
CM\1262763LV.docx PE734.153v02-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

Eiropas Parlaments
2019-2024

Lūgumrakstu komiteja

3.6.2022
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Temats: Lūgumraksts Nr. 151/97, ko iesniedza Zviedrijas valstspiederīgais Hubert 
ANKARCRONA, par Zviedrijas Ieroču likumu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Zviedrijas Ieroču likums (1996:67) par dezaktivētiem 
šaujamieročiem pārkāpj Padomes direktīvu 91/477/EEK, liedzot viņam brīvi pārvietoties un tos 
pārdot Zviedrijā un citās ES dalībvalstīs.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 1997. gada 20. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 157. panta 3. punktu (jaunais Reglamenta 227. panta 6. punkts).

Komisijas iepriekš sniegtās atbildes

III. Komisijas pagaidu atbilde, kas saņemta 1998. gada 25. novembrī 

Komisijas dienesti ir izskatījuši Zviedrijas tiesību aktus attiecībā uz ieročiem un jo īpaši 
attiecībā uz dezaktivētiem šaujamieročiem. Pēc šīs pārbaudes lūgumraksta iesniedzēja izklāstītā 
situācija tika apspriesta ar Zviedrijas iestādēm, 1997. gada 15. septembrī tiekoties Stokholmā.

Saskaņā ar informāciju, ko minētajā sanāksmē sniedza Zviedrijas iestādes, attiecībā uz 
dezaktivētiem šaujamieročiem Zviedrijā nav atļaujas prasību vai citu ierobežojumu importam. 
Tomēr, lai apstiprinātu sākotnējos secinājumus, Zviedrijas iestādēm tika prasīta papildu 
informācija un normatīvie dokumenti.

Ja izrādītos, ka attiecībā uz dezaktivētiem šaujamieročiem Zviedrijā pastāv atļaujas prasības vai 
citi ierobežojumi, tie tiktu izskatīti, ņemot vērā Eiropas Kopienas līguma 30.–36. pantu un 
Padomes direktīvu 91/477/EEK(1).
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1IV. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 1999. gada 26. februārī

Komisijas dienesti uzskata, ka nevar komentēt lūgumraksta iesniedzēja lietas detaļas, jo 
spriedumu šajā lietā jau ir sniegusi Zviedrijas administratīvā tiesa, kas to padara juridiski 
saistošu. 

Taču Padomes Direktīva 91/477/EEK principā neattiecas uz šaujamieročiem, kas "ir padarīti 
īslaicīgi nepiemēroti lietošanai ar tehniskām procedūrām, kuras garantē vai atzīst oficiāla 
organizācija" (minētās direktīvas I pielikuma III daļa). Turklāt direktīvas 3. pantā ir noteikts, 
ka dalībvalstis savos tiesību aktos var pieņemt stingrākus noteikumus, nekā paredzēts direktīvā. 
Taču šādi noteikumi nevar pārsniegt direktīvas piemērošanas jomu. 

Komisijas dienesti pārbaudīja Zviedrijas tiesību aktu sagatavošanas darbus un secināja, ka 
spēkā esošajā likumā (Vapenlagen 1996:67) nav nekāda nošķīruma starp izmantojamiem 
ieročiem un ieročiem, kas ir padarīti nepiemēroti šaušanai.

Komisijas dienesti pašlaik izskata Direktīvas 91/477/EEK vispārējo īstenošanu. Kad šī 
pārbaude būs pabeigta, Komisijas dienesti varēs ierosināt uzsākt pārkāpuma procedūru pret 
dalībvalstīm, kuru regulējums varētu radīt šķēršļus Direktīvas 91/477/EEK I pielikuma III daļā 
minēto ieroču tirdzniecībai.

V. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2000. gada 8. martā

Ņemot vērā Komisijas iepriekšējās atbildes uz šo lūgumrakstu, tās var papildināt ar šādu 
informāciju: Zviedrijas likumā par šaujamieročiem noteikts, ka attiecībā uz šaujamieroču 
kategoriju, kas saskaņā ar Direktīvu 91/477/EEK (I pielikuma III daļa) tiek uzskatīti par tādiem, 
kas "ir padarīti īslaicīgi nepiemēroti lietošanai ar tehniskām procedūrām, kuras garantē vai atzīst 
oficiāla organizācija" un attiecīgi nav direktīvas piemērošanas jomā, ir vajadzīga licence, kas 
piesaistīta nodokļa apmaksai.

