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ĪSS PAMATOJUMS

Šis regulas priekšlikums ir saistīts ar to, ka Eiropas Savienībai tiesību aktos ir jātransponē 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas pret transnacionālo organizēto noziedzību 
Protokols par šaujamieroču, to detaļu, sastāvdaļu un munīcijas nelegālas izgatavošanas un 
aprites apkarošanu.

Šis protokols tika apspriests ar Komisiju, kas to Eiropas Kopienas vārdā parakstīja 2002. gada 
16. janvārī, un tā 10. pantā ir paredzēts pastiprināt civilo šaujamieroču, kā arī to detaļu un 
sastāvdaļu un munīcijas eksporta, importa un tranzīta pasākumu kontroli. Šajā pantā jo īpaši ir 
noteikts, ka „katra Dalībvalsts izveido vai uztur efektīvu eksporta un importa, kā arī 
starptautiskā tranzīta pasākumu licencēšanas vai atļauju izsniegšanas sistēmu šaujamieroču, to 
detaļu, sastāvdaļu un munīcijas pārsūtīšanai”.

Pašlaik civilo šaujamieroču eksporta, importa un ārpuskopienas tranzīta jomā spēkā esošie 
valstu tiesību akti dažādās dalībvalstīs ir atšķirīgi. Minētajā protokolā ir paredzēta virkne 
pasākumu, kas ir iekļauti arī šajā regulas priekšlikumā, un to mērķis ir noteikt visām 
dalībvalstīm vienādus principus. Šā pasākumu kopuma galvenais mērķis ir pastiprināt 
šaujamieroču nelikumīgas tirdzniecības apkarošanu, nosakot stingrāku likumīgas aprites 
kontroli un pastiprinot valstu iestāžu sadarbību.

Referente uzskata, ka ir svarīgi palielināt Eiropas Savienības iekšējo drošību, samazinot 
šaujamieroču novirzi no legālā tirgus. Šī iniciatīva ir saistīta ar Stokholmas programmas 
īstenošanu, un tajā ieroču nelegālā tirdzniecība ir iekļauta to nelikumīgo darbību sarakstā, kas 
apdraud Savienības iekšējo drošību. Tomēr to nedrīkst īstenot uz to mazo un vidējo Eiropas 
uzņēmumu rēķina, kuri darbojas šajā tirgū. Eiropas līmenī pieņemot saskaņotus pasākumus, 
nedrīkst tikt pieņemti tādi lieki un pārmērīgi administratīvi pasākumi, kas rezultātā negatīvi 
ietekmētu Eiropas ražotāju konkurētspēju. Laikā, kad Eiropas Savienība piedzīvo nebijuša 
mēroga ekonomisko krīzi, ir svarīgi parūpēties par to, lai Kopienas teritorijā strādājošie MVU 
netiktu pakļauti papildu administratīvajam slogam, lai tie varētu taisnīgi konkurēt ar trešo 
valstu teritorijā strādājošiem uzņēmumiem.

Tāpēc referente atzinīgi vērtē to, ka viņai iesniegtajā regulas priekšlikumā ir iekļautas 
vienkāršotas procedūras, bet viņa uzskata, ka šīs procedūras būtu jāpiemēro jebkādam 
šaujamieroču īslaicīgam likumīgam eksportam, ko iespējams pārbaudīt, tostarp ekspertīzes, 
izstādīšanas un labošanas nolūkā. Šāda veida eksports jau ir pakļauts spēkā esošajiem muitas 
uzraudzības tiesību aktiem un to nedrīkst apgrūtināt ar nelietderīgu administratīvo slogu.

Referente atzinīgi vērtē arī to, ka ir noteikts maksimālais eksporta atļaujas pieprasījuma 
izskatīšanas termiņš. Tomēr viņai šķiet, ka ir nepieciešams samazināt šo termiņu līdz 
sešdesmit kalendārām dienām, lai nevajadzīgi nepaildzinātu eksporta procedūras un lai 
nepasliktinātu Eiropas uzņēmumu konkurētspēju salīdzinājumā ar trešās valstīs izveidotajiem 
uzņēmumiem, kuru piegādes termiņi bieži vien ir ļoti īsi.

