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TRUMPAS PAGRINDIMAS 

Bendroji informacija  

Civilinės paskirties šaunamųjų ginklų įsigijimui, laikymui, importui ir eksportui taikoma 

išsami ES reglamentavimo sistema, nustatyta Direktyvoje 91/477/EEB su pakeitimais, 

padarytais Direktyva 2008/51/EB. Direktyva siekiama nustatyti būtiniausius šaunamųjų 

ginklų žymėjimo, laikymo, gamybos, prekybos, registravimo ir dezaktyvavimo standartus, 

taip pat apibrėžti ir nustatyti baudžiamas veikas.  

Nepaisant griežtesnių teisės aktų, su šaunamaisiais ginklais susijęs smurtas Europos 

Sąjungoje išlieka reikšminga grėsmė. 2015 m. rugpjūčio 29 d. Vidaus reikalų ministrų tarybos 

deklaracijoje buvo raginama imtis skubių veiksmų šaunamųjų ginklų dezaktyvavimo srityje, 

kad būtų užkirstas kelias jų reaktyvavimui ir naudojimui nusikalstamai veikai. Ji pakartojo 

savo raginimą peržiūrėti Šaunamųjų ginklų direktyvą ir laikytis bendro požiūrio į 

dezaktyvavimą, stiprinant atsekamumo užtikrinimą galiojančiuose teisės aktuose, siekiant 

užpildyti spragas ir panaikinti trūkumus juos įgyvendinant nacionaliniu lygmeniu. 

Šaunamųjų ginklų direktyvos įgyvendinimo ataskaitoje taip pat nurodytos kliūtys šaunamųjų 

ginklų atsekamumui, kylančios dėl skirtumų valstybėse narėse. Savo pasiūlyme Komisija 

pasiūlė tam tikrais aspektais iš dalies pakeisti galiojančius teisės aktus, pavyzdžiui, nustatant: 

 ES bendruosius dezaktyvavimo standartus; 

 ES bendrąsias ginklų žymėjimo taisykles, siekiant pagerinti ginklų atsekamumą; 

 geresnius informacijos mainus tarp valstybių narių, pavyzdžiui, dėl bet kokio 

atsisakymo išduoti leidimą turėti šaunamąjį ginklą, dėl kurio sprendžia kita 

nacionalinė valdžios institucija, ir įpareigojimo sujungti nacionalinius ginklų registrus; 

 bendruosius kriterijus, taikomus signaliniams ginklams (pvz., signalinėms raketoms 

ir starto pistoletams), siekiant sukliudyti juos perdaryti į visiškai veikiančius 

šaunamuosius ginklus; 

 griežtesnes šaunamųjų ginklų įsigijimo internetu taisykles, siekiant išvengti 

šaunamųjų ginklų, jų pagrindinių dalių ir šaudmenų įsigijimo internetu; 

 griežtesnes taisykles, kuriomis draudžiami kai kurie pusiau automatiniai 

šaunamieji ginklai, kurių nebus leidžiama turėti privatiems asmenims, net jei tie 

ginklai buvo dezaktyvuoti visam laikui; 

 griežtesnes dezaktyvuotų šaunamųjų ginklų platinimo sąlygas; 

 griežtesnes sąlygas kolekcininkams, siekiant sumažinti ginklų pardavimo 

nusikaltėliams riziką.  

2016 m. vasario 15 d. Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas surengė trumpą 

klausymą, siekdamas išanalizuoti kai kuriuos galiojančios direktyvos aspektus, kuriuos būtų 
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galima pagerinti, ir nustatyti tinkamą suderinimo ES lygmeniu mastą.  

Kviestinis šaunamųjų ginklų ekspertas ypač pabrėžė grėsmę, kurią kelia perdirbti bei 

reaktyvuoti šaunamieji ginklai, ir būtinybę nustatyti aukštus bendruosius dezaktyvavimo 

standartus ES; jis taip pat pabrėžė, kad kiekviena pagrindinė šaunamojo ginklo dalis turi būti 

pažymėta, kad ją būtų galima atsekti, jei ji būtų pavogta ar pamesta. Ekspertas parodė, kad 

bendras pusiau automatinių šaunamųjų ginklų draudimas, pagrįstas panašumo kriterijumi, 

kelia sunkumų ir valstybės narės negali jo įgyvendinti.  

Kitas kviestinis ekspertas (licencijų išdavimo ir sveikatos patikrinimų klausimais) teigė, kad 

norint išduoti licenciją turėti šaunamąjį ginklą reikia atlikti bazinio lygio sveikatos (fizinio 

pajėgumo ir psichikos sveikatos) patikrinimą ir reguliarius tolesnius tyrimus.  

Nuomonės referentės pozicija 

Nuomonės referentė palankiai vertina direktyvos peržiūrą, siekiant užpildyti galiojančių teisės 

aktų spragas ir padidinti ES piliečių saugumą. Taigi nuomonės referentė remia daugumą 

Komisijos pasiūlyme pateiktų rekomendacijų. Vis dėlto yra dalių, kurias reikia pakeisti, 

siekiant, kad naujasis teisės aktas būtų suprantamas, veiksmingas, subalansuotas ir 

proporcingas. 

Dar daugiau, nuomonės referentė norėtų ypač pabrėžti, kad šioje direktyvoje, nors ja ir 

siekiama didesnio piliečių saugumo, nenagrinėjami neteisėti ginklai ir su jais susijusi 

organizuota nusikalstama bei teroristinė veikla – tai tėra dviejų tipų su ginklais susijusios 

problemos. Svarbiau yra sukliudyti teisėtiems šaunamiesiems ginklams patekti į juodąją rinką, 

užkirsti kelią šaudynėms, savižudybėms, žmogžudystėms ir nelaimingiems atsitikimams, 

susijusiems su šaunamaisiais ginklais. 

Nuomonės referentė apgailestauja, kad Komisija iš anksto nepateikė poveikio vertinimo. 

Poveikio vertinime Komisija būtų galėjusi, pavyzdžiui, nurodyti konkrečius šaunamųjų ginklų 

tipus ir kiekius, kuriems taikomas pasiūlymas, kad Parlamentui būtų lengviau priimti 

informuotą sprendimą šiuo klausimu. 

Atsižvelgdama į šias aplinkybes, nuomonės referentė siūlo šiuos pakeitimus, ypač šių 

nuostatų: 

1. direktyvos taikymo sritis (įtraukti ne tik šaunamuosius ginklus, bet ir jų pagrindines 

dalis bei šaudmenis);  

2. pagrindinių dalių žymėjimas; 

3. šaunamųjų ginklų dezaktyvavimas; 

4. keitimasis informacija tarp valstybių narių; 

5. nuotolinė prekyba; 

6. licencijos prašančių asmenų tinkamumo patikrinimai; 

7. papildomos saugumo priemonės. 
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Savo pasiūlyme Komisija pageidauja iš dalies pakeisti direktyvos I priedą: prie A kategorijos 

pridėti „automatiniai šaunamieji ginklai, kurie buvo perdirbti į pusiau automatinius 

šaunamuosius ginklus“ ir „1–7 punktuose nurodyti šaunamieji ginklai, kurie buvo 

dezaktyvuoti“, todėl tokie šaunamieji ginklai yra draudžiami. Nuomonės referentė pritaria šiai 

nuostatai. 

