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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Bendrosios direktyvos aplinkybės

Direktyva, iš dalies keičianti Direktyvą 91/477/EEB, skirta Bendrijos viduje įgyvendinti ES 
Komisijos pasirašytam Jungtinių Tautų protokolui dėl neteisėtos šaunamųjų ginklų, jų dalių ir 
komponentų bei šaudmenų gamybos ir prekybos jais, pridėtam prie Jungtinių Tautų 
konvencijos prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą.

Direktyva 91/477/EEB siekiama sukurti būtiniausius ginklų žymėjimo, su ginklų gamyba ir 
prekyba susijusių dokumentų saugojimo (registracijos knygos), šaunamųjų ginklų 
deaktyvavimo standartus, taip pat apibrėžti ir imti taikyti sankcijas.

Konkretūs Komisijos tikslai

Siūlomoje direktyvoje iš dalies keičiami šie esamos direktyvos punktai:

- sąvokos „neteisėta šaunamųjų ginklų gamyba ir prekyba jais“ apibrėžimai 
atsižvelgiant į direktyvą;

- privalomojo šaunamųjų ginklų žymėjimo taisyklės;
- pratęsiamas Direktyvoje 91/477 EEB nurodyto registracijos knygų trumpiausio 

saugojimo laikotarpis;
- tiksliau apibrėžiamos taikytinos sankcijos ir perimami bendrieji šaunamųjų ginklų 

deaktyvavimo principai, nustatyti Jungtinių Tautų protokole.

Komisijos pranešimas Europos Parlamentui ir Tarybai (KOM(2000)837)

Pranešime KOM(2000)837 Komisija iš esmės teigiamai įvertino, kaip taikoma Direktyva 
91/477/EEB. Vis dėlto kai kuriuos aspektus dar reikia tobulinti.

Laikomasi bendros nuomonės, kad Direktyvoje nustatomas toks principas:
keliauti iš vienos valstybės narės į kitą neleidžiama, jeigu keliautojas turi šaunamąjį ginklą. 
Nukrypti nuo šio principo galima tik tada, jei laikomasi tiksliai nustatytos procedūros, pagal 
kurią atitinkamai valstybei narei galima pranešti, kad į jos teritoriją įvežamas šaunamasis 
ginklas.

Komisijos duomenimis, esama didelių trūkumų, susijusių su keitimusi informacija, todėl 
trūksta išsamios informacijos, taip pat esama valstybių narių bendradarbiavimo nesklandumų. 
Be to, buvo pripažinta, kad problemiška naudoti Europos šaunamojo ginklo leidimą, nors, 
pasak Komisijos, jis būtų tinkama priemonė medžiotojams ir šauliams sportininkams, 
keliaujantiems iš vienos valstybės narės į kitą medžioti arba sportuoti.

Kalbant apie šaunamųjų ginklų klasifikavimą, įsigijimą ir laikymą, paaiškėjo, kad daugumoje 
valstybių narių Komisijos parengta šaunamųjų ginklų klasifikacija į A, B, C ir D kategorijas 
nereikalinga. Daugumoje valstybių narių skiriami tik uždrausti šaunamieji ginklai arba 
šaunamieji ginklai, kuriems įsigyti reikia oficialaus leidimo.
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Susiję sluoksniai iki šiol nepareiškė, kad reikia esminių pakeitimų, nes direktyvoje yra 
trūkumų, taigi manoma, kad direktyva buvo įgyvendinta protingai ir kad ji atlieka savo 
paskirtį.

Pranešėjo pozicija

Pranešėjas pritaria susijusių šalių ir Komisijos vertinimui, todėl pritaria Komisijos pasiūlymui 
iš dalies keisti Direktyvą 91/477/EEB. Vis dėlto norėdamas patikslinti dar likusius pavienius 
neaiškumus, pranešėjas papildė Komisijos pasiūlytus pakeitimus Šengeno sutarties ir JT 
protokolo dalimis.

