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8.3.2017 A8-0251/113 

Pakeitimas 113 

Dita Charanzová 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolė 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 pastraipos 8 punktas 

Direktyva 91/477/EEB 

10 c straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 10c straipsnis (naujas) 

 Komisija pagal 13a straipsnį priima 

deleguotuosius aktus dėl šios direktyvos 

papildymo nustatant technines 

specifikacijas siekiant užtikrinti, kad 

pusiau automatiniai šaunamieji ginklai, 

pagaminti perdirbus originalius 

automatinius šaunamuosius ginklus, 

negalėtų būti vėl perdirbti į automatinius 

šaunamuosius ginklus. Pirmą tokį 

deleguotąjį aktą Komisija priima ne vėliau 

kaip 2017 m. gruodžio 31 d. 

Or. en 

Pagrindimas 

Šis pakeitimas – iš naujo pateiktas Europos Parlamento pranešime pateiktas kompromisas. 

Šis pakeitimas neįtrauktas į preliminaraus susitarimo tekstą. Ši nuostata grindžiama 

suderintų dezaktyvavimo taisyklių logika ir pagal ją siūloma taikyti suderintas automatinių 

šaunamųjų ginklų perdirbimo į pusiau automatinius taisykles. Civiliams būtų leidžiama turėti 

tik tuos ginklus, kurie yra perdirbti pagal šiuos standartus. 
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8.3.2017 A8-0251/114 

Pakeitimas 114 

Dita Charanzová 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolė 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 12 punkto įžanginė dalis 

Direktyva 91/477/EEB 

17 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

17 straipsnis „17 straipsnis 

Komisija kas penkerius metus Europos 

Parlamentui ir Tarybai pateikia šios 

direktyvos taikymo ataskaitą, prie kurios, 

prireikus, pridedami pasiūlymai, visų 

pirma susiję su I priede nustatytomis 

šaunamųjų ginklų kategorijomis ir įvairiais 

naujųjų technologijų, pavyzdžiui, trimačio 

spausdinimo, aspektais. Pirmoji ataskaita 

pateikiama praėjus dvejiem metams po 

šios direktyvos įsigaliojimo.“ 

Komisija kas penkerius metus Europos 

Parlamentui ir Tarybai pateikia šios 

direktyvos taikymo ataskaitą, įskaitant jos 

nuostatų tinkamumo patikrą, prie kurios, 

prireikus, pridedami pasiūlymai, visų 

pirma dėl I priede nustatytų šaunamųjų 

ginklų kategorijų ir įvairių su Europos 

šaunamojo ginklo leidimo sistemos 

įgyvendinimu, duomenų kaupimo sistema, 

įskaitant galimybę sudaryti sąlygas 

kiekvienai valstybei narei naudotis tokia 

sistema, žymėjimu ir naujosiomis 

technologijomis, pavyzdžiui, trimačio 

spausdinimo poveikiu ir greitojo atsako 

(QR) kodo ir radijo dažninio atpažinimo 

(RFID) naudojimu, susijusių aspektų. 

Pirmoji tokia ataskaita pateikiama ne 

vėliau kaip [praėjus dvejiems metams po 

šios iš dalies keičiančios direktyvos 2 

straipsnio 1 dalyje nurodytos datos].“ 

Or. en 

Pagrindimas 

Šis pakeitimas – iš naujo pateiktas Europos Parlamento pranešime pateiktas kompromisas. 

Šis pakeitimas neįtrauktas į preliminaraus susitarimo tekstą. Pakeitime prašoma užtikrinti 
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galimybę ištirti tiesioginę valstybių narių valdžios institucijų prieigą prie duomenų kaupimo 

sistemų, kai keičiamasi svarbia informacija apie ginklus. 
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8.3.2017 A8-0251/115 

Pakeitimas 115 

Dita Charanzová 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolė 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 13 punkto a papunkčio i dalis 

Direktyva 91/477/EEB 

I priedo II dalies A punkto A kategorijos 6 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Automatiniai šaunamieji ginklai, 

kurie buvo perdirbti į pusiau automatinius 

šaunamuosius ginklus. 