Komisija taip pat pageidauja perkelti vadinamąją B7 kategoriją (pusiau automatiniai 

šaunamieji ginklai civilinėms reikmėms, panašūs į automatinius šaunamuosius ginklus) į 

A kategoriją. Nuomonės referentė pripažįsta, kad ši nuostata nėra nei suprantama, nei 

praktiškai įgyvendinama tokia, kokia yra, nes joje fizinė išvaizda neatskiriama nuo techninių 

charakteristikų. Užuot remiantis vien ginklo išvaizda, turėtų nulemti techniniai kriterijai, 

pavyzdžiui, šaunamojo ginklo sužadinimo energija, kalibras, galimybė pridėti didelę apkabą 

ar kitos savybės, kurios neatrodo pagrįstos dėl tinkamos priežasties, pavyzdžiui, pistoletinė 

rankena, sulankstoma buožė, aušinimo sistemos ir kita. Nuomonės referentė ragina Komisiją 

persvarstyti šį savo pasiūlymo aspektą. 

 

PAKEITIMAI 

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir 

vartotojų apsaugos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus: 

<Pakeitimas  1 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

2 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(2) reaguojant į neseniai įvykdytus 

teroristinius išpuolius, parodžiusius 
Direktyvos 91/477/EEB įgyvendinimo 

spragas, visų pirma susijusias su ginklų 

dezaktyvavimo, perdirbimo ir žymėjimo 

taisyklėmis, 2015 m. balandžio mėn. 

priimtoje Europos saugumo darbotvarkėje 
ir 2015 m. rugpjūčio 29 d. Vidaus reikalų 

ministrų tarybos deklaracijoje paraginta 

peržiūrėti minėtą direktyvą ir suformuoti 

bendrą požiūrį į šaunamųjų ginklų 

dezaktyvavimą, taip užkertant kelią jų 

reaktyvavimui ir naudojimui 

nusikaltėliškais tikslais; 

(2) Tarybos direktyvos 91/477/EEB 

pakeitimai neturėtų būti daromi dėl to, 

kad neseniai įvykdyti teroristiniai 

išpuoliai yra kaip nors siejami su teisėtu 

ginklų naudojimu ir laikymu Sąjungoje, 

be kita ko, su tuo, kad juos naudoja ir 

laiko medžiotojai, šaudymo sportu 

užsiimantys asmenys ir kolekcininkai. 

Ginklų ir šaudmenų gamyba, prekyba 

jais, jų laikymas ir naudojimas yra teisėta 

veikla, svarbi pramoginiu, sportiniu ir 

ekonominiu aspektu ir reikšminga darbo 

vietų ir gerovės Sąjungoje kūrimui; 
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Pakeitimas 2 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

2 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (2a) informacija turėtų būti saugoma ir 

ja turėtų būti keičiamasi laikantis 

Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamento (ES) 2016/…1a; 

 _____________________ 

 1a Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentas (ES) 2016/… dėl fizinių 

asmenų apsaugos tvarkant asmens 

duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų 

judėjimo (Bendrasis duomenų apsaugos 

reglamentas), kuriuo panaikinama 

Direktyva 95/46/EB (OL L …). 

 

Pakeitimas 3 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

3 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(3) kai kuriuos Direktyvos 91/477/EEB 

aspektus reikia toliau tobulinti; 

(3) kai kuriuos Direktyvos 91/477/EEB 

aspektus reikia toliau proporcingai 

tobulinti, siekiant kovoti su neteisėta 

prekyba ginklais, naudojamais 

nusikalstamais arba teroristiniais tikslais, 

ir skatinti, kad valstybės narės ją darniai 

taikytų; 

 

Pakeitimas 4 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

4 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(4) įstaigoms, kurios rūpinasi ginklų 

kultūriniais ir istoriniais aspektais ir kurių 

tokią veiklą pripažįsta valstybė narė, kurios 

teritorijoje jos yra įsisteigusios, savo 

(4) įstaigoms ir asmenims, tokiems 

kaip muziejai ir kolekcininkai, kurie 
rūpinasi ginklų kultūriniais, istoriniais, 

moksliniais, techniniais ar edukaciniais 
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kolekcijose turinčioms A kategorijai 

priskiriamų šaunamųjų ginklų, įsigytų iki 

šios direktyvos įsigaliojimo dienos, turėtų 

būti suteikta galimybė toliau turėti šiuos 

ginklus, jeigu atitinkama valstybė narė 

išduoda leidimą ir jeigu tie šaunamieji 

ginklai yra dezaktyvuoti; 

aspektais ir kurių tokią veiklą pripažįsta 

valstybė narė, kurios teritorijoje jie yra 

įsisteigę, turėtų būti suteikta galimybė 

toliau turėti ir įsigyti A kategorijai 

priskiriamų šaunamųjų ginklų, jeigu 

atitinkama valstybė narė išduoda leidimą 

ir jeigu tos įstaigos ar asmenys imasi 

reikiamų priemonių, kad nekiltų joks 

pavojus visuomenės saugumui, be kita ko, 

užtikrina saugų laikymą. Išduodant bet 

kokį tokį leidimą turėtų būti atsižvelgiama 

į kiekvieną atskirą atvejį, įskaitant 

kolekcijos pobūdį ir tikslus; 

 

Pakeitimas 5 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

5 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(5) nustatyta, kad kolekcininkai gali 

būti neteisėtos prekybos šaunamaisiais 

ginklais šaltinis, todėl direktyvą reikėtų 

taikyti ir jiems; 

Išbraukta. 

 

Pakeitimas 6 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

6 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (6a) siekiant užkirsti kelią neteisėtam 

šaunamųjų ginklų naudojimui, į šią 

direktyvą būtina įtraukti minimaliuosius 

saugaus šaunamųjų ginklų laikymo 

reikalavimus. Valstybės narės turėtų 

užtikrinti, kad iš bet kokio asmens, kuris 

teisėtai įsigyja ar turi šaunamąjį ginklą, 

būtų reikalaujama imtis pagrįstų 

atsargumo priemonių, siekiant užtikrinti, 

kad šaunamasis ginklas ar šaudmenys 

būtų apsaugoti nuo praradimo ar vagystės 

ir nebūtų prieinami tretiesiems asmenims; 
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Pakeitimas 7 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

7 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(7) atsižvelgiant į pavojų, kad 

netinkamai dezaktyvuoti ginklai gali būti 

vėl aktyvuoti, ir siekiant padidinti saugumą 

visoje Sąjungoje, į direktyvos taikymo sritį 

reikia įtraukti dezaktyvuotus šaunamuosius 

ginklus. Be to, reikia nustatyti patiems 

pavojingiausiems šaunamiesiems 

ginklams taikytinas griežtesnes taisykles, 

taip užtikrinant, kad šių ginklų nebūtų 

galima nei turėti, nei pardavinėti. Šios 

taisyklės taip pat turėtų būti taikomos tos 

kategorijos ginklams net juos 

dezaktyvavus. Jei taisyklių nesilaikoma, 

valstybės narės turėtų imtis tinkamų 

priemonių, įskaitant tų ginklų sunaikinimą; 

(7) atsižvelgiant į pavojų, kad 

netinkamai dezaktyvuoti ginklai gali būti 

vėl aktyvuoti, ir siekiant padidinti saugumą 

visoje Sąjungoje, į direktyvos taikymo sritį 

reikia įtraukti dezaktyvuotus šaunamuosius 

ginklus. Jei taisyklių nesilaikoma, 

valstybės narės turėtų imtis tinkamų 

priemonių, įskaitant tų ginklų sunaikinimą. 

Šiuo klausimu derėtų atsižvelgti į 2015 m. 

gruodžio 15 d. Komisijos įgyvendinimo 

reglamentą (ES) 2015/24031a, kuriuo 

nustatomos bendrosios deaktyvacijos 

standartų ir metodų gairės siekiant 

užtikrinti, kad deaktyvuoti šaunamieji 

ginklai būtų visiškai netinkami naudoti;  

 __________________ 

 1a OL L 333, 2015 12 19, p. 62. 