Be to, pranešėjas pritaria minčiai įtraukti į direktyvos taikymo sritį internetinę prekybą 
ginklais ir ją skatinančias interneto tinklavietes.
Nuo 1993 m., kai direktyva buvo įgyvendinta, internetas buvo labai išvystytas ir tapo 
elektronine rinka. Pasiekti direktyvos tikslą – sustabdyti neteisėtą prekybą šaunamaisiais 
ginklais galima tik tuo atveju, jeigu direktyva apims visas prekybos šaunamaisiais ginklais 
galimybes.

Pranešėjas taip pat patikslina, kad dėl to, jog nėra Europos šaunamojo ginklo leidimo, už 
šaunamųjų ginklų gabenimą iš vienos valstybės narės į kitą nebaudžiama, kad nebūtų 
nereikalingai apribotas laisvas asmenų judėjimas.

PAKEITIMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos 
komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

<

Pakeitimas 1
3A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

3a) Atsižvelgiant į tai, kad, slaptųjų tarnybų 
duomenimis, ES naudojama daugiau 
perdarytų ginklų, būtina užtikrinti, kad 
ginklai, kuriuos galima perdaryti, būtų 
įtraukti į šios direktyvos apibrėžtį 
„šaunamasis ginklas“.

<Pakeitimas 2
5 KONSTATUOJAMOJI DALIS

5) Be to, Protokolu nustatoma pareiga 5) Be to, Protokolu nustatoma pareiga 
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žymėti ginklus jų gamybos metu ir kai jie iš 
valstybinių sandėlių perduodami 
nuolatiniam civiliam naudojimui, o 
Direktyvoje 91/477 pareiga žymėti minima 
tik netiesiogiai.

žymėti ginklus jų gamybos metu ir kai jie iš 
valstybinių sandėlių perduodami 
nuolatiniam civiliam naudojimui, o 
Direktyvoje 91/477 pareiga žymėti minima 
tik netiesiogiai. Atsižvelgiant į tai, kad 1969 
m. liepos 1 d. Konvencijoje dėl šaulių 
ginklų patvirtinimo žymenų abišalio 
pripažinimo yra visi Protokole išdėstyti 
reikalavimai, turėtų būti numatyta taikyti 
konvenciją visoje Europos Sąjungoje.

Pagrindimas

Konvencija dėl abišalio skiriamųjų ženklų ant mažų ginklų galioja daugelyje ES valstybių 
narių, taigi sukuriama ženklinimo ir kontrolės sistema, kuri apima visus JT protokole 
nustatytus reikalavimus ir garantijas.

Pakeitimas 3
6 KONSTATUOJAMOJI DALIS

6) Kita vertus, registracijos knygų, kuriose 
kaupiama informacija apie ginklus, 
saugojimo trukmė turi būti pratęsta iki 
mažiausiai dešimties metų, kaip numatyta 
Protokole.

6) Kita vertus, kadangi Protokole nurodyta, 
jog registracijos knygų, kuriose kaupiama 
informacija apie ginklus, saugojimo trukmė 
turi būti pratęsta iki mažiausiai dešimties 
metų, reikia pratęsti šį laikotarpį bent iki 20 
metų, kad būtų galima tinkamai atsekti 
šaunamuosius ginklus. Taip pat reikia, kad 
valstybės narės turėtų kompiuterizuotą ir 
centralizuotą duomenų kaupimo 
rinkmenose sistemą, kurioje kiekvienam 
šaunamajam ginklui būtų suteikiamas 
individualus identifikacijos numeris ir 
įrašoma kiekvieno turėtojo pavardė ir 
adresas. Policijos ir teisėtvarkos institucijų 
prieigos prie centrinio registro informacijos 
tvarka turi būti nustatyta atsižvelgiant į 
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių 
laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsnį.

Pagrindimas

Protokole numatyta, kad informacija turėtų būti saugoma ne trumpiau kaip dešimt metų, bet 
dešimties metų laikotarpis neadekvatus, palyginti su labai ilga šaunamųjų ginklų gyvavimo 
trukme. Taigi informacija turėtų būti saugoma mažiausiai 20 metų. Be to, Protokole nurodyta, 
kad už informacijos saugojimą atsakingos valstybinės valdžios institucijos. Siekiant tinkamai 
atsekti šaunamuosius ginklus, centralizuotoje registracijos sistemoje reikia stebėti ginklus, o 
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ne asmenis. Automatizuoti registrus – XXI amžiaus būtinybė. Svarbu užtikrinti, kad prieiga 
prie centriniame registre saugomos informacijos būtų nustatoma pagal taisykles, kurios 
užtikrintų, kad būtų gerbiamas privatus ir šeimos gyvenimas.

