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Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimą pateikė Michael Cashman

Pakeitimas 9
3a konstatuojamoji dalis (nauja)

(3a) Iš policijos turimos informacijos 
matyti, kad Bendrijos mastu daugėja 
nusikalstamų veikų, kuriose naudojami 
techniškai pertvarkyti ginklai, ir 
tarptautinės tokių ginklų kontrabandos 
atvejų, kai ginklai yra skirti techniškai 
pertvarkyti, kad iš ginklo sprogimo 
varomąja jėga paleidžiamas šratas, kulka 
ar kitas sviedinys, tad labai svarbu 
užtikrinti, kad tokie techniškai pertvarkyti 
skirti ginklai būtų įvežami taikant šioje 
direktyvoje pateikiamą „šaunamojo ginklo“ 
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apibrėžimą.

Or. en

Pagrindimas

Policija praneša apie didėjančią techniškai pertvarkytų ginklų problemą, ji itin ryškėja tose 
valstybėse narėse, kurios įveda griežtesnę tradicinių šaunamųjų ginklų kontrolę. Ši problema 
aiškiai egzistuoja visos Europos mastu, ji apima ir techniškai pertvarkytų ginklų, kurie kai 
kuriose valstybėse narėse įsigyjami teisėtai, kontrabandą į kitas valstybes nares techninio 
pertvarkymo tikslu. 

Pakeitimą pateikė Véronique Mathieu

Pakeitimas 10
5 konstatuojamoji dalis

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

(5) Be to, Protokolu nustatoma pareiga 
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 į 
1969 m. liepos 1 d. Konvencijos dėl šaulių 
ginklų patvirtinimo žymenų abipusio 
pripažinimo nuostatas įtraukti visi 
Protokolo reikalavimai, konvencijos 
taikymas turi būti numatytas visoje 
Europos Sąjungoje.

Or. fr

Pagrindimas

Konvencija dėl šaulių ginklų patvirtinimo žymenų abipusio pripažinimo galioja daugelyje ES 
valstybių narių, tokiu būdu sukuriama žymėjimo ir kontrolės sistema, kuri apima visus JT 
Protokole nustatytus reikalavimus ir garantijas. 

Pakeitimą pateikė Marie-Line Reynaud

Pakeitimas 11
6 konstatuojamoji dalis
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(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, priemonės, susijusios su 
informacijos kaupimu valstybėse narėse, 
neturi būti apribotos Protokolo nuostatų –
turėtų būti leidžiama nacionaliniu lygiu 
sukurti kompiuterizuotą centrinį registrą, 
taip pat iki dvidešimties metų turėtų būti 
pratęsiamas informacijos saugojimo 
laikotarpis. Policijos ir teismo institucijų 
naudojimosi centriniame registre esančia 
informacija atvejams turi būti taikomos 
Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 
apsaugos konvencijos 8 straipsnio 
nuostatos. 

Or. fr

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti, kad naudojimuisi šiame centriniame registre kaupiama informacija būtų 
taikomi tokie reikalavimai, kurie užtikrina pagarbą asmeniniam ir šeimyniniam gyvenimui. 

Pakeitimą pateikė Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg ir Gisela Kallenbach

Pakeitimas 12
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, nors Protokole numatyta, 
kad registracijos knygų, kuriose kaupiama 
informacija apie ginklus, saugojimo trukmė 
turi būti pratęsta iki mažiausiai dešimties 
metų, šį laikotarpį būtina pratęsti, kad būtų 
pakankamai laiko nustatyti ginklus. Taip 
pat būtina, kad valstybės narės naudotų 
kompiuterizuotą ir centralizuotą duomenų 
kaupimo sistemą, kurioje kiekvienam 
ginklui būtų priskiriamas unikalus 
identifikavimo numeris ir nurodoma 
kiekvieno ginklo savininko pavardė ir 
adresas. 