6. Automatiniai šaunamieji ginklai, 

kurie buvo perdirbti į pusiau automatinius 

šaunamuosius ginklus, nebent Komisija 

pagal 10ba straipsnį yra priėmusi 

technines specifikacijas – šiuo atveju tai 

nebus taikoma šaunamiesiems ginklams, 

kurie buvo perdirbti vadovaujantis 

nustatytais reikalavimais. 

Or. en 

Pagrindimas 

Šis pakeitimas – iš naujo pateiktas Europos Parlamento pranešime pateiktas kompromisas. 

Šis pakeitimas neįtrauktas į preliminaraus susitarimo tekstą. Ši nuostata grindžiama 

suderintų dezaktyvavimo taisyklių logika ir pagal ją siūloma taikyti suderintas automatinių 

šaunamųjų ginklų perdirbimo į pusiau automatinius taisykles. Civiliams būtų leidžiama turėti 

tik tuos ginklus, kurie yra perdirbti pagal šiuos standartus. 
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8.3.2017 A8-0251/116 

Pakeitimas 116 

Dita Charanzová 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolė 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 13 punkto a papunkčio i dalis 

Direktyva 91/477/EEB 

I priedo II dalies A punkto A kategorijos 7 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

7.  Pusiau automatiniai šaunamieji 

ginklai, skirti civiliniam naudojimui, kurie 

yra panašūs į ginklus su automatiniais 

mechanizmais. 

7.  Pusiau automatiniai šaunamieji 

ginklai, šaudantys centrinio įskėlimo 

šoviniais, iš kurių be pakartotinio 

užtaisymo galima iššauti daugiau kaip 

21 šovinį, jei dėtuvė, į kurią telpa daugiau 

kaip 20 šovinių, yra šaunamojo ginklo 

dalis, arba nuimama dėtuvė, į kurią telpa 

daugiau kaip 20 šovinių, yra į jį įdėta; 

Or. en 

Pagrindimas 

Šis pakeitimas – iš naujo pateiktas Europos Parlamento pranešime pateiktas kompromisas, 

kuris nebuvo įtrauktas į preliminaraus susitarimo tekstą. Juo siekiama suvienodinti taisykles, 

pagal kurias šovinių, kuriuos galima iššauti iš pusiau automatinio ginklo be pakartotinio 

užtaisymo, skaičius ribojamas iki 20 ir 21. 
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8.3.2017 A8-0251/117 

Pakeitimas 117 

Dita Charanzová 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolė 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 13 punkto a papunkčio iii dalis 

Direktyva 91/477/EEB 

I priedo II dalies A punkto C kategorijos 6 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6.  B kategorijos šaunamieji ginklai ir 

C kategorijos 1–5 punktuose nurodyti 

šaunamieji ginklai, kurie buvo 

dezaktyvuoti. 

Išbraukta. 

Or. en 

Pagrindimas 

Jei šaunamasis ginklas dezaktyvuotas tinkamai laikantis suderintų taisyklių, nustatytų šios 

direktyvos 10 straipsnyje, tai tėra paprasčiausias metalo gabalas, kurio neįmanoma vėl 

padaryti veikiančiu ir vėl naudoti. Nebūtina tokio daikto priskirti prie veikiančių ginklų 

kategorijos, kaip, pavyzdžiui, priskiriami ginklai, naudojami medžioklei. Šiuo pakeitimu 

dezaktyvuoti šaunamieji ginklai perkeliami į C kategorijos į D kategoriją. 