Direktīvas piemērošanas pārbaudes veikšanas laikā dažas dalībvalstis izvirzīja jautājumu par 
šaujamieročiem, kas padarīti nepiemēroti lietošanai. Sanāksmē, kas notika 1999. gada 
22. novembrī, Komisijas dienesti šo jautājumu izskatīja kopā ar visām dalībvalstīm. Galvenais 
jautājums ir par definīciju un procesu īstenošanu, lai šaujamieroci varētu padarīt nepiemērotu 
lietošanai drošības apsvērumu dēļ. 

Šī problēma tiks minēta ziņojumā, ko Komisija pašlaik izstrādā un kas tiks nodots Padomei un 
Parlamentam 2000. gada otrā trimestra laikā.

VI. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2001. gada 6. februārī

Komisija 2000. gada 15. decembrī pieņēma ziņojumu par Padomes 1991. gada 18. jūnija 
Direktīvas 91/477/EEK par ieroču iegādes un glabāšanas kontroli īstenošanu. Attiecībā uz 
ieročiem, kas ir "padarīti nepiemēroti lietošanai" (dezaktivēti šaujamieroči), ziņojumā nav 
minēti konkrēti priekšlikumi. Lai varētu apsvērt grozījumus Kopienas direktīvā 91/477/EEK, 
būs jāgaida ANO protokola par šaujamieročiem pieņemšana. 

(1) OV L 256, 13.9.1991., 51.–58. lpp.
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Pašlaik nav iespējams konkrēti pateikt, kurā datumā attiecībā uz direktīvu varētu tikt ierosināti 
grozījumi par dezaktivētiem ieročiem, tāpat arī nav pieejama nekāda informācija par datumu, 
kurā varētu tikt pieņemts ANO protokols. 

Attiecībā uz problēmām, ko dezaktivēti ieroči varētu radīt preču brīvā apritē, Komisija uzskata, 
ka Zviedrijas tiesību akti būtu jāskata, ņemot vērā Kopienas līguma 28–30. pantu. Īpaši būtu 
jāizskata iemesli, kas pamato dezaktivētu ieroču brīvas aprites ierobežošanas pasākumus, jo 
īpaši saistībā ar sabiedrisko drošību.

Komisijas dienesti sazināsies ar Zviedrijas iestādēm, lai saņemtu jebkādu papildu informāciju 
un veiktu novērtējumu. 

VII. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2001. gada 31. maijā

Komisijas dienesti ir aicināti sniegt papildu informāciju, lai gan vajadzīgās informācijas veids 
nav precizēts. Atgādinājumam — lūgumraksts attiecas uz dezaktivētu ieroču tirdzniecības 
nosacījumiem Zviedrijā. Direktīvas 91/447/EEK I pielikuma III daļā skaidri ir minēts: 
direktīvas par šaujamieročiem noteikumi neattiecas uz ieročiem, kas ir padarīti īslaicīgi 
nepiemēroti lietošanai ar tehniskām procedūrām, kuras garantē vai atzīst oficiāla organizācija. 
Tāpēc šādi ieroči (kam attiecīgi vairs nebūtu jārada nekāds risks) saskaņā ar Kopienas līguma 
28.–30. pantu tiek uzskatīti par parastu patēriņa preci nesaskaņotā zonā.

Komisijas dienesti ir nosūtījuši vēstuli Zviedrijas iestādēm, prasot tām paskaidrot iemeslus, 
kuru dēļ Zviedrijas tiesību aktos dezaktivēti ieroči ir pielīdzināti šaujamieročiem, radot šķēršļus 
dezaktivētu ieroču brīvai apritei ES teritorijā.

Parlaments tiks pienācīgi informēts, tiklīdz Komisijas dienestu veiktā izmeklēšana būs 
pabeigta.

Komisija arī apstiprina, ka gaida, kādi rezultāti būs notiekošajām sarunām par ANO protokola 
projektu pret šaujamieroču ražošanu un nelikumīgu tirdzniecību, lai varētu iesniegt iespējamu 
priekšlikumu Kopienas rīcībai attiecībā uz dezaktivētiem šaujamieročiem.

VIII. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2001. gada 16. novembrī

Zviedrijas iestādes ar 2001. gada 22. maija vēstuli tika aicinātas paskaidrot iemeslus, kuru dēļ 
Zviedrijas tiesību aktos dezaktivēti šaujamieroči tiek pielīdzināti aktīviem šaujamieročiem 
(ieročiem), kavējot dezaktivētu šaujamieroču brīvu apriti Eiropas Savienībā. 