 

Pakeitimas 8 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

8 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(8) siekiant užtikrinti dezaktyvuotų 

šaunamųjų ginklų atsekamumą, jie turėtų 

būti registruojami nacionaliniuose 

registruose; 

(8) siekiant užtikrinti atsekamumą, 

duomenys apie šaunamųjų ginklų 

dezaktyvaciją turėtų būti registruojami 

nuolat atnaujinamuose nacionaliniuose 

registruose, prieinamuose visų valstybių 

narių teisėsaugos institucijoms; 

 

Pakeitimas 9 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

9 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(9) kai kurie pusiau automatiniai 

ginklai gali nesunkiai būti perdirbti į 

automatinius ginklus ir kelti grėsmę 

saugumui. Net jei nebūtų priskirti A 

kategorijai, tam tikri pusiau automatiniai 

šaunamieji ginklai gali būti labai 

pavojingi, jei jų talpumas šoviniams yra 

didelis. Todėl civilinis tokių pusiau 

automatinių šaunamųjų ginklų 

naudojimas turėtų būti draudžiamas; 

Išbraukta. 

 

Pakeitimas 10 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

10 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(10) kad žymenų nebūtų galima lengvai 

ištrinti ir siekiant paaiškinti, ant kurių dalių 

turėtų būti dedami žymenys, reikėtų 

nustatyti bendras Sąjungos taisykles dėl 

ginklų žymėjimo; 

(10) kad žymenų nebūtų galima ištrinti 

ir siekiant paaiškinti, ant kurių dalių turėtų 

būti dedami žymenys, reikėtų nustatyti 

bendras Sąjungos taisykles dėl ginklų 

žymėjimo.  Šiose taisyklėse derėtų 

atsižvelgti į naujas ginklų gamybai 

naudojamas medžiagas ir į trimačio 

spausdinimo būdu pagamintų ginklų 

atsiradimą. Jose taip pat turėtų būti 

atsižvelgta į importuojamus ginklus; 

 

Pakeitimas 11 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

10 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (10a) valstybės narės turėtų nustatyti 

saugaus šaunamųjų ginklų laikymo ir 

gabenimo kriterijus; tokie kriterijai turėtų 

atitikti turimų šaunamųjų ginklų skaičių 

ir jų pavojingumo lygį; 
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Pakeitimas 12 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

11 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(11) šaunamieji ginklai gali būti 

naudojami gerokai ilgiau nei 20 metų. 

Siekiant užtikrinti šių ginklų atsekamumą, 

jų duomenys turėtų būti saugomi neribotą 

laiką, kol patvirtinamas jų sunaikinimas; 

(11) šaunamieji ginklai gali būti 

naudojami gerokai ilgiau nei 20 metų. 

Siekiant užtikrinti šių ginklų atsekamumą, 

jų duomenys turėtų būti saugomi neribotą 

laiką, kol atitinkamos institucijos 

patvirtina, kad jie sunaikinti; 

 

Pakeitimas 13 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

12 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(12) šaunamųjų ginklų ir jų sudedamųjų 

dalių prekyba nuotolinio ryšio 

priemonėmis gali kelti rimtų grėsmių 

saugumui, nes tokią prekybą, palyginti su 

įprastais prekybos metodais, sunkiau 

kontroliuoti, visų pirma kiek tai susiję su 

leidimo turėti ginklą teisėtumo 

patikrinimu internete. Todėl tikslinga 

apriboti ginklų ir jų sudedamųjų dalių 

prekybą nuotolinio ryšio priemonėmis 

(visų pirma internetu) ir leisti ją vykdyti tik 

tarpininkams ir prekiautojams; 

(12) šaunamųjų ginklų ir jų pagrindinių 

sudedamųjų dalių prekyba nuotolinio ryšio 

priemonėmis gali kelti tam tikrų grėsmių 

saugumui, nes tokią prekybą, palyginti su 

įprastais prekybos metodais, sunkiau 

kontroliuoti. Todėl, siekiant užtikrinti 

tinkamą kontrolę, tikslinga apriboti ginklų 

ir jų sudedamųjų dalių prekybą nuotolinio 

ryšio priemonėmis (visų pirma internetu) ir 

leisti ją vykdyti tik tarpininkams ir 

prekiautojams, išskyrus tuos atvejus, kai 

šaunamasis ginklas atiduodamas ar 

pasiimamas leidimą turinčio prekiautojo, 

vietos policijos poskyrio ar kitos įstaigos, 

kuriai išduotas leidimas pagal atitinkamos 

valstybės narės nacionalinę teisę, 

patalpose, arba tuos atvejus, kai valstybės 

narės kitu būdu gali užtikrinti, kad 

susijusių asmenų tapatybė, leidimai ir 

atitinkama dokumentacija būtų patikrinti 

ir įvertinti. Ši nuostata nedaro poveikio 

valstybių narių galimybėms patvirtinti 

griežtesnes taisykles, taikomas privačių 

asmenų šaunamųjų ginklų prekybai be 

tarpininkų; 
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Pakeitimas 14 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

13 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(13) be to, rizika, kad dujiniai ir kitų 

tipų garsiniais šoviniais šaudantys ginklai 

bus perdirbti į tikrus šaunamuosius 

ginklus, yra didelė; kai kuriuose 

teroristiniuose išpuoliuose buvo 

naudojami tokie perdirbti ginklai. Todėl 

problemą, kai perdirbtais ginklais 

naudojasi nusikaltėliai, būtina spręsti, 

visų pirma įtraukiant tokius ginklus į 

Direktyvos taikymo sritį. Reikėtų priimti 

dujinių ir garsinių ginklų, taip pat 

imitacinių ginklų technines specifikacijas ir 

taip užtikrinti, kad šių ginklų nebūtų 

galima perdirbti į šaunamuosius ginklus; 

(13) reikėtų priimti dujinių ir garsinių 

ginklų, taip pat imitacinių ginklų technines 

specifikacijas ir taip užtikrinti, kad būtų 

neįmanoma juos perdirbti į šaunamuosius 

ginklus; 

 

Pakeitimas 15 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

14 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(14) siekdama pagerinti valstybių narių 

informacijos mainus, Komisija turėtų 

įvertinti tokių informacijos, saugomos 

valstybių narių jau sukurtose 

kompiuterizuotose duomenų kaupimo 

sistemose, mainų sistemos būtinuosius 

elementus. Atsižvelgiant į turimas 

informacijos mainų priemones, prireikus, 

po Komisijos įvertinimo gali būti parengtas 

teisės akto pasiūlymas; 

(14) siekdama pagerinti valstybių narių 

informacijos mainus ir šaunamųjų ginklų 

atsekamumą, Komisija turėtų įvertinti 

sistemos, pagal kurią visoms valstybėms 

narėms privaloma suteikti prieigą prie 
valstybių narių jau sukurtose 

kompiuterizuotose duomenų kaupimo 

sistemose saugomos informacijos, 

būtinuosius elementus. Atsižvelgiant į 

turimas informacijos mainų priemones, 

prireikus, po Komisijos įvertinimo turėtų 

būti parengtas teisės akto pasiūlymas.  

