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9.3.2017 A8-0251/123 

Grozījums Nr.  123 

Kristina Winberg, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Beatrix von Storch, Peter Lundgren, 

Petr Mach 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Ieroču iegādes un glabāšanas kontrole 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Direktīvas priekšlikums 

4. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) Struktūrām, kas saistītas ar ieroču 

kultūras un vēstures aspektiem un ko par 

tādām atzinusi dalībvalsts, kuru teritorijā 

tās veic darbību, un kas glabā A 

kategorijas šaujamieročus, kuri ir iegūti 

pirms šīs direktīvas stāšanās spēkā, 

vajadzētu būt iespējai saglabāt tos 

šaujamieročus savā īpašumā, saņemot 

attiecīgās dalībvalsts atļauju un ar 

nosacījumu, ka šie šaujamieroči ir 

dezaktivēti. 

(4) Dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai 

piešķirt atļaujas atzītiem muzejiem un 

kolekcionāriem iegādāties un glabāt 

šaujamieročus un munīciju, ja tas ir 

nepieciešams vēstures, kultūras, zinātnes, 

tehnikas, izglītības, estētikas vai 

mantojuma saglabāšanas mērķiem, ar 

nosacījumu, ka pirms atļaujas 

piešķiršanas attiecīgās personas pierāda, 

ka tās ir veikušas nepieciešamos 

pasākumus, lai novērstu jebkādu risku 

valsts drošībai vai sabiedriskajai kārtībai, 

tostarp tiek nodrošināta droša glabāšana. 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/124 

Grozījums Nr.  124 

Kristina Winberg, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Beatrix von Storch, Peter Lundgren, 

Petr Mach 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Ieroču iegādes un glabāšanas kontrole 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Direktīvas priekšlikums 

5. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(5) Tā kā kolekcionāri ir identificēti 

kā iespējamais šaujamieroču nelikumīgas 

pārvietošanas avots, uz tiem būtu 

jāattiecina šī direktīva. 

svītrots 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/125 

Grozījums Nr.  125 

Kristina Winberg, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Beatrix von Storch, Peter Lundgren, 

Petr Mach 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Ieroču iegādes un glabāšanas kontrole 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Direktīvas priekšlikums 

8. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(8) Lai nodrošinātu dezaktivēto 

šaujamieroču izsekojamību, tie būtu 

jāreģistrē valsts reģistros. 

(8) Lai uzlabotu šaujamieroču un 

būtisko daļu izsekojamību un sekmētu to 

brīvu apriti, salikts šaujamierocis un visas 

atsevišķi pārdodamās būtiskās daļas būtu 

neizdzēšami jāmarķē izgatavošanas laikā 

vai nekavējoties pēc to importēšanas 

Savienībā. Izsekojamības prasības nebūtu 

jāpiemēro šaujamieročiem, kas dezaktivēti 

saskaņā ar šo direktīvu, vai šādiem 

šaujamieročiem, kuru daļas izgatavotas 

pirms šīs direktīvas stāšanās spēkā. 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/126 

Grozījums Nr.  126 

Kristina Winberg, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Beatrix von Storch, Peter Lundgren, 

Petr Mach 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Ieroču iegādes un glabāšanas kontrole 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Direktīvas priekšlikums 

9. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(9) Dažus pusautomātiskos 

šaujamieročus var viegli pārveidot par 

automātiskiem šaujamieročiem, tādējādi 

radot draudus drošībai. Tomēr, pat 

nepārveidojot tos par "A" kategorijas 

ieročiem, daži pusautomātiskie 

šaujamieroči var būt ļoti bīstami, ja tiem 

ir augsta ietilpība attiecībā uz patronu 

skaitu. Šādus pusautomātiskos ieročus 

būtu jāaizliedz izmantot civiliem mērķiem. 

svītrots 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/127 

Grozījums Nr.  127 

Kristina Winberg, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Beatrix von Storch, Peter Lundgren, 

Petr Mach 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Ieroču iegādes un glabāšanas kontrole 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Direktīvas priekšlikums 

10. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(10) Lai izvairītos no tā, ka marķējumu 

var viegli izdzēst, un lai precizētu, uz 

kurām daļām marķējums būtu liekams, 

būtu jāievieš kopēji Savienības noteikumi 

par marķēšanu. 

(10) Lai nepieļautu, ka marķējumu var 

viegli izdzēst, un lai precizētu, uz kurām 

daļām marķējums būtu liekams, būtu 

jāievieš kopēji Savienības noteikumi par 

marķēšanu. Šie noteikumi būtu jāpiemēro 

tikai tiem šaujamieročiem un atsevišķi 

pārdodamām būtiskām daļām, kas 

izgatavoti pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā 

un kas tirgū laisti no datuma, līdz kuram 

dalībvalstīs bija jāstājas spēkā tiesību 

aktiem un normatīvajiem un 

administratīvajiem noteikumiem, kas 

nepieciešami, lai izpildītu galvenos šīs 

direktīvas noteikumus. 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/128 

Grozījums Nr.  128 

Kristina Winberg, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Beatrix von Storch, Peter Lundgren, 

Petr Mach 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Ieroču iegādes un glabāšanas kontrole 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Direktīvas priekšlikums 

14. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(14) Lai uzlabotu informācijas apmaiņu 

starp dalībvalstīm, Komisijai būtu 

jānovērtē vajadzīgie sistēmas elementi, lai 

atbalstītu šādas informācijas apmaiņu, 

kas glabājas dalībvalstu elektroniskajās 

datu uzglabāšanas sistēmās. Komisijas 

veiktais novērtējums vajadzības gadījumā 

var būt kopā ar leģislatīva akta 

priekšlikumu, ņemot vērā spēkā esošos 

instrumentus attiecībā uz informācijas 

apmaiņu. 

(14) Lai uzlabotu informācijas apmaiņu 

starp dalībvalstīm, Komisijai būtu 

jāatvieglina un jāveicina apmaiņa ar 

informāciju, kas atbilstīgi prasībām 
glabājas dalībvalstu elektroniskajās datu 

uzglabāšanas sistēmās, un būtu jāizplata 

paraugprakse. Dalībvalstis saglabā 

tiesības ieviest savus šaujamieroču 

reģistrus; Savienība neveidos ES mēroga 

datubāzi, kurā būtu iekļauti visi 

dalībvalstīs reģistrētie šaujamieroči. 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/129 

Grozījums Nr.  129 

Kristina Winberg, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Beatrix von Storch, Peter Lundgren, 

Petr Mach 

 

Ziņojums A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Ieroču iegādes un glabāšanas kontrole 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Direktīva 91/477/EEK 

1. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Šo direktīvu nepiemēro, kad 

saskaņā ar valstu tiesību aktiem ieročus un 

munīciju iegādājas vai glabā bruņotie 

spēki, policija, publiskās iestādes. Šo 

direktīvu nepiemēro arī kara ieroču un 

munīcijas komerciālai apritei."; 

2. Šo direktīvu nepiemēro, kad 

saskaņā ar valstu tiesību aktiem ieročus un 

munīciju iegādājas vai glabā bruņotie 

spēki, policija, publiskās iestādes, atzīti 

muzeji un kolekcionāri. Šo direktīvu 

nepiemēro arī kara ieroču un munīcijas 

komerciālai apritei."; 

Or. en 