Pakeitimas 4
6A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(6a) Siekiant lengviau atsekti 
šaunamuosius ginklus ir veiksmingai 
kovoti su nelegalia šaunamųjų ginklų, jų 
dalių, komponentų ir šaudmenų gamyba ir 
prekyba jais, būtina gerinti valstybių narių 
keitimąsi informacija.

Pakeitimas 5
6B KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(6b) Kaupiant informaciją ir keičiantis ja 
turi būti taikomos 1995 m. spalio 24 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo nuostatos.
1 OL L 281, 1995 11 23, p. 31.

Pagrindimas

Svarbu pabrėžti, kad reikia laikytis pagrindų direktyvos dėl asmens duomenų apsaugos 
nuostatų.

Pakeitimas 6
9A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(9a) Dėl ypatingoir prekiautojų ir 
tarpininkų veiklos pobūdžio būtina taikyti 
griežtą šios veiklos kontrolę, ypač tikrinant 
minėtųjų asmenų profesinius gebėjimus ir 
sąžiningumą.

Pagrindimas
Iki šiol prekiautojų, skirtingai negu kitų profesijų atstovų, veikla nebuvo tinkamai 
reglamentuojama, nors ši veikla labai ypatinga ir būtina griežta jos kontrolė. Taigi reikėtų, 
kad tarpininkai ir prekiautojai pateiktų profesinės kompetencijos įrodymus.

Pakeitimas 7
9B KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)
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(9b) Iš esmės Europos šaunamojo ginklo 
leidimą galima vertinti patenkinamai, ir jis 
turėtų būti vienintelis dokumentas, kurį turi 
turėti medžiotojai ir šauliai, kai jiems reikia 
pervežti ginklą iš vienos valstybės narės į 
kitą valstybę narę.

Pagrindimas
Kaip nurodyta 2000 m. Komisijos pranešime ir siekiant, kad vidaus rinka veiktų tinkamai, 
valstybėms narėms, vykstant medžiotojų ir šaulių judėjimui, neturėtų būti leidžiama reikalauti 
jokių kitų dokumentų, išskyrus Europos šaunamojo ginklo leidimą, ar taikyti kokių nors 
mokesčių.

Pakeitimas 8
9C konstatuojamoji dalis (nauja)

(9c) Komisija turi kuo greičiau atlikti 
poveikio, kurį vidaus rinkos veikimui turėtų 
ginklų kategorijų skaičiaus sumažinimas, 
ekonominės naudos analizę.

Pakeitimas 9
1 STRAIPSNIO 1A PUNKTAS (naujas)

1 straipsnio 1 dalis (Direktyva 91/477/EEB)

-1) 1 straipsnio 1 dalies tekstas keičiamas 
šiuo tekstu:
„Šioje direktyvoje „šaunamasis ginklas“ 
reiškia bet kurį vamzdinį ginklą, kuris yra 
sukonstruotas arba gali būti lengvai 
techniškai pertvarkytas taip, kad iš jo 
sprogimo varomąja jėga paleidžiamas ar 
gali būti paleistas šratas, kulka ar kitas 
sviedinys, ir jei jis atitinka apibrėžimą, bet 
dėl kai kurių priežasčių nėra įtrauktas į I 
priedo III skirsnį. Šaunamųjų ginklų 
klasifikacija pateikta I priedo II skyriuje“.

Pagrindimas

The definition of a firearm is consistent with the Protocol. However, the definition should 
acknowledge the increase in the use of converted weapons in criminal activity across Europe, 
and the increase in cross-border smuggling of convertible weapons, including since the 
signing of the Protocol in 2001. The definition of 'readily convertible' used in the Protocol is 
weak, and risks differing interpretation across Member States, and therefore opens potential 
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loopholes in the control of weapons used in criminal activities for criminal exploitation. 
Police also cite increasingly advanced techniques used by criminals in order to convert 
weapons, and therefore weapons may be used for conversion that are not considered 'readily 
convertible'. Furthermore the definition should be consistent with the exclusion of deactivated 
firearms, antique weapons and some other firearms mentioned in Annex 1, section III of the 
Directive.