Savā 2001. gada 5. jūlija atbildē Zviedrijas iestādes norādīja, ka to ieskatā ir ļoti sarežģīti 
padarīt šaujamieročus nepiemērotus lietošanai (dezaktivēt), novēršot iespēju, ka tie varētu tikt 
atkal aktivizēti. Zviedrijas iestādes uzskata, ka atkārtotas aktivizēšanas neiespējamību principā 
var garantēt tikai ieroča pilnīga iznīcināšana. Iestādes minēja divus nesenus gadījumus, kad 
citās valstīs šķietami dezaktivēti ieroči bija nonākuši Zviedrijā, tikuši atkārtoti aktivizēti un bija 
lietojami. Drošības apsvērumi šķiet svarīgāki par ieroču, kas it kā ir "padarīti nepiemēroti 
lietošanai", brīvas aprites apsvērumiem. Attiecībā uz reālu ieroču atbilstošām kopijām vai 
reprodukcijām pašlaik nav noteikti nekādi ierobežojumi, taču pastāv jautājums par to, vai būtu 
jānosaka ierobežojumi arī šādiem rīkiem, ciktāl reprodukcijas un dezaktivēti ieroči var tikt 
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izmantoti laupīšanā un citos noziegumos, piemēram, uzbrukumos personām un precēm. 

Zviedrijas iestādes uzskata, ka ieroču nēsāšanas atļauju kolekcionēšanas vai dekorēšanas 
nolūkos, t.i., bez mērķa tos izmantot, var piešķirt tikai tad, ja attiecīgie ieroči ir dezaktivēti. 
Tomēr saskaņā ar Zviedrijas tiesību aktiem kolekcionāru ieročiem nav obligāti jābūt 
dezaktivētiem. Attiecībā uz glabāšanu dezaktivētiem ieročiem paredzētie noteikumi nav tik 
stingri kā aktīviem ieročiem. 

Zviedrijas iestādes ir arī paziņojušas, ka, lai saņemtu dezaktivēta ieroča atļauju, pieteikuma 
iesniedzējam ir jāuzrāda ieroču speciālista / restauratora izsniegts sertifikāts, kurā apliecināts, 
ka attiecīgais ierocis ir dezaktivēts. Par to, vai kāds ierocis uzskatāms par dezaktivētu vai aktīvu, 
lemj kompetentās iestādes, šajā gadījumā policija. Tā pati iestāde ir arī kompetenta izteikties 
gadījumos, kad kāds ierocis ir dezaktivēts citā dalībvalstī. 

Zviedrijas iestādes arī apstiprina, ka tie paši noteikumi ir piemērojami arī ieroču — gan 
dezaktivēto, gan aktīvo — tirdzniecībai. Visiem pieteikuma iesniedzējiem, kuri vēlas uzsākt 
ieroču tirdzniecību, ir jāapliecina piesardzība un uzticamība, taču viņiem ir jābūt arī 
nepieciešamajām zināšanām, lai rīkotos profesionāli. Visbeidzot, pēdējais nosacījums attiecas 
uz uzņēmuma lielumu, lai varētu veikt šādu komercpraksi, kaut gan iestādes neprecizē ieroču 
minimālo skaitu, par ko gadā ir jāveic darījumi. 

Komisija uzskata, ka Zviedrijas iestāžu sniegtā informācija neļauj izdarīt skaidrus secinājumus. 
Tāpēc Komisija šo jautājumu iekļaus nākamās sanāksmes ar Zviedrijas iestādēm, kas plānota 
par Eiropas Kopienas līguma 28.–30. pantu, darba kārtībā.

IX. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2002. gada 14. martā

Komisija atsaucas uz iepriekšējo atbildi, ko tā sniedza 2001. gada 11. septembrī.

Kā paskaidrots iepriekšējā atbildē, elementi, kas attiecas uz Zviedrijas tiesību aktiem ieroču 
jomā, tiks apspriesti nākamajā Komisijas dienestu un Zviedrijas iestāžu sanāksmē par Līguma 
28.–30. pantu. Sanāksme plānota 2002. gada vidū.

X. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2002. gada 17. septembrī

Komisija atsaucas uz savām iepriekš sniegtajām atbildēm.