Tokia sistema reikalinga ne tik tam, kad 

būtų galima kontroliuoti privačių asmenų 

ar kitų įstaigų pagal teisines nuostatas 

laikomus ginklus, bet ir užtikrinti ginklų, 

kuriuos paėmė valdžios institucijos, kurie 

joms buvo atiduoti ar kurie buvo valstybės 

konfiskuoti, atsekamumą, taip sudarant 
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sąlygas tikrinti, kas toliau atsitinka tiems 

ginklams, kol jie bus sunaikinti, toliau 

pradėti naudoti ar vėl atsidurs prekyboje; 

 

Pakeitimas 16 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

15 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(15) siekiant užtikrinti tinkamą valstybių 

narių dalijimąsi informacija apie suteiktus 

ir nesuteiktus leidimus, pagal Sutarties dėl 

Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį 

Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai 

priimti teisės aktą, kuriuo valstybėms 

narėms būtų suteikta galimybė sukurti 

tokią informacijos apie suteiktus ir 

nesuteiktus leidimus mainų sistemą. Ypač 

svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą 

Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir 

su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais 

aktais susijusį parengiamąjį darbą ir 

rengdama jų tekstus Komisija turėtų 

užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų 

vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami 

Europos Parlamentui ir Tarybai; 

(15) siekiant užtikrinti tinkamą valstybių 

narių dalijimąsi informacija apie išduotus 

leidimus, atsisakymą išduoti leidimą, 

leidimo galiojimo sustabdymą ir bet kokia 

kita šioje direktyvoje nurodyta 

informacija, pagal Sutarties dėl Europos 

Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai 

turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti 

teisės aktą, kuriuo valstybėms narėms būtų 

suteikta galimybė sukurti tokią sistemingų 

ir privalomų valstybių narių informacijos 
mainų sistemą. Ypač svarbu, kad atlikdama 

parengiamąjį darbą Komisija tinkamai 

konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. 

Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį 

parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus 

Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami 

dokumentai būtų vienu metu, laiku ir 

tinkamai perduodami Europos Parlamentui 

ir Tarybai; 

 

Pakeitimas 17 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto a papunktis 

Direktyva 91/477/EEB 

1 straipsnio 1 b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1b. Šioje direktyvoje „pagrindinė dalis“ 

– šaunamojo ginklo vamzdis, rėmas, 

uoksas, pistoleto užraktas arba revolverio 

būgnelis, spyna arba užraktas ir bet kuris 

įtaisas, suprojektuotas ar pritaikytas 

šaunamojo ginklo šūvio garsui sumažinti, 

1b. Šioje direktyvoje „pagrindinė dalis“ 

– šaunamojo ginklo vamzdis, rėmas, 

uoksas, pistoleto užraktas arba revolverio 

būgnelis, spyna arba užraktas, kurių 

kiekvienas atskirai yra priskiriamas tai 

šaunamųjų ginklų, į kuriuos jie įmontuoti 
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kurių kiekvienas atskirai yra priskiriamas 

tai šaunamųjų ginklų, į kuriuos jie 

įmontuoti arba numatyti įmontuoti, 

kategorijai. 

arba numatyti įmontuoti, kategorijai. 

Pagrindimas 

Garso slopintuvai nėra pagrindinės sudedamosios dalys ir priskyrus juos prie pagrindinių 

dalių saugumas nepadidės. 

 

Pakeitimas 18 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto b papunktis 

Direktyva 91/477/EEB 

1 straipsnio 1 e punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1e. Šioje direktyvoje „tarpininkas“ – 

bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, išskyrus 

prekiautojus, kurio vykdomą prekybą ar 

verslą visiškai arba iš dalies sudaro visiškai 

surinktų šaunamųjų ginklų, jų dalių ir 

šaudmenų pirkimas, pardavimas arba 

perdavimo toje pačioje valstybėje narėje ir 

iš vienos valstybės narės į kitą ar eksporto į 

trečiąsias šalis organizavimas. 

1e. Šioje direktyvoje „tarpininkas“ – 

bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, išskyrus 

prekiautojus, kurio vykdomą prekybą ar 

verslą visiškai arba iš dalies sudaro visiškai 

surinktų šaunamųjų ginklų, jų dalių ir 

šaudmenų pirkimas, pardavimas arba 

perdavimo toje pačioje valstybėje narėje ir 

iš vienos valstybės narės į kitą ar eksporto į 

trečiąsias šalis arba importo į valstybes 

nares iš trečiosios šalies organizavimas. 

Pagrindimas 

Nėra pagrindo į tarpininko veiklos sritį neįtraukti šaunamųjų ginklų importo iš trečiųjų šalių į 

valstybę narę. 

 

Pakeitimas 19 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto c papunktis 

Direktyva 91/477/EEB 

1 straipsnio 1 h punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1h. Šioje direktyvoje „šaunamųjų 

ginklų kopijos“ – daiktai, fiziškai panašūs 

į šaunamuosius ginklus, tačiau pagaminti 

Išbraukta. 
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taip, kad jų negalima perdirbti į ginklą, iš 

kurio sprogstamųjų medžiagų degiojo 

propelento varomąja jėga būtų galima 

atlikti šūvį ar paleisti kulką ar sviedinį. 

Pagrindimas 

Kopijos apibrėžtyje nurodomi daiktai, išoriškai panašūs į šaunamuosius ginklus ir negalintys 

būti perdirbti į ginklą, iš kurio galima atlikti šūvį, net hipotetiškai nėra šaunamieji ginklai, 

todėl jie neturėtų būti minimi direktyvoje dėl šaunamųjų ginklų ir įtraukti į jos taikymo sritį. 

Nereikia į direktyvą įtraukti nuostatų, taikomų žaislams, dekoratyviniams daiktams ir pan.  Be 

to, remiantis netiksliu išorinio panašumo kriterijumi, sunku atskirti kopijas nuo kitų daiktų. 

 

Pakeitimas 20 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto c papunktis 

Direktyva 91/477/EEB 

1 straipsnio 1 i punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1i. Šioje direktyvoje „dezaktyvuoti 

šaunamieji ginklai“ – šaunamieji ginklai, 

kurie buvo modifikuoti dezaktyvuojant, 

siekiant juos padaryti visam laikui 

nebetinkamus naudoti, užtikrinant, kad 

visos pagrindinės šaunamojo ginklo dalys 

būtų perdirbtos taip, kad būtų 

nebeįmanoma jų panaudoti ir išimti, 

pakeisti kitomis ar pakeisti taip, kad būtų 

galima šaunamajam ginklui vėl kokiu nors 

būdu grąžinti jo veiksmingumą. 

1i. Šioje direktyvoje „dezaktyvuoti 

šaunamieji ginklai“ – šaunamieji ginklai, 

kurie buvo modifikuoti dezaktyvuojant, 

siekiant juos padaryti visam laikui 

nebetinkamus naudoti, užtikrinant, kad 

visos pagrindinės šaunamojo ginklo dalys 

būtų perdirbtos taip, kad būtų 

nebeįmanoma jų panaudoti ir išimti, 

pakeisti kitomis ar pakeisti taip, kad būtų 

galima šaunamajam ginklui vėl kokiu nors 

būdu grąžinti jo veiksmingumą, 

vadovaujantis 2015 m. gruodžio 15 d. 

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 

2015/24031a, kuriuo nustatomos 

bendrosios deaktyvacijos standartų ir 

metodų gairės siekiant užtikrinti, kad 

deaktyvuoti šaunamieji ginklai būtų 

visiškai netinkami naudoti. 

 __________________ 

 1a OL L 333, 2015 12 19, p. 62. 

 

Pakeitimas 21 

Pasiūlymas dėl direktyvos 
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1 straipsnio pirmos pastraipos 1 a punktas (naujas) 

Direktyva 91/477/EEB 

2 straipsnio 1 dalis 

 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 (1a) 1 dalis pakeičiama taip: 

„1. Ši direktyva nepažeidžia 

nacionalinių nuostatų dėl ginklų nešiojimo, 

medžioklės arba sportinio šaudymo 

taikymo.“ 

„1. Ši direktyva nepažeidžia 

nacionalinių nuostatų dėl ginklų nešiojimo, 

medžioklės arba sportinio šaudymo 

taikymo ar griežtesnių teisės aktų dėl 

neteisėtos prekybos ginklais.“ 

Pagrindimas 

Šia direktyva turi būti didinamas tarpvalstybinis atsekamumas ir skaidrumas, susijęs su 

ginklų laikymu ir prekyba, taip pat turi būti sudarytos sąlygos aktyviai kovoti su neteisėta 

prekyba ginklais. 