Amendment 10
1 STRAIPSNIO -1B DALIS (nauja)

1 straipsnio 2 dalis (Direktyva 91/477/EEB)

-1b) 1 straipsnio 2 dalies tekstas keičiamas 
šiuo tekstu:
„2. Šioje direktyvoje „prekiautojas“ – tai 
bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, kuris 
prekiauja arba kurio veikla visiškai ar iš 
dalies susijusi su šaunamųjų ginklų 
gaminimu, prekyba, prekyba internetu arba 
internetinės tinklavietės tvarkymu šiuo 
tikslu, keitimusi jais, šaunamųjų ginklų 
nuoma, remontu arba techniniu jų 
pertvarkymu“.

Pakeitimas 11
1 STRAIPSNIO -1C DALIS(nauja)

1 straipsnio 1a dalis (nauja) (Direktyva 91/477/EEB)

-1c) Į 1 straipsnį įtraukiama ši 1a dalis:
"1a. Šioje direktyvoje „senovinis ginklas“ 
reiškia bet kurį ginklą, pagamintą iki 
1900 m., arba bet kurį naujesnį ginklą, kurį 
valstybė narė pagal techninius kriterijus 
laiko senoviniu ginklu“.

Pagrindimas
„Senovinio ginklo“ sąvokos apibrėžimas būtinas dėl teisinio aiškumo, nes direktyva neapima 
minėtųjų ginklų. Kita vertus, kiti valstybių narių pateikiami apibrėžimai taip pat turi būti 
leistini, jei juose atsižvelgiama į techninius kriterijus.

Pakeitimas 12
1 STRAIPSNIO 1 DALIS

1 straipsnio 2b dalis (Direktyva 91/477/EEB)

4. Šioje direktyvoje „neteisėta gamyba“ –
šaunamųjų ginklų, jų dalių ir komponentų 

2b. Šioje direktyvoje „neteisėta gamyba“ –
šaunamųjų ginklų, jų dalių ir komponentų 
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bei šaudmenų įsigijimas, pardavimas, 
pristatymas, pervežimas ar perdavimas iš 
vienos valstybės narės teritorijos ar per jos 
teritoriją į kitos valstybės narės teritoriją, jei 
bet kuri viena iš valstybių narių neišduoda 
tam leidimo pagal šios direktyvos sąlygas 
arba jei šaunamieji ginklai nėra pažymėti 
pagal 4 straipsnio 1 dalį.

bei šaudmenų įsigijimas, pardavimas, 
pristatymas, pervežimas ar perdavimas, 
pažeidžiant šią direktyvą, iš bet kurios
valstybės narės teritorijos ar per jos teritoriją 
į kitos valstybės narės teritoriją, jei bet kuri 
viena iš valstybių narių neišduoda tam 
leidimo pagal šios direktyvos sąlygas arba 
jei šaunamieji ginklai, jų dalys, 
komponentai ir šaudmenys nėra 
užregistruoti pagal 4 straipsnio 3 dalį arba 
nėra pažymėti pagal 4 straipsnio 1 dalį. .
Ginklų įsigijimas, prekyba, pristatymas, 
judėjimas ar perdavimas nėra laikoma 
nelegalia prekyba tik dėl tos priežasties, kad 
jie nėra pažymėti pagal 4 straipsnio 1 dalį, 
jei jie buvo pagaminti ar perduoti iš 
valstybinių rezervų nuolatinai naudoti 
civiliniais tikslais ...*, su sąlyga, kad 
žymėjimas atitinka tuo metu taikytus 
reikalavimus.
_____________

* [šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę 
teisę data valstybėse narėse]