Kā paskaidrots nesenākajā atbildē, elementi, kas attiecas uz Zviedrijas tiesību aktiem ieroču 
jomā, tiks apspriesti nākamajā Komisijas dienestu un Zviedrijas iestāžu sanāksmē par Līguma 
28.–30. pantu. Taču organizatorisku iemeslu dēļ sanāksme, kura bija plānota 2002. gada vidū, 
ir pārcelta uz 2002. gada novembri.

Komisija informēs Lūgumrakstu komiteju par sanāksmes ar Zviedrijas iestādēm rezultātiem. 

XI. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2003. gada 10. februārī

Pildot savas saistības, Komisija 2002. gada decembra vidū sazinājās ar Zviedrijas iestādēm, lai 
saņemtu sīkāku informāciju par iemesliem, kuru dēļ tās vietējām policijas iestādēm ļauj katrā 
gadījumā atsevišķi novērtēt ieroča dezaktivizēšanu (t.i., to, vai ierocis ir neatgriezeniski padarīts 
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neizmantojams). 

Zviedrijas iestādes apstiprināja, ka iemeslus, kuru dēļ to, vai ieroci var uzskatīt par patiešām 
dezaktivētu un likt par tā turēšanu saņemt īpašu atļauju — pat atzītas dezaktivēšanas 
gadījumā —, nosaka policija, un tie ir drošības apsvērumi.

Zviedrijas iestādēm ir bažas par to, ka to teritorijā var tikt ievesti un pastāvīgi glabāti ieroči, kas 
dažās valstīs tiek uzskatīti par dezaktivētiem, taču varētu vēl tikt padarīti izmantojami.

Komisija vēlas arī atgādināt, ka pēc tam, kad Eiropas Kopiena 2002. gada 12. janvārī parakstīja 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas pret transnacionālo organizēto noziedzību 
Protokolu par šaujamieroču, to detaļu, sastāvdaļu un munīcijas nelegālas izgatavošanas un 
aprites apkarošanu, ekspertu grupā, kas izveidota, piemērojot Direktīvu 91/477/EEK par ieroču 
iegādes un glabāšanas kontroli (OV L 256, 13.9.1991.), notika debates par iespējamu Kopienas 
mēroga definīciju attiecībā uz ieroču dezaktivēšanas/neitralizācijas jēdzienu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2022. gada 3. jūnijā

Sākotnējais lūgumraksts iesniegts un Komisijas atbildes sniegtas jau 1997. gadā. Lūgumraksts 
attiecās uz dezaktivētu lielgabalu no Somijas, kam Zviedrijā 1996. gadā piešķirta licence, un uz 
transportlīdzekli, kas ievests no Apvienotās Karalistes. Zviedrijā 2000. gadā tika pieņemts 
lēmums, ļaujot lūgumraksta iesniedzējam uz transportlīdzekļa uzstādīt dezaktivētu lielgabalu, 
kas kvalificēts kā dekoratīvs elements. 

Tagad lūgumraksta iesniedzējs vēlas lielgabalu pārdot, jo viņš samazina savu kolekciju. Tomēr 
Zviedrijas valdība vairs neatzīst lielgabalu par dekoratīvu elementu, jo šajā laikā ir mainījušies 
tiesību akti2. Tāpēc lūgumraksta iesniedzējs aktuālo jautājumu ir sasaistījis ar iepriekšējo 
lūgumrakstu, apgalvojot, ka Zviedrija joprojām pārkāpj ES Šaujamieroču direktīvu. 

Komisijas apsvērumi

1. Šķiet, ka prasība neattiecas uz šaujamieroci.

Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja nosūtīto vēstuli šķiet, ka lūgumraksta iesniedzējs atsaucas 
uz Royal Rarden3. Turklāt lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz "to" (domājams, 
transportlīdzekli un lielgabalu), minot svaru 6 tonnas. Tā kā to diez vai varētu uzskatīt par 
pārnēsājamu šaujamieroci, uz to neattiecas ES Šaujamieroču direktīva 2021/5554 (nemaz 
nerunājot par šaujamieroču dezaktivēšanu), tāpēc attiecīgais regulējums būtu Zviedrijas 
kompetencē. 