Or. en
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Pagrindimas

Protokole nurodoma, kad informacija turi būti saugoma „ne mažiau kaip dešimt metų“, bet 
šis laikotarpis nėra pakankamas, atsižvelgiant į ginklų ilgaamžiškumą. Taigi informaciją 
būtina saugoti mažiausiai 20 metų. Be to, Protokole nustatyta, kad informaciją turi prižiūrėti 
valstybinės institucijos. Norint tinkamai taikyti ginklų paieškos sistemą, būtina centralizuota 
registracijos sistema, kuri padėtų stebėti ginklus, o ne asmenis. Automatizavimas yra būtinas
XXI amžiuje. 

Pakeitimą pateikė Marie-Line Reynaud

Pakeitimas 13
6a konstatuojamoji dalis (nauja)

(6a) Siekiant palengvinti šaunamųjų ginklų 
paieškos sistemą ir kovą su nelegalia 
šaunamųjų ginklų, jų dalių, komponentų ir 
šaudmenų prekyba ir gamyba, būtina 
gerinti informacijos mainus tarp valstybių 
narių.

Or. fr

Pakeitimą pateikė Marie-Line Reynaud

Pakeitimas 14
6b konstatuojamoji dalis (nauja)

(6b) Informacijos kaupimui ir keitimuisi 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.

Or. fr

Pagrindimas

Svarbu pabrėžti, kad būtina suderinti su pagrindų direktyva dėl asmens duomenų apsaugos. 
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Pakeitimą pateikė Véronique Mathieu

Pakeitimas 15
9a konstatuojamoji dalis (nauja)

(9a) Valstybės narės turi būti raginamos 
sukurti naują ginklų kategorijų 
klasifikaciją, kad būtų įrodyta, jog tai 
naudinga vidaus rinkos funkcionavimui.

Or. fr

Pakeitimą pateikė Véronique Mathieu 

Pakeitimas 16
9b konstatuojamoji dalis (nauja)

(9b) Komisija turi kuo greičiau atlikti 
ekonominės naudos analizę dėl įtakos, 
kurią ginklų kategorijų skaičiaus 
sumažinimas turėtų vidaus rinkos 
funkcionavimui. 

Or. fr

Pakeitimą pateikė Michael Cashman

Pakeitimas 17
9a konstatuojamoji dalis (nauja)

(9a) Europos šaunamojo ginklo leidimas 
turi būti laikomas pagrindiniu dokumentu, 
kurio reikia medžiotojams arba šauliams 
pervežant šaunamąjį ginklą į kitą valstybę 
narę. Bet kokie papildomi valstybės narės 
reikalavimai medžiotojams arba šauliams 
dėl šaunamojo ginklo įvežimo į tą valstybę 
narę turi būti pagrįsti ir suderinti su 
teisėtos viešosios tvarkos tikslais dėl viešojo 
saugumo užtikrinimo. 

Or. en
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Pagrindimas

Medžiotojų ir šaulių atvejais valstybės narės gali reikalauti pateikti kitus dokumentus vietoje 
Europos šaunamojo ginklo leidimo, jei tai aiškiai pagrįsta tos valstybės narės viešosios 
tvarkos tikslais, susijusiais su viešojo saugumo užtikrinimu ir jei tie reikalavimai atitinka 
šiuos tikslus. 

Pakeitimą pateikė Kathalijne Maria Buitenweg, Gisela Kallenbach

Pakeitimas 18
9a konstatuojamoji dalis (nauja)

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

Or. en

Pagrindimas

Iki šiol prekiautojų, kaip ir kitų profesijų atstovų, veiklos stebėsena nebuvo tinkamai 
kontroliuojama, nors ši veikla labai ypatinga ir būtina griežta jos kontrolė. Taigi reikėtų, kad 
tarpininkai ir prekiautojai pateiktų profesinės kompetencijos įrodymus.