Pagrindimas
The absence of registration should be included as a requisite of illicit trafficking. 
Registracijos nebuvimas turi būti įtrauktas kaip būtina nelegalios prekybos sąlyga. Tai, kad 
įtraukiama frazės „pažeidžiant šią direktyvą“, suteikia teisinio aiškumo bet kurią prekybą, 
kurią vykdant nesilaikoma direktyvoje išdėstytų nuostatų, apibrėžiant kaip nelegalią prekybą 
ir padeda užtikrinti, kad visiems ES teritorijoje esantiems šaunamiesiems ginklams būtų 
taikomos tos pačios taisyklės. Vis dėlto neturėtų būti laikoma, kad sandoriai dėl šaunamųjų 
ginklų, atitinkančių dabartinius žymėjimo standartus, nelegalūs, jei jie susiję su 
šaunamaisiais ginklais, pagamintais arba perduotais iki direktyvos nuostatų perkėlimo į 
nacionalinę teisę datos.

Pakeitimas 13
1 STRAIPSNIO 1A DALIS (nauja)

1 straipsnio 4 dalis (Direktyva 91/477/EEB) 

1a) 1 straipsnio 4 dalies tekstas keičiamas 
šiuo tekstu:
'4. „Europos šaunamojo ginklo leidimas“ –
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tai dokumentas, kurį asmens, teisėtai 
įsigijusio šaunamąjį ginklą ir juo 
besinaudojančio, prašymu išduoda 
valstybės narės valdžios institucijos.. 
Leidimo galiojimo laikas yra ne ilgesnis 
kaip penkeri metai. Galiojimo laikas gali 
būti pratęsiamas. Leidime įrašoma II priede 
nurodyta informacija. Tai dokumentas, 
kurio negalima perleisti ir kuriame 
įrašomas (-i) šio leidimo turėtojo laikomas 
(-i) ir naudojamas (-i) šaunamasis ginklas 
arba šaunamieji ginklai.  Šį leidimą visą 
laiką privalo turėti šaunamuoju ginklu 
besinaudojantis asmuo. Leidime nurodoma 
ne tik tai, kaip pasikeitė šaunamojo ginklo 
laikymo aplinkybės ar jo charakteristikos, 
bet ir tai, kad jis buvo pamestas arba 
pavogtas.

Pakeitimas 14
1 STRAIPSNIO 2 DALIS

4 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa (Direktyva 91/477/EEB)

1. Tam, kad nustatytų ir atsektų kiekvieną 
šaunamąjį ginklą, valstybės narės reikalauja, 
kad gaminant šaunamuosius ginklus 
kiekvienas ginklas būtų individualiai 
pažymėtas, ženkle nurodant gamintojo 
vardą, šalį ir gamybos vietą bei serijos 
numerį, arba reikalauja, kad būtų panaudotas 
koks nors kitas patogus žymėjimo būdas 
paprastais geometriniais simboliais ir 
skaitmeniniu ir (ar) raidiniu–skaitmeniniu
kodu, sudarančiu galimybes visoms 
valstybėms narėms nesunkiai nustatyti šalį 
gamintoją.

1. Tam, kad nustatytų ir atsektų kiekvieną 
šaunamąjį ginklą, valstybės narės reikalauja, 
kad gaminant šaunamuosius ginklus 
kiekvienas ginklas būtų individualiai 
pažymėtas, ženkle nurodant gamintojo vardą 
arba markę, šalį ir gamybos vietą bei serijos 
numerį, pvz., kaip nustatyta 1969 m. liepos 
1 d. Konvencijoje dėl šaulių ginklų 
patvirtinimo žymenų abišalio pripažinimo,
arba reikalauja, kad būtų panaudotas koks 
nors kitas patogus žymėjimo būdas 
paprastais geometriniais simboliais ir 
skaitmeniniu ir (ar) raidiniu-skaitmeniniu
kodu, sudarančiu galimybes visoms 
valstybėms narėms nesunkiai nustatyti šalį 
gamintoją..

