču protokola Pusi pēc 
tā noslēgšanas saskaņā ar Līguma 
218. pantu.

Šīs regulas 11. panta 1. punktu piemēro no 
dienas, kurā Eiropas Savienība kļūst par 
ANO Šaujamieroču protokola Pusi pēc tā 
noslēgšanas saskaņā ar Līguma 218. pantu.

Or. it

Pamatojums
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Komisijas dokumentā ieviesusies kļūda; tajā jābūt atsaucei uz 11. panta 1. punktu.
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PASKAIDROJUMS

Regulas priekšlikums, ko Komisija iesniedza 2010. gada maijā, attiecas uz Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Protokola par šaujamieroču, to detaļu, sastāvdaļu un munīcijas nelegālas 
izgatavošanas un aprites apkarošanu (turpmāk tekstā – ANO Šaujamieroču protokols jeb 
UNFP) 10. panta īstenošanu.

Šo protokolu pieņēma 2001. gada maijā, un tas pievienots ANO Konvencijai pret 
transnacionālo organizēto noziedzību. Protokols stājās spēkā 2005. gada 3. jūlijā, kad to bija 
ratificējušas 40 valstis, un tas ir pirmais juridiski saistošs tiesību akts par kājnieku ieročiem, 
kas pieņemts pasaules mērogā.

Padome 2002. gadā pilnvaroja Komisiju sākt sarunas un parakstīt UNFP Eiropas Kopienas 
vārdā. Savā paziņojumā Komisija 2005. gada 18. jūlijā informēja par nodomu pabeigt 
ratifikācijas procesu, transponējot UNFP 10. panta noteikumus par „vispārīgām prasībām 
eksporta, importa un tranzīta licencēšanas vai atļauju izsniegšanas sistēmām”.

Līdz šim brīdim UNFP ratificēja 83 valstis (tostarp 13 ES dalībvalstis — Beļģija, Bulgārija, 
Igaunija, Itālija, Kipra, Latvija, Lietuva, Nīderlande, Polija, Slovākija, Slovēnija un Spānija) 
un parakstīja 52 subjekti (tostarp Eiropas Kopiena un deviņas ES dalībvalstis — Apvienotā 
Karaliste, Austrija, Dānija, Grieķija, Luksemburga, Portugāle, Somija, Vācija un Zviedrija), 
savukārt vēl daudzas valstis to nav nedz parakstījušas, nedz ratificējušas (tostarp piecas ES 
dalībvalstis — Čehija, Francija, Īrija, Malta un Ungārija).

Ar šo regulas priekšlikumu ievieš „eksporta procedūru”, kas dalībvalstīm jāpiemēro preču 
eksportam uz trešām valstīm. Šīs regulas pieņemšana, izmantojot parasto likumdošanas 
procedūru, nodrošinātu UNFP piemērošanu visās dalībvalstīs un gala rezultātā ļautu Eiropas 
Savienībā izveidot vienotu sistēmu šaujamieroču, to detaļu, sastāvdaļu un munīcijas 
tirdzniecībai.

Papildus vispārējam mērķim saskaņot un vienkāršot attiecīgās procedūras, ar šīs regulas 
palīdzību iecerēts apkarot šaujamieroču nelegālo apriti, veicinot un stiprinot valstu sadarbību; 
šis mērķis ir kļuvis īpaši nozīmīgs pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā 2009. gada 
1. decembrī.

Regulas priekšlikums attiecas uz neautomātisko šaujamieroču, to detaļu un munīcijas 
tirdzniecību un nodošanu civilai (nemilitārai) izmantošanai trešās valstīs, tostarp valstīs, kuras 
nav UNFP līgumslēdzējas puses. Priekšmeti, uz kuriem attiecas šīs regulas noteikumi, ir 
norādīti 1. pielikumā.

Regulas priekšlikumā ir paredzēta atļauju izsniegšanas sistēma attiecīgo priekšmetu 
eksportam, importam un nodošanai trešām valstīm. Eksporta atļauju drīkst izsniegt tikai pēc 
tam, kad ir saņemta importa atļauja no trešās valsts un paziņojums, ko izsniegusi tranzītvalsts, 
ka tā neiebilst pret tranzītu. Ar šo regulu ievieš jaunu procedūru, kas balstās uz piekrišanu 
klusuciešot, kas izmantojama tad, ja tranzītvalsts noteiktā laikā nav paziņojusi par 
iebildumiem.
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Attiecībā uz dažiem eksporta veidiem un lietotāju kategorijām tiks ieviestas vienkāršotas 
procedūras; dalībvalstīm būs jāpiešķir attiecīgas pilnvaras kompetentajām iestādēm un 
jāizstrādā noteikumi par sodiem, kas piemērojami tad, ja ir pārkāpti šīs regulas noteikumi. Ar 
šo regulu arī paredzēts izveidot šaujamieroču eksporta koordinācijas grupa.

Regulas priekšlikuma juridiskais pamats ir Līguma par Eiropas Savienības darbību 207. pants, 
kurš attiecas uz kopējo tirdzniecības politiku, kas ir Savienības ekskluzīvā kompetencē 
saskaņā ar LESD 3. pantu.