Noslēgumā — referente uzskata, ka sākotnēji noteiktais 120 dienu šīs regulas spēkā stāšanās 
termiņu nav iespējams ievērot, un viņa ierosina trīsdesmit sešu mēnešu termiņu.
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GROZĪJUMI

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās 
tirdzniecības komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

Šajā regulā paredz noteikumus, ar kuriem 
regulē šaujamieroču, to būtisku detaļu 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.
(Šis grozījums attiecas uz visu izskatāmo 
normatīvo dokumentu; ja tas tiks pieņemts, 
jāizdara tehniski pielāgojumi visā tekstā.)

Or. fr

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
2. panta – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

1. "šaujamierocis" ir jebkurš portatīvs 
ierocis ar stobru, no kura kanāla 
šaujampulvera iedarbības rezultātā tiek 
izsviests lādiņš vai kurš ir paredzēts lādiņa 
izsviešanai no stobra kanāla šaujampulvera 
iedarbības rezultātā, vai kurš var tikt 
pārveidots lādiņa izsviešanai no stobra 
kanāla šaujampulvera iedarbības rezultātā.

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

lādiņa izsviešanai no stobra kanāla 
šaujampulvera iedarbības rezultātā, ja

— tam ir šaujamieroča izskats; un — tam ir šaujamieroča izskats; un 

— sakarā ar tā konstrukciju vai materiālu, 
no kura tas izgatavots, to var šādi 
pārveidot;

sakarā ar tā konstrukciju vai materiālu, no 
kura tas izgatavots, to var šādi pārveidot ar 
vienkāršu instrumentu;

Or. fr

Pamatojums

Formulējums „no kura [..]tiek izsviests šāviņš” nav precīzs un to ir iespējams attiecināt uz 
salūtpatronu ieročiem. „Šāviņš” un „lode” ir sinonīmi, tāpēc pietiek ar terminu „lādiņš”. 
Runājot pār pārveidošanas iespējām, ir skaidrs, ka īstas tehniskas zināšanas dod iespēju 
jebkuru metāla priekšmetu pārveidot par šaujamieroci. Tāpēc šaujamieroču kategorijā 
jāiekļauj tikai tādi priekšmeti, kurus ir iespējams pārveidot bez īpašām tehniskām zināšanām 
un bez īpašu instrumentu palīdzības.

Grozījums Nr. 3

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. "būtiskas detaļas " ir jebkurš elements 
vai tā aizstājējs, kas ir speciāli konstruēts 
kādam šaujamierocim un neaizstājams 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 
šaujamieroča stobrs, kas, atsevišķi ņemot, 
ir ietverti šaujamieroču kategorijā, kurai 
tie uzliekami vai ir uzlikti;

Or. fr

Pamatojums
„Detaļas" un „sastāvdaļas” ir sinonīmi. „Būtisku sastāvdaļu definīcija" ir jāsvītro. Minēto 
definīciju var attiecināt uz jebkuru šaujamieroču detaļu. No tehniskā viedokļa tas nav pareizi, 
jo aizslēga mehānisma jēdzienu nav iespējams definēt. Šādas neprecizitātes dēļ uz šīs 
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definīcijas pamata būtisku detaļu skaitā ir iespējams iekļaut aizslēga mehānisma 
standartdetaļas (tapas, skrūves,…), kuras nevar apdraudēt sabiedrības drošību un nav 
neaizstājamas ieroča detaļas.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
2. panta – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. "munīcija" ir 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;

3. „munīcija" ir visa patrona, ko izmanto 
šaujamieročiem un kas sastāv no patronu 
čaulas, kapsulas, šaujampulvera un 
lādiņa;

Or. fr

Pamatojums

Kopienas atļauju izsniegšanas procedūra (Direktīva 93/15/EEK un turpmākās) attiecas tikai 
uz šaujampulveri.

Inertiem elementiem un kapsulām nepiemīt bīstamas īpašības nedz drošības, nedz drošuma 
ziņā.

Tāpēc munīcijas definīcijai ir jāattiecas tikai uz veselu patronu.

Grozījums Nr. 5

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 pēc viņa pieprasījuma 
vairākiem sūtījumiem vienam vai 
vairākiem gala lietotājiem vai saņēmējiem
un/vai vienā vai vairākās konkrētās trešās 
valstīs un kura attiecas uz vienu vai 
vairākiem šaujamieročiem, to būtiskām
detaļām un munīciju;

Or. fr
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Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
2. panta – 15.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15.a „trešā valsts” ir valsts, kas atrodas 
ārpus Eiropas Savienības muitas 
teritorijas.