 

AM\1119606LT.docx  PE598.517v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

8.3.2017 A8-0251/118 

Pakeitimas 118 

Dita Charanzová 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolė 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 13 punkto a papunkčio iv punktas (naujas) 

Direktyva 91/477/EEB 

I priedo II dalies A punkto D kategorijos 1a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 iv) D kategorijoje 

 1a. A, B ir C kategorijų šaunamieji 

ginklai, kurie buvo dezaktyvuoti pagal 

2015 m. gruodžio 15 d. Komisijos 

įgyvendinimo reglamentą (ES) 

2015/24031. 

 _______________ 

 12015 m. gruodžio 15 d. Komisijos 

įgyvendinimo reglamentas (ES) 

2015/2403, kuriuo nustatomos bendrosios 

dezaktyvacijos standartų ir metodų gairės 

siekiant užtikrinti, kad dezaktyvuoti 

šaunamieji ginklai būtų visiškai 

netinkami naudoti (Tekstas svarbus EEE) 

(OL L 333, 2015 12 19, p. 62). 

Or. en 

Pagrindimas 

Jei šaunamasis ginklas dezaktyvuotas tinkamai laikantis suderintų taisyklių, nustatytų šios 

direktyvos 10 straipsnyje, tai tėra paprasčiausias metalo gabalas, kurio neįmanoma vėl 

padaryti veikiančiu ir vėl naudoti. Nebūtina tokio daikto priskirti prie veikiančių ginklų 

kategorijos, kaip, pavyzdžiui, priskiriami ginklai, naudojami medžioklei. Šiuo pakeitimu 

dezaktyvuoti šaunamieji ginklai perkeliami į C kategorijos į D kategoriją. 
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8.3.2017 A8-0251/119 

Pakeitimas 119 

Dita Charanzová 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolė 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas 

Direktyva 91/477/EEB 

6 straipsnis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybės narės imasi visų reikiamų 

veiksmų, kad uždraustų įsigyti ir laikyti 

šaunamuosius ginklus ir šaudmenis, 

priskiriamus A kategorijai, ir kad 

sunaikintų konfiskuotus šaunamuosius 

ginklus ir šaudmenis, kurių laikymas 

prieštarauja šiai nuostatai. 

1. Nedarant poveikio 2 straipsnio 

2 daliai, valstybės narės imasi visų 

reikiamų priemonių, kad uždraustų įsigyti 

ir laikyti šaunamuosius ginklus, jų 

pagrindines sudedamąsias dalis ir 

šaudmenis, priskiriamus A kategorijai. Jos 

užtikrina, kad tie šaunamieji ginklai, 

pagrindinės sudedamosios dalys ir 

šaudmenys, kurių neteisėtas laikymas 

prieštarauja tam draudimui, būtų 

konfiskuoti.  

Valstybės narės įstaigoms, kurios rūpinasi 

ginklų kultūriniais ir istoriniais aspektais 

ir kurių tokią veiklą pripažįsta valstybė 

narė, kurios teritorijoje jos yra 

įsisteigusios, savo kolekcijose turinčioms 

A kategorijai priskiriamų šaunamųjų 

ginklų, įsigytų iki [šios direktyvos 

įsigaliojimo dienos], gali suteikti galimybę 

toliau laikyti šiuos ginklus, jeigu tie 

ginklai buvo dezaktyvuoti vadovaujantis 

nuostatomis, kuriomis įgyvendinamas 10b 

straipsnis. 

2. Ypatingos svarbos infrastruktūros 

objektų, komercinės laivybos, didelės 

vertės krovinių vilkstinių ir ribotos 

prieigos objektų apsaugos, nacionalinės 

gynybos, švietimo, kultūros, mokslinių 

tyrimų ir istoriniais tikslais ir nedarant 

poveikio 1 daliai, kompetentingos 

nacionalinės institucijos gali atskirais 

atvejais išimties tvarka ir deramai 

pagrindus išduoti leidimus šaunamųjų 

ginklų, pagrindinių sudedamųjų dalių ir 

šaudmenų, priskiriamų A kategorijai, 

atžvilgiu, jei tai neprieštarauja 

visuomenės saugumui ar viešajai tvarkai.  