 

Pakeitimas  22 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas 

Direktyva 91/477/EEB 

2 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Direktyva netaikoma ginkluotųjų 

pajėgų, policijos ir valdžios institucijų 

įsigyjamiems ir laikomiems ginklams ir 

šaudmenims, kaip nustatyta nacionalinėje 

teisėje. Ji taip pat netaikoma komerciniam 

ginklų ir šaudmenų perdavimui.“ 

2. Ši direktyva netaikoma, kai pagal 

nacionalinę teisę ginklus ir šaudmenis 

įsigyja ir juos laiko ginkluotosios pajėgos, 

policija, valdžios institucijos arba 

kolekcininkai ir įstaigos, kurie rūpinasi 

ginklų kultūriniais ir istoriniais aspektais 
ir kurių tokią veiklą yra pripažinusi 

valstybė narė, kurios teritorijoje jie yra 

įsisteigę. Ji taip pat netaikoma, kai 

atliekamas komercinis karinės pramonės 

gaminių perdavimas ir kai šaunamuosius 

ginklus ir šaudmenis, kuriems pagal 

nacionalinę teisę reikalingas leidimas, 

registracija ar deklaracija, įsigyja ar laiko 

muziejai ir kolekcininkai, kuriuos tokiais 

yra pripažinusi valstybė narė, kurios 

teritorijoje jie yra įsisteigę. 
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Pakeitimas 23 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 2 a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (2a) Specialų kolekcininkų statusą 

nustatančios arba nustačiusios valstybės 

narės nustato jiems taikytinas šios 

direktyvos nuostatas. 

 

Pakeitimas 24 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 3 punktas 

Direktyva 91/477/EEB 

4 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Valstybės narės užtikrina, kad bet 

kuris šaunamasis ginklas ar jo dalis, 

pateikti jos rinkai, būtų pažymėti ir 

užregistruoti pagal šią direktyvą. 

1. Valstybės narės užtikrina, kad bet 

kuris šaunamasis ginklas ar jo pagrindinė 

dalis, pagaminti po šios direktyvos 

įsigaliojimo dienos, prieš pateikiant juos 

rinkai būtų nedelsiant, juos pagaminus 

arba importavus, nepanaikinamai 
pažymėti ir užregistruoti pagal šią 

direktyvą. 

 

Pakeitimas 25 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 3 punktas 

Direktyva 91/477/EEB 

4 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Kad būtų galima identifikuoti ir 

atsekti kiekvieną surinktą šaunamąjį 

ginklą, valstybės narės ginklų gamybos ar 

importavimo į Sąjungą metu reikalauja, 

kad kiekvienas ginklas būtų pažymėtas 

unikaliu žymeniu, be kita ko, nurodant 

gamintojo pavadinimą, gamybos šalį arba 

vietą, serijos numerį ir gamybos metus (jei 

2. Kad būtų galima identifikuoti ir 

atsekti kiekvieną surinktą šaunamąjį ginklą 

ir jo pagrindines dalis, valstybės narės 

ginklų ar kiekvienos to šaunamojo ginklo 

pagrindinės dalies gamybos ar 

importavimo į Sąjungą metu reikalauja, 

kad kiekvienas ginklas ar dalis būtų 

pažymėti unikaliu žymeniu, be kita ko, 
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jie nėra serijos numerio dalis). Ši nuostata 

nedaro poveikio teisei gaminį žymėti ir 

gamintojo prekės ženklu. 

nurodant gamintojo pavadinimą, gamybos 

šalį arba vietą, serijos numerį, gamybos 

metus (jei jie nėra serijos numerio dalis) ir 

ginklo tipą arba modelį bei jo kalibrą. Ši 

nuostata nedaro poveikio teisei gaminį 

žymėti ir gamintojo prekės ženklu. 

 

Pakeitimas 26 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 3 punktas 

Direktyva 91/477/EEB 

4 straipsnio 2 dalies antra pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Žymenys dedami ant šaunamojo ginklo 

uokso. 

Išbraukta. 

 

Pakeitimas 27 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 3 punktas 

Direktyva 91/477/EEB 

4 straipsnio 2 dalies ketvirta pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Be to, valstybės narės turi užtikrinti, kad, 

perduodant šaunamąjį ginklą iš valstybinių 

atsargų nuolatiniam civiliniam naudojimui, 

jis būtų pažymėtas unikaliu žymeniu, pagal 

kurį būtų galima nustatyti perduodančiąją 

valstybę. 

Be to, valstybės narės turi užtikrinti, kad, 

perduodant šaunamąjį ginklą ar bet kurią 

jo pagrindinę sudedamąją dalį iš 

valstybinių atsargų nuolatiniam civiliniam 

naudojimui, jis ar jo sudedamoji dalis būtų 

pažymėti unikaliu žymeniu, pagal kurį būtų 

galima nustatyti perduodančiąją valstybę. 

 

Pakeitimas 28 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 3 punktas 

Direktyva 91/477/EEB 

4 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Valstybės narės reikalauja, kad 3. Valstybės narės reikalauja, kad 
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prieš pradedant jos teritorijoje verstis 

prekiautojo ar tarpininko veikla būtų gautas 

leidimas, išduodamas patikrinus bent 

prekiautojo ar tarpininko asmeninę ir 

profesinę reputaciją bei kompetenciją. 

Juridinio asmens atveju tikrinamas 

juridinis asmuo ir įmonei vadovaujantis 

asmuo. 

prieš pradedant jos teritorijoje verstis 

prekiautojo ar tarpininko veikla būtų gautas 

leidimas, išduodamas patikrinus bent 

prekiautojo ar tarpininko asmeninę ir 

profesinę reputaciją bei kompetenciją, taip 

pat komercinės veiklos skaidrumą. 

Juridinio asmens atveju tikrinamas 

juridinis asmuo ir įmonei vadovaujantis 

asmuo. 

 

Pakeitimas 29 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punkto a papunktis 

Direktyva 91/477/EEB 

4 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Šioje duomenų kaupimo sistemoje 

registruojami duomenys apie kiekvieno 

šaunamojo ginklo tipą, markę, modelį, 

kalibrą, serijos numerį ir tiekėjo bei pirkėjo 

ar turėtojo vardą bei pavardę (pavadinimą) 

ir adresą. Šaunamųjų ginklų, įskaitant 

dezaktyvuotus ginklus, duomenys saugomi 

tol, kol kompetentingos institucijos 

patvirtina jų sunaikinimą. 

„Šioje duomenų kaupimo sistemoje visų 

pirma registruojami duomenys apie 

kiekvieno šaunamojo ginklo tipą, markę, 

modelį, kalibrą, serijos numerį ir tiekėjo 

bei pirkėjo ar turėtojo vardą bei pavardę 

(pavadinimą) ir adresą. Šaunamųjų ginklų 

duomenys saugomi neribotą laikotarpį, kol 

kompetentingos institucijos patvirtina jų 

sunaikinimą. 

 Ne vėliau kaip [data] valstybės narės visų 

kitų valstybių narių kompetentingoms 

institucijoms suteikia tiesioginę prieigą 

prie jų nacionaliniuose registruose 

saugomos informacijos. Tuo tikslu jos 

paskiria instituciją, atsakingą už tokią 

prieigą, ir apie ją praneša Komisijai. 