Izskatot šo priekšlikumu, referents ņēma vērā apsvērumus saistībā ar šīs nozares dzīvotspēju, 
kā arī sabiedrības drošības aspektus. Lai gan jāsaka, ka šīs regulas noteikumu piemērošanas 
sociālās un ekonomiskās sekas nebūt nav nenozīmīgas. Eiropas ieroču eksporta kopējā vērtība 
ir aptuveni 694 miljoni EUR, bet importa darījumu vērtība ir 20 miljoni EUR, un šī nozare 
dod ievērojamu ieguldījumu IKP un nodarbinātībā. Savukārt Stokholmas programmā ir 
ierakstīts, ka ieroču aprite rada draudus Eiropas Savienības iekšējai drošībai.

Komisijas publicētajā novērtējumā par regulas īstenošanas ietekmi norādīts, ka uzņēmumu un 
valsts iestāžu izmaksas gadā pieaugs par 1,3 līdz 1,6 EUR, līdz ar to civilām vajadzībām 
paredzēto šaujamieroču licencēšanas kopējās izmaksas varētu būt 3,8 līdz 4,6 miljoni EUR.

Tādēļ referents uzskata, ka galvenā uzmanība ir jāpievērš tam, lai šaujamieroču tirdzniecībai 
piemērojamās procedūras būtu ātras un iedarbīgas.

Tāpat ir jāuzsver, ka atsevišķu nacionālo pārvaldes iestāžu gausums un neefektivitāte nedrīkst 
kavēt tirdzniecību un to vajadzētu pakāpeniski novērst, dalībvalstu kompetentajām iestādēm 
saprātīgā veidā apmainoties ar paraugpraksi.

Kopumā ņemot, Komisijas priekšlikums tomēr ir visai līdzsvarots un atbalstāms, ja tajā tiks 
izdarīti daži labojumi. 

Referents īpaši rūpīgi apsvēra iespēju rediģēt dažas definīcijas I nodaļā (Priekšmets, 
definīcijas un darbības joma), lai tām būtu skaidrāks, piemērotāks un tehniski korektāks 
formulējums. Referents pieņēma lēmumu vēl skaidrāk noteikt atšķirību starp detaļām un 
sastāvdaļām, saskaņojot šos formulējumus ar spēkā esošajiem ES tiesību aktiem un jo īpaši ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/51/EK, ar ko groza Padomes 
Direktīvu 91/477/EEK par ieroču iegādes un glabāšanas kontroli.

Turklāt attiecībā uz 3. pantā minēto atbrīvojumu referents uzskata, ka tas būtu piemērojams ne 
tikai sūtījumiem ar jūras transportu, bet arī sūtījumiem ar gaisa transportu caur trešo valstu 
lidostām, ja nenotiek pārkraušana vai transportlīdzekļa maiņa.

Kas attiecas uz vispārīgiem noteikumiem par Komisijas piedāvātajām procedūrām (eksporta 
atļauja, procedūras un pārbaudes, 1.–14. pants), referents uzskatīja, ka ir jāsamazina laiks (no 
90 uz 60 dienām), kas dots dalībvalstīm eksporta pieprasījumu izskatīšanai, vienlaikus 
pagarinot vairākkārtēja eksporta atļaujas derīguma termiņu (no 12 uz 18 mēnešiem), lai 
paātrinātu procedūras un padarītu tās mazāk apgrūtinošas eksportētājiem.

Referents centās padarīt saprotamāku regulas sadaļu par vienkāršotām īslaicīga eksporta 
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procedūrām. Parastā tranzīta procedūra neattiecas uz gadījumiem, kad ieročus izved saistībā 
ar medībām, šaušanas sportu, novērtēšanu, izstādēm un remontu. Medniekiem un sporta 
šāvējiem var piemērot vēl vienkāršākas procedūras, ja šaujamieročus izved uz īsu laiku 
saistībā ar izklaides pasākumiem. Pasākumos saistībā ar ieroču novērtēšanu, izstādēm un 
remontu tomēr pastāv pārāk plašas iespējas ļaunprātīgai izmantošanai un tātad —
šaujamieroču nelegālai apritei, bet tā ir izskaužama saskaņā ar UNFP. 

Lai uzlabotu juridisko noteiktību, referents ierosina paplašināt 9. pantā iekļauto smago 
noziegumu jēdzienu, skaidri norādot uz to noziedzīgo nodarījumu sarakstu, kas ietverts 
Padomes pamatlēmumā par Eiropas apcietināšanas orderi un par nodošanas procedūrām starp 
dalībvalstīm (2002/584/TI, grozīts ar Padomes pamatlēmumu 2009/299/TI). Minēto 
noziedzīgo nodarījumu raksturs un smagums, jo par tiem parasti piespriež brīvības atņemšanu, 
nešaubīgi norāda uz to, ka attiecīgās personas nedrīkst nodarboties ar šaujamieroču 
tirdzniecību un tām vēlams automātiski liegt iesaistīties šādā darbībā.

Referents uzsver, ka ir ļoti svarīgi, lai visas dalībvalstis piemērotu UNFP 10. pantu nolūkā 
vienādot procedūras un visbeidzot izveidot kopīgu sistēmu, kas reglamentē šaujamieroču 
tirdzniecību.


