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EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

2.9.2010

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0177/2010, ko „Ito Ryu Wuppertal e.V.” vārdā iesniedza Vācijas 
valstspiederīgais Klaus Helmut, par iespējami netaisnu tradicionālo Āzijas ieroču 
traktēšanu Vācijas tiesību aktos par ieročiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka tradicionālo Āzijas ieroču, kas tiek lietoti tādās cīņas 
mākslās kā Kobudo, Kung Fu, Ninjutsu, Escrima un Viet Vo Dao, aizliegums Vācijā ir 
netaisns un ka šādi ieroči tiesību aktos ir jātraktē tāpat kā šaušanas sporta veidos izmantotie 
šaujamieroči. Viņš apgalvo, ka šaujamieroču glabāšana un transportēšana Vācijā ir aizliegta, 
bet, piemēram, šaušanas klubu biedri, kam ir šaujamieroču apliecība saskaņā ar 
Direktīvu 91/477/EEK par ieroču iegādes un glabāšanas kontroli, glabā, transportē un izmanto 
ieročus sava sporta veida praktizēšanai. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka citās Eiropas 
valstīs ir atļauts glabāt un izmantot tradicionālos Āzijas ieročus asociācijas vai kluba ietvaros.
Tādēļ viņš uzskata, ka šis gadījums ir saistīts ar netaisnu traktēšanu, un aicina pieņemt tiesību 
aktus par tradicionālajiem Āzijas ieročiem, kas pielīdzināmi tiesību aktiem par 
šaujamieročiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 9. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 2. septembrī

„Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par noteiktu ieroču, ko izmanto Āzijas cīņas mākslās, 
glabāšanas un izmantošanas stingrāku traktēšanu Vācijā salīdzinājumā ar citās Eiropas valstīs 
spēkā esošo regulējumu saistībā ar kādu sporta asociāciju vai klubu.
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Uz šāda veida priekšmetiem, ko reizēm izmanto noteiktās Āzijas cīņas mākslās, Kopienas 
mērogā neattiecas daļēja saskaņošana un jo vairāk — neattiecas arī pilnīga saskaņošana.
Tādējādi dalībvalstis var regulēt glabāšanu un izmantošanu atkarībā no to uzskatiem par 
drošību un no tām raksturīgās situācijas. Tomēr ir pašsaprotams, ka ikvienam pasākumam, kas 
rada šķēršļus tirdzniecībai, pat ja tas ir ieviests sabiedrības drošības iemeslu dēļ, jābūt saskaņā 
ar samērīguma principiem. Taču šaujamieroču regulējums nav salīdzināms tādā ziņā, ka uz to 
attiecas daļēja saskaņošana, kā tas noteikts Direktīvā 91/477/EEK, kas grozīta ar 
Direktīvu 2008/51/EK, ieviešot vēl vairāk ierobežojumu. Jāatzīmē arī, ka iepriekš minētās 
direktīvas 2. pantā ir noteikts, ka tā „neierobežo valstu noteikumu piemērošanu attiecībā uz 
ieroču nēsāšanu, medībām vai šaušanu mērķī”.

Lūgumraksta iesniedzēja sūdzību par stingro Vācijas regulējumu risinājums drīzāk meklējams 
dialogā ar Vāciju, izskatot katru attiecīgo ražojumu atsevišķi un ņemot vērā to lietošanas 
nosacījumus. Komisijai šķiet neiespējami iekļaut šāda veida priekšmetus direktīvā par 
šaujamieroču īpašībām, tā nav arī nodomājusi ierosināt Kopienas tiesību aktus, kas attiektos 
uz ražojumu, kas tiek izmantoti cīņas mākslās un uz ko norāda sūdzības iesniedzējs, 
glabāšanas, izmantošanas un transportēšanas nosacījumiem.”