 

Pakeitimas 30 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas 

Direktyva 91/477/EEB 

4 b straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. 1 dalyje nurodyta sistema turi 2. 1 dalyje nurodyta sistema turi 
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apimti bent prekiautojo ar tarpininko 

asmeninės ir profesinės reputacijos bei 

kompetencijos patikrinimą. Juridinio 

asmens atveju tikrinamas juridinis asmuo ir 

įmonei vadovaujantis asmuo. 

apimti bent prekiautojo ar tarpininko 

asmeninės ir profesinės reputacijos bei 

kompetencijos patikrinimą, taip pat 

komercinės veiklos skaidrumo patikrą. 

Juridinio asmens atveju tikrinamas 

juridinis asmuo ir įmonei vadovaujantis 

asmuo. 

 

Pakeitimas 31 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas 

Direktyva 91/477/EEB 

5 straipsnio 1 dalies a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) yra bent 18 metų amžiaus, išskyrus 

atvejus, susijusius su medžioklinių arba 

sportinio šaudymo ginklų laikymu, kai 

jaunesni nei 18 metų asmenys turi tėvų 

sutikimą ar juos prižiūri tėvai arba suaugęs 

asmuo, turintis galiojančią šaunamojo arba 

medžioklinio ginklo licenciją, arba jie yra 

licenciją turinčiame ar kitaip patvirtintame 

treniruočių centre; 

a) yra bent 18 metų amžiaus, išskyrus 

atvejus, susijusius su medžioklinių arba 

sportinio šaudymo ginklų įgijimu kitu 

būdu nei perkant ir laikymu, kai jaunesni 

nei 18 metų asmenys turi tėvų sutikimą ar 

juos prižiūri tėvai arba suaugęs asmuo, 

turintis galiojančią šaunamojo arba 

medžioklinio ginklo licenciją, arba jie yra 

licenciją turinčiame ar kitaip patvirtintame 

treniruočių centre; 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu iš naujo įtrauktą tekstą Komisija išbraukė nepateikusi tinkamo pagrindimo. 

Labai ribota ir griežtai kontroliuojama išimtis, pagal kurią valstybės narės gali leisti kai 

kuriems nepilnamečiams turėti šaunamuosius ginklus, yra būtina organizuojant tam tikrų 

rūšių mokymą, ypač susijusį su miškininkyste. Be to, nėra prasmės leisti šiems 

nepilnamečiams turėti šaunamuosius ginklus, bet neleisti tų pačių ginklų įsigyti. Šių 

šaunamųjų ginklų laikymas yra griežtai kontroliuojamas. 

 

Pakeitimas 32 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas 

Direktyva 91/477/EEB 

5 straipsnio 1 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) nekelia grėsmės sau, viešajai b) nekelia grėsmės sau ir kitiems, 
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tvarkai arba visuomenės saugumui; 

teistumas už smurtinį tyčinį nusikaltimą 

yra laikomas tokia grėsme. 

viešajai tvarkai arba visuomenės saugumui; 

teistumas už smurtinį tyčinį nusikaltimą 

yra laikomas tokia grėsme. 

 

Pakeitimas 33 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas 

Direktyva 91/477/EEB 

5 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ba) įsipareigoja užtikrinti, kad jų 

ginklų laikymas atitiktų valstybės narės, 

kurioje gyvena, teisės aktuose ir 5 

straipsnio 1a dalyje nustatytus laikymo ir 

gabenimo kriterijus. 

 

Pakeitimas 34 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas 

Direktyva 91/477/EEB 

5 straipsnio 1 a dalis (nauja)  

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. Siekiant kuo labiau sumažinti 

privačių asmenų turimų B kategorijos 

šaunamųjų ginklų vagystės riziką, 

valstybės narės nustato saugaus 

šaunamųjų ginklų ir šaudmenų laikymo, 

turėjimo ir gabenimo kriterijus. Šie 

kriterijai turėtų atitikti šaunamojo ginklo 

pavojingumo lygį ir turimų ginklų 

skaičių. 

 

Pakeitimas 35 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas 

Direktyva 91/477/EEB 

5 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybės narės nustato asmenų, nurodytų 

1 dalyje, norinčių gauti ar atnaujinti 

leidimą, standartinius sveikatos 

patikrinimus, ir atšaukia leidimus, jei kuri 

nors iš sąlygų, kuriomis remiantis tas 

leidimas buvo išduotas, yra 

nebetenkinama. 

Išbraukta. 

 

Pakeitimas 36 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas 

Direktyva 91/477/EEB 

5 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Ši direktyva nedaro poveikio 

paveldėjimo būdu įgytų šaunamųjų ginklų 

ir šaudmenų nuosavybės teisei. Valstybės 

narės riboja tinkamo leidimo neturinčių 

savininkų galimybes laikyti tokių 

šaunamųjų ginklų. 

Pagrindimas 

Būtina išspręsti problemą, susijusią su tinkamo leidimo neturinčių asmenų, kurie įgyja 

šaunamuosius ginklus paveldėjimo būdu, padėtimi, nes jie juos paveldi nepriklausomai nuo 

savo valios. Turėtų būti ribojamos jų galimybės laikyti ir naudoti tokį šaunamąjį ginklą, 

tačiau dėl paprasčiausio fakto, kad jie turi nuosavybės teisę ir iš jos kylančias tam tikras 

teises, pvz., teisę ir teisnumą parduoti šaunamąjį ginklą, neturėtų būti abejonių. 

 

Pakeitimas 37 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas 

Direktyva 91/477/EEB 

5 straipsnio 2 b dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2b. Jeigu vykdoma teisinga 

standartinio patikrinimo procedūra, 

tinkamumo patikrinimą atliekanti 
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institucija ar asmuo nelaikomi 

atsakingais už asmens, kurio tinkamumas 

tikrinamas, veiksmus. 

 

Pakeitimas 38 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas 

Direktyva 91/477/EEB 

5 straipsnio 2 c dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2c. Valstybės narės atšaukia 1 dalyje 

nurodytus leidimus, jeigu šiame 

straipsnyje nustatytos sąlygos yra 

nebetenkinamos. 

 

Pakeitimas 39 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas 

Direktyva 91/477/EEB 

6 straipsnio pirma pastraipa 

 

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. 

Valstybės narės imasi visų reikiamų 

veiksmų, kad uždraustų įsigyti ir laikyti 

šaunamuosius ginklus ir šaudmenis, 

priskiriamus A kategorijai, ir kad 

konfiskuotų šaunamuosius ginklus ir 

šaudmenis, kurių laikymas prieštarauja šiai 

nuostatai. Ypatingais atvejais, krašto 

apsaugos sumetimais, kompetentingos 

institucijos gali išduoti leidimus tokiems 

šaunamiesiems ginklams ir šaudmenims, 

jei tai nekenkia visuomenės saugumui ir 

viešajai tvarkai. 

 

Pakeitimas 40 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas 

Direktyva 91/477/EEB 

6 straipsnio antra pastraipa 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

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. 

Nedarant poveikio pirmos pastraipos 

nuostatų taikymui, valstybės narės 

įstaigoms ir asmenims, kurie rūpinasi 

ginklų kultūriniais, istoriniais, moksliniais, 

techniniais ar edukaciniais aspektais ir 

kurių tokią veiklą pripažįsta valstybė narė, 

kurios teritorijoje jie yra įsisteigę, savo 

kolekcijose turintiems A kategorijai 

priskiriamų šaunamųjų ginklų ir 

šaudmenų, įsigytų iki [šios direktyvos 

įsigaliojimo dienos], gali suteikti galimybę 

toliau laikyti šiuos ginklus ir šaudmenis, 

jeigu tie ginklai buvo dezaktyvuoti pagal 

Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 

2015/2403 arba jiems buvo pritaikyta 

dezaktyvavimo išimtis, remiantis 

kultūrinio ir istorinio paveldo išsaugojimo 

motyvais ar moksliniais, techniniais arba 

edukaciniais sumetimais, ir jeigu gali būti 

įrodyta, kad jų laikymas nekelia pavojaus 

visuomenės saugumui ir viešajai tvarkai. 