Pakeitimas 15
1 STRAIPSNIO 2 DALIS

4 straipsnio 2 dalis (Direktyva 91/477/EEB)

2. Bent jau dėl A ir B kategorijų kiekviena 2. Kiekviena valstybė narė reikalauja, kad 



AD\670886LT.doc 11/17 PE 380.586v02-00

LT

valstybė narė reikalauja, kad prieš pradedant 
jos teritorijoje verstis prekiautojo veikla būtų 
gautas oficialus leidimas, išduodamas 
patikrinus bent jau prekiautojo asmeninę ir 
profesinę reputaciją. . Jei tai juridinis asmuo, 
tikrinamas įmonei vadovaujantis asmuo. 
Kiekviena valstybė narė, nereikalaujanti, 
kad prieš pradėdamas jos teritorijoje savo 
verslą prekiautojas gautų oficialų leidimą, 
reikalauja deklaruoti prekybą C ir D 
kategorijų ginklais.

prieš pradedant jos teritorijoje verstis 
prekiautojo veikla būtų gautas oficialus 
leidimas, išduodamas patikrinus bent jau 
prekiautojo asmeninę ir profesinę reputaciją. 
Jei tai juridinis asmuo, tikrinamas įmonei 
vadovaujantis asmuo. 

Pakeitimas 16
1 STRAIPSNIO 2 DALIS

4 straipsnio 3 dalis (Direktyva 91/477/EEB)

3. Iš kiekvieno prekiautojo reikalaujama, 
kad jis tvarkytų registracijos knygą, kurioje 
įrašoma informacija apie visus gautus arba 
parduotus A, B ir C kategorijos
šaunamuosius ginklus, įskaitant duomenis, 
pagal kuriuos būtų galima identifikuoti 
ginklą, tai yra ginklo tipą, markę, modelį, 
kalibrą ir serijos numerį, tiekėjo ir pirkėjo 
vardą bei pavardę (pavadinimą) ir adresą.
Prekiautojas registracijos knygą saugo 
penkerius metus netgi po to, kai nutraukia 
savo veiklą.  Kiekviena valstybė narė saugo 
šią informaciją ne mažiau nei dešimt metų.“

3. Iš kiekvieno prekiautojo reikalaujama, 
kad jis tvarkytų registracijos knygą, kurioje 
įrašoma informacija apie visus gautus arba 
parduotus šaunamuosius ginklus ir 
duomenys, pagal kuriuos būtų galima 
identifikuoti ginklą, tai yra ginklo tipą, 
markę, modelį, kalibrą ir serijos numerį, 
tiekėjo ir pirkėjo vardą bei pavardę 
(pavadinimą) ir adresą. Prekiautojas 
registracijos knygą saugo penkerius metus 
netgi po to, kai nutraukia savo veiklą.  
Kiekviena valstybė narė centralizuotoje ir 
kompiuterizuotoje duomenų registravimo 
sistemoje saugo pirmiau nurodytą
informaciją ne mažiau kaip dvidešimt 
metų.“ 

Pagrindimas

Sukurta centralizuota ir kompiuterizuota registravimo sistema kiekvienai valstybei narei 
palengvintų informacijos paiešką ir keitimąsi ja.  Be to, atsižvelgiant į tai, kad ginklai yra 
ilgaamžiai, informacijos saugojimo laikotarpis, kuris pasiūlyme dėl direktyvos yra dešimt 
metų, turi būti pratęstas iki dvidešimties metų. 

Pakeitimas 17
1 STRAIPSNIO 2A DALIS (nauja)

4 straipsnio 3a dalis (nauja) (Direktyva 91/477/EEB)
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3a. Valstybės narės užtikrina, kad visi 
šaunamųjų ginklų A, B, C ir D 
kategorijoms priskirti ginklai būtų susieti 
su dabartiniais turėtojais.