Įsigyti A, B ir C kategorijoms priskiriamų 

šaunamųjų ginklų ir jų dalių nuotolinio 

ryšio priemonėmis, kaip nustatyta 

3. Valstybės narės atskirais 

ypatingais atvejais išimties tvarka ir 

deramai pagrindus gali suteikti 
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Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvos 97/7/EB(*) 2 straipsnyje, 

leidžiama tik prekiautojams ir 

tarpininkams ir šią veiklą griežtai 

kontroliuoja valstybės narės. 

kolekcininkams leidimą įsigyti ir laikyti A 

kategorijai priskirtus šaunamuosius 

ginklus, jų pagrindines sudedamąsias 

dalis ir šaudmenis laikantis griežtų 

saugumo sąlygų, be kita ko, jeigu 

kompetentingoms nacionalinėms 

institucijoms įrodoma, kad imtasi 

priemonių siekiant išvengti bet kokio 

pavojaus visuomenės saugumui ar 

viešajai tvarkai ir kad atitinkami 

šaunamieji ginklai, pagrindinės 

sudedamosios dalys ar šaudmenys yra 

laikomi užtikrinant saugumo lygį, 

atitinkantį neleistinos prieigos prie tokių 

gaminių riziką. 

 Valstybės narės užtikrina, kad 

kolekcininkų, kuriems suteiktas leidimas 

pagal šios dalies pirmą pastraipą, tapatybę 

būtų galima nustatyti 4 straipsnyje 

nurodytose duomenų kaupimo sistemose. 

Tokie leidimą turintys kolekcininkai 

privalo tvarkyti visų savo turimų A 

kategorijai priskirtų šaunamųjų ginklų 

registrą, kuris turi būti prieinamas 

kompetentingoms nacionalinėms 

institucijoms. Valstybės narės, 

atsižvelgdamos į visus reikiamus 

veiksnius, sukuria tinkamą tokių leidimą 

turinčių kolekcininkų stebėsenos sistemą. 

 4. Valstybės narės gali leisti 

prekiautojams ar tarpininkams, 

vykdantiems savo atitinkamą profesinę 

veiklą, įsigyti, gaminti, dezaktyvuoti, 

taisyti, tiekti, perduoti ir laikyti 

A kategorijai priskirtus šaunamuosius 

ginklus, pagrindines sudedamąsias dalis 

ir šaudmenis laikantis griežtų saugumo 

sąlygų. 

 5. Valstybės narės gali leisti 

muziejams įsigyti ir laikyti A kategorijai 

priskirtus šaunamuosius ginklus, 

pagrindines sudedamąsias dalis ir 

šaudmenis laikantis griežtų saugumo 

sąlygų.  

 6. Valstybės narės gali suteikti 

leidimą šauliams sportininkams įsigyti ir 



 

AM\1119606LT.docx  PE598.517v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

laikyti pusiau automatinius šaunamuosius 

ginklus, priskiriamus A kategorijos 6 arba 

7 punktui, jei tenkinamos šios sąlygos: 

 a)  pateikiamas teigiamas atitinkamos 

informacijos, susijusios su 5 straipsnio 

2 dalies taikymu, įvertinimas; 

 b) pateikiamas įrodymas, kad 

atitinkamas šaulys sportininkas aktyviai 

treniruojasi rengdamasis šaudymo 

varžyboms ir dalyvauja šaudymo 

varžybose, kurias yra oficialiai pripažinusi 

susijusios valstybės narės šaudymo sporto 

organizacija arba tarptautiniu mastu 

įsteigta ir oficialiai pripažinta šaudymo 

sporto federacija; ir 

 c) pateikiamas oficialiai pripažintos 

šaudymo sporto organizacijos išduotas 

pažymėjimas, kuriuo patvirtinama, kad: 

 i) šaulys sportininkas yra šaudymo 

klubo narys ir ne mažiau kaip dvylika 

mėnesių jame reguliariai užsiiminėjo 

sportiniu šaudymu, ir 

 ii) tas šaunamasis ginklas atitinka 

specifikacijas, būtinas šaudymo rungčiai, 

kurią yra pripažinusi tarptautiniu mastu 

įsteigta ir oficialiai pripažinta šaudymo 

sporto federacija. 