 

Pakeitimas 41 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas 

Direktyva 91/477/EEB 

6 straipsnio trečia pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Įsigyti A, B ir C kategorijoms priskiriamų 

šaunamųjų ginklų ir jų dalių nuotolinio 

ryšio priemonėmis, kaip nustatyta Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvos 

97/7/EB(*) 2 straipsnyje, leidžiama tik 

prekiautojams ir tarpininkams ir šią veiklą 

griežtai kontroliuoja valstybės narės. 

Įsigyti A, B ir C kategorijoms priskiriamų 

šaunamųjų ginklų ir jų pagrindinių dalių 

nuotolinio ryšio priemonėmis, kaip 

nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos 

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

leidžiama tik prekiautojams ir tarpininkams 

ir šią veiklą griežtai kontroliuoja valstybės 

narės. 

 

Pakeitimas 42 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas 
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Direktyva 91/477/EEB 

6 straipsnio 3 a pastraipa (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Valstybės narės imasi reikiamų priemonių 

siekdamos užtikrinti, kad ilgojo 

šaunamojo ginklo sutrumpinimas 

pakeičiant vieną ar kelias jo pagrindines 

sudedamąsias dalis taip, kad jis tampa 

trumpuoju šaunamuoju ginklu, būtų 

laikomas gamyba, taigi, neteisėtu 

pakeitimu, nebent jį atlieka leidimą 

turintis prekiautojas ar ginklininkas. 

 

Pakeitimas 43 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 6 a punktas (naujas) 

Direktyva 91/477/EEB 

7 straipsnio 3 dalies antra pastraipa (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (6a) 7 straipsnio 3 dalis papildoma 

tokia pastraipa: 

 „B kategorijos šaunamųjų ginklų 

duomenys, taip pat visi sprendimai dėl 

leidimo įsigyti ar laikyti tokius 

šaunamuosius ginklus išdavimo arba 

atsisakymo tokį leidimą išduoti turėtų būti 

registruojami valstybių narių tvarkomose 

kompiuterizuotuose duomenų kaupimo 

sistemose ir tiesiogiai prieinami visų 

valstybių narių kompetentingoms 

institucijoms.“ 

 

Pakeitimas 44 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 7 punktas 

Direktyva 91/477/EEB 

7 straipsnio 4 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(7) 7 straipsnio 4 dalis papildoma 

tokia pastraipa: 

Išbraukta. 

„Leidimo galiojimo terminas negali viršyti 

penkerių metų. Leidimą galima 

atnaujinti, jeigu tebetenkinamos sąlygos, 

kuriomis remiantis tas leidimas buvo 

išduotas.“ 

 

Pagrindimas 

Nustačius privalomą leidimo galiojimo trukmę ir valdžios institucijoms, ir teisėtiems 

šaunamųjų ginklų turėtojams tektų atlikti labai daug papildomo biurokratinio darbo, o 

saugumas nepadidėtų. Geriau šiuos išteklius panaudoti kovai su neteisėtais šaunamaisiais 

ginklais. 

 

Pakeitimas 45 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 8 punktas 

Direktyva 91/477/EEB 

10a straipsnio pirma pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybės narės imasi priemonių užtikrinti, 

kad dujinių ir garsinių ginklų, taip pat 

imitacinių ginklų nebūtų galima perdirbti į 

šaunamuosius ginklus. 

Valstybės narės ginklų gamintojų ir 

prekiautojų atžvilgiu imasi visų reikiamų 

priemonių užtikrinti, kad dujinių ir garsinių 

ginklų, taip pat imitacinių ginklų nebūtų 

galima perdirbti į šaunamuosius ginklus. 

Valstybės narės taip pat užtikrina, kad šie 

ginklai būtų pažymėti vadovaujantis šios 

direktyvos 4 straipsnio 1 dalimi ir 

užregistruoti valstybių narių tvarkomose 

kompiuterizuotose duomenų kaupimo 

sistemose. 

 

Pakeitimas 46 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 8 punktas 

Direktyva 91/477/EEB 

10a straipsnio antra pastraipa 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Komisija priima dujinių ir garsinių ginklų, 

taip pat imitacinių ginklų technines 

specifikacijas ir taip užtikrina, kad šių 

ginklų nebūtų galima perdirbti į 

šaunamuosius ginklus. 

Valstybės narės imasi priemonių 

siekdamos užtikrinti, kad dujinių ir 

garsinių ginklų, taip pat imitacinių ginklų 

nebūtų galima perdirbti į šaunamuosius 

ginklus. Laikydamasi procedūros, 

nurodytos šios direktyvos 13a straipsnio 2 

dalyje, Komisija iki 2016 m. gruodžio 31 

d. paskelbia bendrus perdirbimo 

standartus, kuriais užtikrinama, kad bet 

koks šaunamojo ginklo perdirbimas, dėl 

kurio pasikeičia jo kategorija, būtų 

atliktas taip, kad toks perdirbimas būtų 

negrįžtamas. 

 

Pakeitimas 47 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 8 punktas 

Direktyva 91/477/EEB10 b straipsnio pirma pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybės narės nustato tvarką, pagal kurią 

kompetentingos institucijos tikrina 

šaunamųjų ginklų dezaktyvavimą, siekiant 

užtikrinti, kad padaryti šaunamojo ginklo 

pakeitimai padarytų jį visiškai netinkamu 

naudoti. Valstybės narės numato, kad po 

tokio patikrinimo būtų išduotas sertifikatas 

ar kitas dokumentas, liudijantis, kad 

šaunamasis ginklas yra dezaktyvuotas, 

arba kad ant šaunamojo ginklo būtų aiškiai 

matomas tai įrodantis žymuo. 

Atsižvelgdamos į 2015 m. gruodžio 15 d. 

Komisijos įgyvendinimo reglamentą 

2015/24031avalstybės narės nustato tvarką, 

pagal kurią kompetentingos institucijos 

tikrina šaunamųjų ginklų dezaktyvavimą, 

siekiant užtikrinti, kad padaryti šaunamojo 

ginklo pakeitimai padarytų jį visiškai 

netinkamu naudoti. Valstybės narės 

numato, kad po tokio patikrinimo būtų 

išduotas sertifikatas ir dokumentas, 

liudijantis, kad šaunamasis ginklas yra 

dezaktyvuotas, ir kad ant kiekvienos 

pagrindinės dezaktyvuoto šaunamojo 

ginklo dalies būtų aiškiai matomas tai 

įrodantis žymuo. 

 Valstybės narės paskiria kompetentingą 

instituciją, atsakingą už šaunamųjų 

ginklų dezaktyvavimą, ir ne vėliau kaip 

[data] apie ją praneša Komisijai. 

 __________________ 

 1aOL L 333, 2015 12 19, p. 62. 
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Pakeitimas 48 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 8 punktas 

Direktyva 91/477/EEB 

10 b straipsnio antra pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

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. 

Išbraukta. 