Or. fr

Grozījums Nr. 7

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) antīkiem šaujamieročiem un to kopijām 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem ar 
noteikumu, ka antīkie šaujamieroči 
neietver šaujamieročus, kas izgatavoti pēc 
1899. gada;

(f) šaujamieročiem, kas izgatavoti pirms 
1900. gada un to kopijām, kā arī visiem 
tiem ieročiem, kurus lādē caur stobru;

Or. fr

Grozījums Nr. 8

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) šaujamieroču, to būtisko detaļu un 
munīcijas eksportam un tranzītam uz 
tādām trešām valstīm un caur tādu trešo 
valstu teritoriju, kuras nav ratificējušas 
protokolu par šaujamieročiem. 

Or. fr
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Grozījums Nr. 9

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(a) importētāja trešā valsts ir izdevusi 
attiecīgu importa atļauju, ja tas paredzēts 
spēkā esošajos valsts tiesību aktos, un

Or. fr

Pamatojums

Dažās trešās valstīs nav paredzēta importēšanas atļauja.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
5. panta – 1. punkta – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(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. Šo noteikumu nepiemēro 
sūtījumiem ar gaisa vai jūras transportu 
vai caur trešo valstu ostām vai lidostām, 
izņemot gadījumus, kad notiek 
pārkraušana vai transportlīdzekļa maiņa.

Or. fr

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
5. panta – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja divdesmit darba dienu laikā, kopš 
eksportētājs ir iesniedzis rakstisku lūgumu 

2. Ja divdesmit kalendāro dienu laikā, 
kopš eksportētājs ir iesniedzis rakstisku 
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neiebilst pret tranzītu, nav saņemti 
iebildumi pret tranzītu, tiek uzskatīts, ka 
tranzīta trešā valsts, kurai iesniegts lūgums, 
neiebilst un tā ir devusi klusējošu 
piekrišanu tranzītam. 

paziņojumu, nav saņemti iebildumi pret 
tranzītu, tiek uzskatīts, ka tranzīta trešā 
valsts, kurai iesniegts lūgums, neiebilst un 
tā ir devusi klusējošu piekrišanu tranzītam.

Or. fr

Pamatojums

Atsauci uz darba dienām nevar noteikt par laika kritēriju, jo tās dažādās valstīs atšķiras un 
tāpēc var rasties neskaidrība. Jāpiezīmē, ka „divdesmit darba dienas” maksimāli var būt 
viens mēnesis, kas šādā civilo produktu pasaules tirgus diktētā nenoliedzami steidzamu 
sūtījumu kontekstā ir pārāk ilgs termiņš.

Grozījums Nr. 12

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 izpilda vienreizēja vai
vairākkārtēja eksporta atļauju piešķiršanas 
procedūras termiņā, kas jebkurā gadījumā 
nepārsniedz sešdesmit kalendārās dienas.

Or. fr

Pamatojums

Arī šeit atsauce uz darba dienām nav praktiski piemērojama. Termiņi, kas pārsniedz 
deviņdesmit dienas spēcīgi ietekmētu Eiropas uzņēmumu konkurētspēju salīdzinājumā ar 
ārējiem konkurentiem, kuri bieži spēj ievērot ļoti īsus piegādes termiņus un tātad ir daudz 
labākā konkurences stāvoklī starptautiskā tirgū. Piegādes termiņš mūsdienās ir noteicošais 
faktors starptautiskās tirdzniecības jomā.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
5. panta – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

nosaka dalībvalstis, bet tas nevar būt īsāks 
kā divpadsmit mēneši, savukārt 
vairākkārtēja eksporta atļaujas derīguma 
termiņš nevar būt īsāks par divdesmit 
četriem mēnešiem. 

Or. fr

Pamatojums

Ir skaidrs, ka ir jāpaildzina vairākkārtēja eksporta atļauju termiņš. Ir jāatbalsta vairākiem 
sūtījumiem paredzētā vienas atļaujas procedūra, lai samazinātu dalībvalstu noslogojumu un 
uzņēmējiem radītās izmaksas un tādējādi optimizētu pastāvošo konkurētspējas sistēmu.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
5. panta – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

6. Dalībvalstis cenšas izmantot 
mūsdienīgas saziņas tehnoloģijas un 
elektroniskus dokumentus, lai atvieglotu 
eksporta procedūras un saziņu ar trešām 
valstīm.

Or. fr

Pamatojums

Saziņai starp valstīm arī ir pēc iespējas vairāk jāizmanto mūsdienīgi tehniskie saziņas un 
apstrādes paņēmieni, jo tie dod iespēju izveidot ātrāku, efektīvāku un konkurētspējīgāku 
sistēmu.