2 ES Šaujamieroču direktīva, kas grozīta 2008. un 2017. gadā un kodificēta kā ES Šaujamieroču direktīva 
2021/555. Galvenie ieroču kontroles tiesību akti Zviedrijā ietver Ieroču likumu (Vapenlagen 1996:67), kas grozīts 
2020. gadā.
3 Apraksts: https://weaponsystems.net/system/355-30mm+Rarden 
4 ES Direktīva 2021/555, 1. panta 1. punkts. Šajā direktīvā piemēro šādas definīcijas: 1) "šaujamierocis" ir jebkurš 
pārnēsājams ierocis ar stobru, kurš šaujampulvera iedarbības rezultātā raida, ir paredzēts vai var tikt pārveidots, 
lai raidītu šāviņu, lodi vai lādiņu, izņemot gadījumus, kad tas ir izslēgts no minētās definīcijas kāda I pielikuma 
III daļā uzskaitītā iemesla dēļ. Šaujamieroči ir klasificēti I pielikuma II daļā. Priekšmetu uzskata par tādu, ko 
iespējams pārveidot, lai tas šaujampulvera iedarbības rezultātā raidītu šāviņu, lodi vai lādiņu, ja: a) tam ir 
šaujamieroča izskats; un b) sakarā ar tā konstrukciju vai materiālu, no kura tas izgatavots, to var šādi pārveidot;

https://weaponsystems.net/system/355-30mm+Rarden.
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1997. gadā lieta tika izskatīta saskaņā ar direktīvu, jo tajā laikā ieroči nebija iekļauti 
šaujamieroču definīcijā, ja tie "ir padarīti īslaicīgi nepiemēroti lietošanai ar tehniskām 
procedūrām, kuras garantē vai atzīst oficiāla organizācija" (Šaujamieroču direktīvas 
91/477/EEK I pielikuma III daļas a) punkts). Tomēr šķiet, ka Zviedrija šo punktu nav 
piemērojusi, jo saskaņā ar direktīvas 3. pantu dalībvalstis var pieņemt tiesību aktus, kas ir 
stingrāki par direktīvu. 

2. Pat ja priekšmets tiktu uzskatīts par šaujamieroci, Zviedrija būtu tiesīga to aizliegt.

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka Zviedrijas tiesību akti ieroču jomā5 ir stingrāki un tādējādi 
kavē preču brīvu apriti. Tomēr saskaņā ar direktīvas 3. pantu dalībvalstis var pieņemt par 
direktīvu stingrākus tiesību aktus. 

Turklāt pilsonis atsaucas uz dezaktivētu ieroci, kura dezaktivēšanu Zviedrija atzina 1996. gadā. 
Ja šis ierocis būtu Šaujamieroču direktīvas darbības jomā, deviņdesmitajos gados veiktā 
dezaktivācija vairs netiktu atzīta, to laižot tirgū, tāpēc ierocis būtu jāklasificē pēc tā sākotnējās 
kategorijas (šajā gadījumā, ja to uzskatītu par pārnēsājamu ieroci, tā visticamāk, būtu 
A1 kategorija, attiecīgi ierocis būtu aizliegts). 

Kamēr dezaktivētais lielgabals netika laists tirgū, tas neradīja problēmas. Direktīvas 15. panta 
6. punktā tik tiešām ir minēts, ka, laižot tirgū iepriekš dezaktivētus ieročus, jāpiemēro 
īstenošanas akts par dezaktivēšanu6. Tāpēc šis ierocis būtu atkārtoti jānovērtē attiecībā uz 
dezaktivēšanu. Ja tiek konstatēts, ka ierocis atbilst dezaktivēšanas tehniskajām specifikācijām 
saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) 2015/24037, tad šis ierocis tiktu klasificēts kā C kategorijas 
ierocis un uz to attiektos tikai deklarēšana. 

Ja tas netiek atzīts par dezaktivētu saskaņā ar direktīvu, tam, visticamāk, būtu piemērojama 
A1 kategorija un attiecīgi aizliegums. 

Secinājums

Tāpēc Komisija uzskata, ka prasība neattiecas uz šaujamieroci, ko reglamentē ES tiesību akti. 
Turklāt, ja tas būtu šaujamierocis, Zviedrijas novērtējums, visticamāk, nepārkāptu ES tiesību 
aktus, jo tajā pamatoti nav atzīta seno dezaktivēšanas standartu spēkā esamība.

5 Ieroču likums (1996: 67)
6 Komisijas 2015. gada 15. decembra Īstenošanas regula (ES) 2015/2403, ar ko izstrādā kopīgas pamatnostādnes 
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