 

Pakeitimas 49 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 8 punktas 

Direktyva 91/477/EEB 

10 c straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Valstybės narės nustato saugaus A, B ir C 

kategorijų šaunamųjų ginklų ir 

šaudmenų laikymo taisykles, kurios 

atitinka standartus, lygiaverčius 

išdėstytiems Europos ekonominės erdvės 

susitarime, ir užtikrina, kad šaunamieji 

ginklai ir šaudmenys būtų laikomi taip, 

kad bet koks jų patekimo į leidimo 

neturinčių asmenų rankas pavojus būtų 

minimalus. 

 

Pakeitimas 50 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 8 punktas 

Direktyva 91/477/EEB 

10 d straipsnis (naujas)  



 

PE576.870v02-00 28/33 AD\1094650LT.doc 

LT 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Perteklinės policijos, muitinės arba 

kariuomenės pareigūnų tarnybinių A 

kategorijos ginklų atsargos negrįžtamai 

dezaktyvuojamos laikantis 2015 m. 

gruodžio 15 d. Komisijos įgyvendinimo 

reglamento (ES) 2015/2403, išskyrus jų 

perdavimo pagal leidimus, suteikiamus 

pagal 6 straipsnio 1 arba 2 dalį, atvejus. 

 

Pakeitimas 51 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 8 a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (8a) Neskaitant būtinos privačių 

asmenų ar kitų subjektų pagal teisines 

nuostatas laikomų ginklų registravimo 

sistemos, kiekviena valstybė narė privalo 

tvarkyti registrą, kuriuo naudojantis būtų 

užtikrinama, kad ginklai, kuriuos paėmė 

valdžios institucijos arba kurie buvo 

valstybės konfiskuoti, būtų atsekami nuo 

to momento, kai jie yra perimami ar 

konfiskuojami, iki tol, kol jie bus 

sunaikinti ar pradėti naudoti valdžios 

institucijų arba vėl atsidurs prekyboje; 

 

Pakeitimas 52 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 9 punktas 

Direktyva 91/477/EEB 

13 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Kompetentingos valstybių narių 

institucijos keičiasi informacija apie 

išduotus leidimus perduoti ginklus kitai 

valstybei narei ir informacija apie 

atsisakymą išduoti tokį leidimą, kaip 

4. Kompetentingos valstybių narių 

institucijos elektroniniu būdu keičiasi 

informacija apie išduotus leidimus perduoti 

ginklus kitai valstybei narei ir informacija 

apie atsisakymą išduoti tokį leidimą, kaip 

nustatyta 7 straipsnyje, ne vėliau kaip iki 
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nustatyta 7 straipsnyje. [data] ir laikydamosi Europos Parlamento 

ir Tarybos reglamento (ES) 2016/... 1a. 

 ___________________ 

 1a Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentas (ES) 2016/… dėl fizinių 

asmenų apsaugos tvarkant asmens 

duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų 

judėjimo (Bendrasis duomenų apsaugos 

reglamentas), kuriuo panaikinama 

Direktyva 95/46/EB (OL L …). 

Pagrindimas 

Keitimasis informacija turi būti veiksmingas ir vykti laikantis galiojančių teisės aktų dėl 

asmens duomenų apsaugos. 

 

Pakeitimas 53 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 12 punktas 

Direktyva 91/477/EEB 

17 straipsnio pirma pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

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 

naujųjų nuostatų tinkamumo patikrinimą, 

prie kurios, prireikus, pridedami 

pasiūlymai, visų pirma susiję su I priede 

nustatytomis šaunamųjų ginklų 

kategorijomis ir įvairiais ginklų modulinės 

konstrukcijos bei naujųjų technologijų, 

pavyzdžiui, trimačio spausdinimo, 

aspektais. Pirmoji ataskaita pateikiama 

praėjus dvejiem metams po šios direktyvos 

įsigaliojimo.“ 

 

Pakeitimas 54 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 12 punktas 

Direktyva 91/477/EEB 

17 straipsnio antra pastraipa 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Komisija iki [date] įvertina valstybių narių 

keitimosi informacija, saugoma 

kompiuterizuotose duomenų kaupimo 

sistemose, kaip nustatyta 4 straipsnio 4 

dalyje, būtinuosius elementus. Prireikus, po 

Komisijos įvertinimo gali būti parengtas 

teisės akto pasiūlymas, atsižvelgiant į 

turimas informacijos mainų priemones. 

Komisija iki [data] įvertina sistemos, pagal 

kurią kiekvienai valstybei narei 

suteikiama prieiga prie informacijos, 

saugomos kompiuterizuotose duomenų 

kaupimo sistemose, kaip nustatyta 4 

straipsnio 4 dalyje, būtinuosius elementus. 

Prireikus, po Komisijos įvertinimo gali būti 

parengtas teisės akto pasiūlymas, 

atsižvelgiant į turimas informacijos mainų 

priemones. 

 

Pakeitimas 55 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 13 punktas 

Direktyva 91/477/EEB 

I PRIEDO II dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(13) Direktyvos 91/477/EB I priedo II 

dalis keičiama taip: 

Išbraukta. 

a) A punktas keičiamas taip:  

i) A kategorija papildoma šiais 

punktais: 

 

„6 Automatiniai šaunamieji ginklai, 

kurie buvo perdirbti į pusiau automatinius 

šaunamuosius ginklus. 

 

7 Pusiau automatiniai šaunamieji 

ginklai, skirti civiliniam naudojimui, 

kurie yra panašūs į ginklus su 

automatiniais mechanizmais; 

 

8 1–7 punktuose nurodyti 

šaunamieji ginklai, kurie buvo 

dezaktyvuoti.“ 

 

ii) B kategorijoje išbraukiamas 7 

punktas. 

 

iii) C kategorija papildoma šiais 

punktais: 

 

„5 Dujiniai ir garsiniai ginklai, 

imitaciniai ginklai bei kopijos. 
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6 B kategorijos šaunamieji ginklai ir 

C kategorijos 1–5 punktuose nurodyti 

šaunamieji ginklai, kurie buvo 

dezaktyvuoti.“ 

 

b) B punkte išbraukiamas šis tekstas:  

„Užrakto mechanizmas, šovinio lizdas ir 

vamzdis kiekvienas atskirai yra 

priskiriami tai šaunamųjų ginklų, į 

kuriuos jie yra įmontuoti arba numatyti 

įmontuoti, kategorijai.“ 

 

Pagrindimas 

Siūlomas pakeitimas padarytų žalos tam tikrų valstybių narių bendrosios gynybos 

pajėgumams. 

 

Pakeitimas 56 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos pastraipos 13 a punktas (naujas) 

Direktyva 91/477/EEB 

I priedo II dalies A punkto C kategorijos 5 punktas 

 

Dabartinis tekstas  Pakeitimas 

 (13a) Direktyvos 91/477/EB I priedo II 

dalis keičiama taip: 

 C kategorija papildoma šiuo punktu: 

5. Dujiniai ir garsiniai ginklai, 

imitaciniai ginklai bei kopijos. 

5. A ir B kategorijos šaunamieji 

ginklai ir C kategorijos 1–4 punktuose 

nurodyti šaunamieji ginklai , perdirbti į 

dujinius, garsinius, imitacinius, 

dažasvydžio arba šratasvydžio, Flobero ar 

pistoninius ginklus. 

Pagrindimas 

We see no reason for alarm and signal weapons, salute and acoustic weapons to be included 

in category C, if they were originally produced as such (i.e. not by conversion from live 

ammunition). Provided that they have been approved and homologated to enter the market 

(which typically also includes safety checks), they should stay outside of the scope of the 

Directive. Regarding firearms converted to alarm, signal weapons etc., this proposal aims to 

close the loophole that was probably previously used by terrorists and criminals, who 

converted them back to live ammunition. Including them in category C acts as a preventive 

measure from their conversion back to the original state, as making them subject to 

declaration would make them traceable, and therefore uninteresting for committing crimes. 
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