Grozījums Nr. 15

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 būtisko detaļu un 
munīcijas aprakstu un daudzumu.
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Or. fr

Pamatojums

Atsauce uz šaujamieroču aprakstu un marķējumu, to detaļām un munīciju varētu radīt 
maldīgu priekšstatu, ka eksporta atļaujā (un attiecīgajā importa atļaujā) ir jāiekļauj visa 
informācija par katra ieroča marķējumu, būtiskajām detaļām un munīciju. 

Tāds noteikums padarītu eksportu par neiespējamu, jo laikā, kad tiek rakstīts lūgums izsniegt 
eksporta atļauju, preces parasti vēl nav saražotas, un tāpēc informācija par marķējumu nav 
pieejama.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
6. panta – 1. punkta – ha apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ha) ne vēlāk kā iekraušanas brīdī 
iesniedz paziņojumu par to, ka 
šaujamieroču, to būtisko detaļu un 
munīcijas marķējums atbilst Direktīvas 
91/477/EEK 4. pantam. 

Or. fr

Pamatojums

Līdz ar to 6. panta (ha) apakšpunkta sakarībā ir svarīgi, lai eksportētājs paziņotu, ka 
šaujamieroči, to būtiskās detaļas un attiecīgā munīcija ir marķēta saskaņā ar ES spēkā 
esošajiem noteikumiem.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
6. panta – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr
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Pamatojums

Skaidrības labad šis punkts ir vienkāršots.

Grozījums Nr. 18

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, to būtisko detaļu un 
munīcijas īslaicīgam eksportam 
pārbaudāmos likumīgos nolūkos, kas ietver 
medības, šaušanas sportu, novērtēšanu, 
izstādes un remontu.

Or. fr

Grozījums Nr. 19

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, 
to būtisko detaļu un munīcijas īslaicīgu 
eksportu ceļojuma laikā uz trešo valsti, 
mednieki vai sporta šāvēji, atstājot 
Savienības muitas teritoriju vai tajā 
atgriežoties caur 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.

Or. fr
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Grozījums Nr. 20

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.

svītrots

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. fr

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
7. panta – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Eksporta atļauju neprasa, ja 
pārbaudāmos likumīgos nolūkos, 
piemēram, uz tirdzniecības izstādi, izstādi, 
labošanu vai ekspertīzi tiek īslaicīgi 
eksportēti šaujamieroči, to būtiskās 
detaļas un munīcija un ja eksportētājs 
pierāda, ka viņam šie šaujamieroči pieder 
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likumīgi un ka viņš tos eksportē, ievērojot 
tādas procedūras kā izvešana pārstrādei 
vai īslaicīgas izvešanas muitas procedūra.

Or. fr

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
8. panta – 1. punkta – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) apsvērumus par paredzēto galīgo 
izmantojumu un novirzes risku.

(d) apsvērumus par paredzēto galīgo 
izmantojumu un reālu novirzes risku.

Or. fr

Grozījums Nr. 23

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) atsakās piešķirt eksporta atļauju vai 
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;

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

Or. fr

Pamatojums

Nozieguma smagumu ir grūti definēt, un tā vispārēja minēšana nozīmē brīvu interpretāciju, 
kura var izraisīt dažādu diskrimināciju. Atsauce uz „tīšu vardarbīgu noziegumu” (vai 
„violent intentional crime” angliski), kas dota Direktīvas 91/477/EK, kura grozīta ar 
Direktīvu 2008/51/EEK, 5. panta 1. punkta b) apakšpunktā mazinās šo neprecizitāti.
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Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
17. panta – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Padomes 1997. gada 13. marta Regulu 
(EK) Nr. 515/97 un jo īpaši minētās 
regulas noteikumus par informācijas 
konfidencialitāti piemēro mutatis mutandis, 
neskarot šīs regulas 18. pantu.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. fr

Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
19. panta – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Reizi piecos 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.