 A kategorijos 6 punktui priskirtų 

šaunamųjų ginklų atveju valstybės narės 

gali savo nuožiūra leisti perduoti karinius 

šaunamuosius ginklus privatiems 

asmenims, kurie yra šauliai sportininkai. 

Atitinkama valdžios institucija šiuos 

šaunamuosius ginklus perdaro į pusiau 

automatinius šaunamuosius ginklus ir 

periodiškai tikrina, ar tokius 

šaunamuosius ginklus naudojantys 

asmenys nekelia pavojaus visuomenės 

saugumui. Taikomos pirmos pastraipos a, 

b ir c punktų nuostatos. 

___________________________  

(*) 1997 m. gegužės 20 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB 

dėl vartotojų apsaugos, susijusios su 
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nuotolinės prekybos sutartimis (OL L 144, 

1997 6 4, p. 19).“ 

Or. en 

Pagrindimas 

Preliminaraus susitarimo su Taryba 3 straipsnio 3c dalies d punkte siūloma bendra taisykle, 

kuri iš esmės yra pritaikyta specialiai Šveicarijai – vienintelei šaliai, kuri gali atitikti šioje 

taisyklėje nustatytas sąlygas. Taigi, ne ES šalims numatomos lengvesnės taisyklės nei ES 

šalims, o tai nėra priimtina. Todėl šiuo pakeitimu siekiama išlaikyti bendrą taisyklę ir ją 

vienodai taikyti visoms valstybėms narėms. 
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8.3.2017 A8-0251/120 

Pakeitimas 120 

Dita Charanzová 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolė 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 8 punktas 

Direktyva 91/477/EEB 

10 b straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2.  Komisija priima dezaktyvavimo 

standartus ir metodus, kad užtikrintų, jog 

ginklai visam laikui būtų padaromi 

visiškai netinkamais naudoti. Tie 

įgyvendinimo aktai priimami laikantis 13b 

straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo 

procedūros. 

2.  Komisija ne vėliau kaip iki [šios 

direktyvos įsigaliojimo data] priima 

įgyvendinimo aktus, kuriuose nustatomi 

dezaktyvavimo standartai ir metodai, kad 

užtikrintų, jog visos šaunamojo ginklo 

pagrindinės sudedamosios dalys būtų 

padarytos visam laikui netinkamomis 

naudoti ir jog jų nebūtų galima išimti, 

pakeisti kitomis ar pakeisti jų savybes taip, 

kad būtų galima kaip nors reaktyvuoti 

šaunamąjį ginklą. Tie įgyvendinimo aktai 

priimami laikantis 13b straipsnio 2 dalyje 

nurodytos nagrinėjimo procedūros. 

Or. en 

Pagrindimas 

Vienas iš persvarstytos direktyvos privalumų yra tai, kad suderintos ES masto šaunamųjų 

ginklų dezaktyvavimo taisyklės. Kadangi dabartinis įgyvendinimo reglamentas yra 

neveiksmingas, reikėtų nustatyti aiškią datą, iki kurios Komisija turėtų priimti naujas 

taisykles. Toks galutinis terminas turi būti ne vėlesnis kaip iki dabartinės direktyvos 

įsigaliojimo dienos, kad nauja dezaktyvacijos tvarka būtų aiški valstybėms narėms, kai jos 

pradės perkėlimo į nacionalinę teisę procesą. 

 

 