Pakeitimą pateikė Kathalijne Maria Buitenweg, Gisela Kallenbach

Pakeitimas 19
9b konstatuojamoji dalis (nauja)

(9b) Siekiant sumažinti smurtinių mirčių ir 
sužeidimų, kurie sukeliami mažais ginklais, 
skaičių, įsigyjant ginklus nuotolinės 
komunikacijos priemonėmis, pvz., 
internetu, turi būti taikomi visi šios 
direktyvos reikalavimai. Būtinas 
pasirinkimo laikotarpis, trunkantis nuo 
ginklo užsakymo iki ginklo pristatymo 
datos, išskyrus asmenims, turintiems 
galiojantį leidimą, ir valstybės narės turi 
parengti išsamią tvarką, pagal kurią 
asmenys, galutiniu teismo sprendimu 
nuteisti dėl rimtų baudžiamosios teisės 
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pažeidimų, negalėtų įsigyti ginklų. 

Or. en

Pagrindimas

Kai ginklų įsigyjama naudojant nuotolinės komunikacijos ryšį, nėra tinkamų galimybių to 
įsigijimo kontroliuoti. Be to, pasirinkimo laikotarpis, taikomas kai kuriose JAV valstijose 
(pvz., Kalifornijoje), padėtų užkirsti kelią nusikaltimams dėl laikinų psichikos sutrikimų. 
Asmenų, teistų už baudžiamosios teisės pažeidimus, ginklų įsigijimas yra pavojingas ir turi 
būti kontroliuojamas. 

Pakeitimą pateikė Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg, Gisela Kallenbach

Pakeitimas 20
9c konstatuojamoji dalis (nauja)

(9c) Iš esmės Europos šaunamųjų ginklų 
leidimą galima vertinti patenkinamai, ir jis 
turėtų būti vienintelis dokumentas, kurį turi 
turėti medžiotojai ir šauliai, kai šiems 
reikia pervežti ginklą iš vienos valstybės 
narės į kitą valstybę narę.

Or. en

Pagrindimas

Kaip nurodyta 2000 m. Komisijos pranešime ir atsižvelgiant į tinkamą vidaus rinkos veikimą, 
valstybės narės, vykstant medžiotojų ir šaulių judėjimui, neturėtų galėti reikalauti jokių kitų 
dokumentų, išskyrus Europos šaunamųjų ginklų leidimą, ar taikyti kokių nors mokesčių. 

Pakeitimą pateikė Michael Cashman

Pakeitimas 21
1 STRAIPSNIO -1 DALIS (nauja)

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

-1) 1 straipsnio 1 dalies tekstas keičiamas 
šiuo tekstu: 
„Šioje direktyvoje „šaunamasis ginklas“ 
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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“.

Or. en

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 
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.

Pakeitimą pateikė Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg ir Gisela Kallenbach

Pakeitimas 22
1 STRAIPSNIO -1 DALIS (nauja)

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

-1) 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“.

Or. en
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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.

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 23
1 STRAIPSNIO -1 DALIS (nauja)

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

-1) 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“.

Or. en

Pakeitimą pateikė Marie-Line Reynaud

Pakeitimas 24
1 STRAIPSNIO 1 DALIS

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

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

2b. Šioje direktyvoje „neteisėta gamyba“ –
šaunamųjų ginklų, jų dalių ir komponentų 
bei šaudmenų įsigijimas, pardavimas, 
pristatymas, pervežimas ar perdavimas iš bet 
kokios valstybės teritorijos ar per jos 
teritoriją į 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.
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Or. fr

Pagrindimas

„Neteisėtos gamybos“ apibrėžimas turi apimti ir tuos atvejus, kai šaunamieji ginklai, jų 
dalys, komponentai ir šaudmenys įvežami iš trečiųjų šalių.