Pakeitimas 18
1 STRAIPSNIO 2B DALIS(nauja)

4a straipsnis (naujas) (Direktyva 91/477/EEB)

2b) 4 straipsnis papildomas šia dalimi:
„4a straipsnis

Nepažeisdamos 3 straipsnio nuostatų, 
valstybės narės leidžia įsigyti ir laikyti A, B, 
C arba D kategorijoms priskirtus ginklus 
tik asmenims, pagal nacionalinius teisės 
aktus turintiems licenciją arba leidimą tai 
daryti.“

Pakeitimas 19
1 STRAIPSNIO 2C DALIS(nauja)
5 straipsnis (Direktyva 91/477/EEB

2c) 5 straipsnis pakeičiamas taip:
„Nepažeisdamos 3 straipsnio nuostatų, 
valstybės narės leidžia įsigyti ir laikyti B 
kategorijai priskirtus šaunamuosius 
ginklus tik tiems asmenims, kurie turi tam 
pakankamą pagrindą ir kurie:  
a) yra 18 metų amžiaus arba vyresni, 
išskyrus medžioklės arba sportinio šaudymo 
ginklus, 
b) nekelia grėsmės sau patiems, viešajai 
tvarkai arba visuomenės saugumui. 
Nepažeisdamos 3 straipsnio nuostatų, 
valstybės narės leidžia laikyti 
šaunamuosius ginklus tik asmenims, kurie 
nebuvo teisti už sunkią nusikalstamą veiką 
(pvz., nužudymą, plėšimą, padegimą) ar 
dalyvavimą joje.
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Valstybės narės gali atimti oficialų leidimą 
laikyti šaunamąjį ginklą, jei 
nebetenkinamas šio straipsnio pirmos 
pastraipos b punkto kuris nors 
reikalavimas.
Valstybės narės negali drausti savo 
teritorijoje nuolatos gyvenantiems 
asmenims laikyti kitoje valstybėje narėje 
įsigyto ginklo, išskyrus atvejį, kai jos 
draudžia įsigyti tokį ginklą savo 
teritorijoje.“

Pagrindimas

C ir D kategorijos išbraukiamos atsižvelgiant į 8 pakeitimą. Naujas tekstas įterpiamas 
atsižvelgiant į Šengeno sutarties 83c straipsnį.

Pakeitimas 20
1 STRAIPSNIO 2D DALIS (nauja)
6 straipsnis (Direktyva 91/477/EEB) 

2d) 6 straipsnis papildomas šia dalimi:
„Šaunamųjų ginklų, jų dalių, komponentų 
ir šaudmenų įsigijimo naudojantis 
nuotolinio ryšio priemonėmis, apibrėžtomis 
1997 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvoje dėl vartotojų 
apsaugos, susijusios su nuotolinės prekybos 
sutartimis1, tvarka nustatoma atsižvelgiant 
tik į šios direktyvos nuostatas.
1 OL L 144, 1997 06 04, p. 19."

Pakeitimas 21
1 straipsnio 2E dalis (nauja) 

12 straipsnio 2 dalis (Direktyva 91/477/EEB)

2e) 12 straipsnio 2 dalis keičiama taip:
a) pirmoji pastraipa keičiama taip:
"2. „2. Nepaisant šio straipsnio 1 dalies 
nuostatų, medžiotojai ir šauliai, vykdami 
per dvi ar daugiau valstybių narių tam, kad 
galėtų užsiimti savo veikla, be išankstinio 
oficialaus leidimo gali laikyti vieną ginklą 
arba keletą jų, jeigu jie turi Europos 
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šaunamojo ginklo leidimą, kuriame yra 
įrašytas toks šaunamasis ginklas arba 
šaunamieji ginklai, ir jeigu jie gali pagrįsti 
savo vykimo priežastis. Tokiais atvejais 
valstybės narės negali reikalauti, kad 
asmenys be Europos šaunamojo ginklo 
leidimo pateiktų dar ir kitus dokumentus. 
Valstybės narės negali laikyti Europos 
šaunamojo ginklo leidimo pripažinimo 
sąlyginiu dėl reikalavimo papildomai 
registruoti arba sumokėti mokesčius arba 
išlaidas. 
b) antroji pastraipa keičiama taip:
„Vis dėlto ši išimtis netaikoma, kai 
vykstama į valstybę narę, kuri 
nurodytuosius šaunamuosius ginklus 
draudžia įsigyti ir laikyti; tokiu atveju 
Europos šaunamojo ginklo leidime 
daromas atitinkamas įrašas.“

Pagrindimas

Kaip nurodyta 2000 m. Komisijos pranešime ir siekiant, kad vidaus rinka veiktų tinkamai, 
valstybėms narėms, vykstant medžiotojų ir šaulių judejimui, neturėtų būti leidžiama reikalauti 
jokių kitų dokumentų, išskyrus Europos šaunamojo ginklo leidimą, ar taikyti kokių nors 
mokesčių.