3. Reizi desmit 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.

Or. fr

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
20. panta – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī regula stājas spēkā simt divdesmitajā
dienā pēc tās publicēšanas Eiropas 

Šī regula stājas spēkā trīsdesmit septītā 
mēneša pirmajā dienā pēc tās publicēšanas 
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Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Or. fr

Pamatojums

Tā kā šo jauno noteikumu pieņemšanas nolūkā ir jāgroza daudzas valsts procedūras un 
attiecīgās veidlapas, simt divdesmit dienu laikā to nav iespējams izdarīt. Vairākas no šīm 
klauzulām ir saistītas ar kritērijiem, kas noteikti 2008. gadā grozītajā Direktīvā 91/477/EK, 
kas pilnībā stāsies spēkā 2014. gadā. Dažas dalībvalstis (piemēram, Francija un Spānija) vēl 
nav transponējušas šos noteikumus. Tāpēc nav iespējams noteikt, ka šo regulu jāsāk piemērot 
pirms pilnīgas 2008. gadā grozītās Direktīvas 91/477/EK piemērošanas.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
Pielikuma – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

A: Šaujamieroči A: Šaujamieroči

9302 00 00 Revolveri un pistoles, izņemot 
pozīcijā 9303 vai 9304 minētos ieročus

9302 00 00 Revolveri un pistoles, izņemot 
pozīcijā 9303 minētos ieročus 

9303 Citi šaujamieroči, tostarp, medību 
bises un sporta šautenes

9303 Citi šaujamieroči, tostarp, medību 
bises un sporta šautenes 

9303 20 citādas sporta, medību vai 
sacensību bises, ieskaitot bises un 
šautenes apvienojumus

9303 20 00 citādas sporta, medību vai 
sacensību bises, tostarp kombinēti ieroči 
ar gludu stobru / vītņstobru:

9303 20 10 − gludstobra vienstobrenes 9303 20 10 Vienstobra šaujamieroči ar 
gludu stobru

9303 20 95 – citādas
9303 30 00 Citādas sporta, medību vai 
sacensību šautenes.

9303 30 00 Citādas sporta, medību vai 
sacensību bises.

9303 90 00 Citādas
9304 00 00 Citi ieroči (piemēram,
atsperes, pneimatiskās vai gāzes bises un 
pistoles)

Or. fr

Pamatojums

Ir jāsvītro visas norādes uz „citiem” produktiem, un katra vienība ir pielikumā ir skaidri 
jādefinē, lai muitas dienestiem un uzņēmumiem nebūtu neskaidrību. Visas atsauces uz 
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ieročiem vai priekšmetiem, uz kuriem neattiecas ANO protokols, piemēram, uz atsperes 
ieročiem, pneimatiskajiem vai gāzes ieročiem, ir jāsvītro. Ir skaidrs, ka šādas preces nav 
saistītas ar starptautisko organizēto noziedzību. Arī citas preces, kas pašas par sevi nav 
bīstamas, piemēram, šāviņi vai skrotis, ir jāizslēdz no regulas darbības jomas.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
Pielikuma – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

B: Detaļas un būtiskās sastāvdaļas B: Būtiskās detaļas, kas ir
9305 Daļas un piederumi pozīciju 9302–
9304 izstrādājumiem

9305 Daļas un piederumi pozīciju 9302–
9303 izstrādājumiem

9305 10 00 − revolveriem vai pistolēm 9305 10 00 − revolveriem vai pistolēm

− bisēm vai šautenēm, kas minētas pozīcijā 
9303:

− bisēm vai šautenēm, kas minētas pozīcijā 
9303:

9305 21 00 − − bisu stobri 9305 21 00 − − bisu stobri

9305 29 00 – – citādas
9305 99 00 – citādas

Or. fr

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
Pielikuma – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

C: Munīcija C: Munīcija, kas definēta 2. panta 
3. punktā

9306 Patronas un cita munīcija un šāviņi 
un to daļas, ieskaitot skrotis
− gludstobra šaujamieroču patronas un to 
daļas
9306 21 00 – – patronas 9306 21 00 – – patronas gludstobra 

šaujamieročiem
9306 29 – – citādas 
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9306 29 40 – – – čaulas 
9306 29 70 – – – citādas 
9306 30 − citādas patronas un to daļas:
9306 30 10 – – pozīcijas 9302 revolveriem 
un pistolēm

9306 30 10 – – pozīcijas 9302 revolveriem 
un pistolēm

– – – citādas
9306 30 91 – – – – centrēta uzsitiena 
patronas

9306 30 91 – – – – centrēta uzsitiena 
patronas

9306 30 93 – – – – sānu uzsitiena patronas 9306 30 93 – – – – sānu uzsitiena patronas

9306 30 97 – – – – citādas
9306 90 – citādas
9306 90 90 – – citādas

Or. fr