Pakeitimą pateikė Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg ir Gisela Kallenbach

Pakeitimas 25
1 STRAIPSNIO 1 DALIS

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

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

2b. Šioje direktyvoje „neteisėta gamyba“ –
šaunamųjų ginklų, jų dalių ir komponentų 
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 nuolatiniam civiliniam 
naudojimui...*, su sąlyga, kad žymėjimas
atitinka tuo metu taikytus reikalavimus.
_____________
* [šios direktyvos perkėlimo data valstybėse 
narėse]

Or. en

Pagrindimas

Registracijos nebuvimas turi būti įtrauktas kaip būtina nelegalios prekybos sąlyga. Frazės 
„pažeidžiant šią direktyvą“ įtraukimas suteikia teisinio aiškumo, bet kurią prekybą, kurią 
vykdant nesilaikoma direktyvoje išdėstytų nuostatų, apibrėžiant kaip nelegalią prekybą, ir 
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padeda užtikrinti, kad visiems ES teritorijoje esantiems šaunamiesiems ginklams taikomos tos 
pačios taisyklės. Vis dėlto sandoriai dėl šaunamųjų ginklų, atitinkančių dabartinius žymėjimo 
standartus, neturėtų būti laikomi nelegaliais, jei jie susiję su šaunamaisiais ginklais, 
pagamintais arba perduotais iki direktyvos nuostatų perkėlimo datos.

Pakeitimą pateikė Marie-Line Reynaud

Pakeitimas 26
1 STRAIPSNIO 1A DALIS (nauja)

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

1a) 1 straipsnio 4 dalies tekstas keičiamas 
šiuo tekstu: 
„Europos šaunamojo ginklo leidimas“ – 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.
Vien už tai, kad Europos šaunamojo ginklo 
leidimas nepateikiamas muitininkui arba 
policininkui patikrinimo metu, laisvės 
atėmimo bausmė neskiriama“.

Or. fr

Pagrindimas

Nors už Europos šaunamojo ginklo nepateikimą patikrinimo metu gali būti baudžiama, tačiau 
už tai negali būti skiriama laisvės atėmimo bausmė. 
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Pakeitimą pateikė Alexander Alvaro

Pakeitimas 27
1 STRAIPSNIO 1A DALIS (nauja)

2 straipsnio 2a dalis (nauja) (Direktyva 91/477/EEB)

1a) Į 2 straipsnį įtraukiama ši 2a dalis:
„Šios direktyvos nuostatos turi būti 
taikomos ir prekybai nuotoliniu būdu.“

Or. en

Pagrindimas

Turi būti užtikrinta, kad prekybai, pvz., internetu, būtų taikomos šios direktyvos nuostatos. 

Pakeitimą pateikė Roberta Angelilli, Guido Podestà ir Stefano Zappalà

Pakeitimas 28
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 
surinktą šaunamąjį ginklą, valstybės narės 
reikalauja, kad gaminant šaunamuosius 
ginklus kiekvienas ginklas būtų individualiai 
pažymėtas, įskaitant gamintojo vardą arba 
ženklą, šalį ir gamybos vietą bei serijos 
numerį, pvz., kaip nurodyta 1969 m. liepos 
1 d. Konvencijoje dėl šaulių ginklų
patvirtinimo žymenų abipusio 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.“

Or. it
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Pagrindimas

Attualmente tutti i Paesi maggiori produttori europei di armi destinate al mercato civile 
hanno sottoscritto la Convenzione CIP, cosicché si può ritenere che la quasi totalità delle 
armi civili presenti sul territorio dell’Unione Europea sia marcata in tale modo. È comunque 
necessario costituire un sistema unico di marcatura che permetta l’identificazione e la 
tracciatura delle armi presenti all’interno dell’Unione, coerentemente con il disposto dell’art. 
8 del Protocollo. Il sistema proposto dà la possibilità agli Stati membri di predisporre un 
sistema di marcatura unico autonomo, che comprenda tuttavia gli elementi previsti dal 
Protocollo e che sia omogeneo rispetto agli standard e ai criteri definiti dalla Convenzione 
CIP. L’articolo 11 paragrafo 2 del testo in vigore richiede per il trasferimento 
infracomunitario delle armi da fuoco che esse siano state punzonate da un banco di prova 
riconosciuto, ai sensi della Convenzione CIP. Da ultimo, è da preferire la più precisa dizione 
“produttore” anziché “fabbricante”, al fine di rendere omogenea la disposizione con il 
diritto comunitario derivato sulla qualità dei prodotti e la difesa del consumatore (Direttive 
85/374/CEE, 92/59 CEE e 2001/95/CE e successive modificazioni e integrazioni). In tal senso 
la dizione “produttore”, relativa al primo immissore sul mercato, è idonea a comprendere 
anche l’importatore in via definitiva.