Pakeitimas 22
1 STRAIPSNIO 2F DALIS (nauja)

13 straipsnio 3 dalis (Direktyva 91/477/EEB)

2f) 13 straipsnio 3 dalis keičiama taip::
"3.  Valstybės narės sukuria tinklą, skirtą 
reguliariai keistis visa jų turima 
informacija.
Komisija, siekdama įgyvendinti šio 
straipsnio nuostatas, ne vėliau kaip per 
metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo 
dienos sudaro keitimosi informacija 
kontaktinę grupę.
Kiekviena valstybė narė informuoja kitas 
valstybe nares ir Komisiją apie institucijas, 
atsakingas už informacijos perdavimą ir 
gavimą, bei apie 11 straipsnio 4 dalyje 
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nustatytos tvarkos taikymą.“

Pakeitimas 23
1 STRAIPSNIO 3 DALIS

16 straipsnio 1 dalies 3a pastraipa (Direktyva 91/477/EEB)

Pasikėsinimas vykdyti tokią veiką, 
dalyvavimas joje ir kurstymas taip pat turi 
būti laikomi nusikalstama veika, kai ji 
vykdoma tyčia.

Veikos, apibrėžtos šiame straipsnyje, 
organizavimas, vadovavimas jai, pagalbos 
teikimas, kurstymas arba patarinėjimas ją 
vykdant turi būti laikomi nusikalstama 
veika, kai ji vykdoma tyčia.

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymas papildomas remiantis susijusiu JT protokolu ir siekiant aiškumo.

Pakeitimas 24
1 STRAIPSNIO 3 DALIS

16 straipsnio 1 dalies 3a pastraipa (nauja) (Direktyva 91/477/EEB)

Už Europos šaunamojo ginklo leidimo 
neturėjimą neturi būti skiriama laisvės 
atėmimo bausmė.

Pagrindimas
Šia papildoma nuostata siekiama apsaugoti teisėtus ginklų turėtojus nuo patekimo į kalėjimą, 
jeigu jie keliauja į kitą valstybę narę ir negali pateikti Europos šaunamojo ginklo leidimo, 
nors turi visus kitus reikalingus dokumentus.

Pakeitimas 25
1 STRAIPSNIO 4A DALIS (nauja)

I priedo f punktas (Direktyva 91/477/EB)

4a) II priedo f punkto antra pastraipa 
keičiama taip:
„Pirmiau nurodytas iš anksto gaunamas 
oficialus leidimas iš esmės nebūtinas, kai 
su šaunamuoju ginklu vykstama medžioti 
arba dalyvauti sportinio medžioklinio 
šaudymo renginiuose, jei vykstantis asmuo 
turi Europos šaunamojo ginklo leidimą“.
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Pakeitimas 26
2 STRAIPSNIO 2A DALIS (nauja)

2a. Praėjus penkeriems metams nuo šios 
direktyvos nuostatų perkėlimo į nacionalinę 
teisę Komisija Europos Parlamentui ir 
Tarybai pateikia ataskaitą apie padėtį, 
susiklosčiusią taikant šios direktyvos 
nuostatas, ir prireikus prideda savo 
pasiūlymus.
Komisija įsipareigoja atlikti prekybos 
ginklų kopijomis Europos Bendrijoje 
tyrimus ir Europos Parlamentui ir Tarybai 
vėliausiai per [...]* pateikti tų tyrimų 
ataskaitą.
____________
* Vieni metai nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos. 

Pagrindimas

Siekiant geresnio reguliavimo į Direktyvą 91/477/EEB įtrauktas reikalavimas dėl ataskaitų 
turi būti atnaujinamas ir tapti reguliariu. Be to, Komisija turėtų atlikti tyrimus, susijusius su 
sudėtingu ginklų kopijų klausimu ir prekyba jais, įskaitant ir prekybą internetu, Europos 
bendrijoje.
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