Pakeitimą pateikė Kathalijne Maria Buitenweg ir Gisela Kallenbach

Pakeitimas 29
1 STRAIPSNIO 2 DALIS, 

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

2. Bent jau dėl A ir B kategorijų kiekviena
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.

2. Kiekviena valstybė narė reikalauja, kad 
prieš pradedant jos teritorijoje verstis 
prekiautojo ir tarpininko veikla būtų gautas 
oficialus leidimas, išduodamas patikrinus 
bent jau prekiautojo ir tarpininko asmeninę 
ir profesinę reputaciją bei kompetenciją. Jei 
tai juridinis asmuo, tikrinamas įmonei 
vadovaujantis asmuo. 

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme nurodoma, kad tarpininkų veiklą būtina kontroliuoti lygiai taip pat, kaip 
ir prekiautojų veiklą. Iki šiol tarpininkų, kaip ir kitų profesijų atstovų, veikla nebuvo tinkamai 
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kontroliuojama, nors tai labai specifinė veikla, kurią būtina griežtai kontroliuoti. Tad derėtų, 
kad prekiautojai ir tarpininkai pateiktų savo profesinės kompetencijos įrodymus. 

Pakeitimą pateikė Alexander Alvaro

Pakeitimas 30
1 STRAIPSNIO 2 DALIS,

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

2. Bent jau dėl A ir B kategorijų kiekviena 
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.

2. Kiekviena 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. 

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į pasiūlymą palikti tik dvi kategorijas, nuostata dėl C ir D kategorijų iš šio 
straipsnio turi būti išbraukta.

Pakeitimą pateikė Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg ir Gisela Kallenbach

Pakeitimas 31
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, 

3. Kiekviena valstybė narė užtikrina 
kompiuterizuotos ir centralizuotos 
duomenų kaupimo sistemos, kurioje 
visiems ginklams, kuriems taikoma 
direktyva, suteikiamas individualus 
numeris, priežiūrą. Duomenų sistemoje ne 
mažiau kaip 20 metų saugoma informacija 
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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.“

apie kiekvieno šaunamojo ginklo tipą, 
markę, kalibrą, gamybos metus ir serijos 
numerį, gamintojo pavadinimą ir jo adresą, 
buvusį ir esamą savininką, bet kokius 
pardavimo ar perdavimo veiksmus, mainų, 
nuomos, remonto ar techninį pertvarkymą 
ir kita informacija, kuri padėtų šaunamųjų 
ginklų paieškos sistemai. Duomenų 
kaupimo sistemoje taip pat laikoma 
informacija, pagal kurią galima būtų 
atsekti dalis, komponentus ir šaudmenis.
Iš kiekvieno prekiautojo ir tarpininko 
reikalaujama, kad jis, vykdydamas savo 
veiklą, tvarkytų registracijos knygą, kurioje 
būtų įrašyti visi atliekami veiksmai, kuriuos 
būtina įtraukti į centralizuotą duomenų 
kaupimo sistemą, nurodytą 1 pastraipoje. 
Prekiautojas ar tarpininkas, baigęs vykdyti 
savo veiklą, registracijos knygą pristato 
valstybinei institucijai, kuri atsakinga už 
registraciją, nurodytą 1 pastraipoje.

Or. en

Pagrindimas

Protokole nurodoma, kad už informacijos priežiūrą atsako valstybinės institucijos. Norint 
tinkamai vykdyti šaunamųjų ginklų paiešką, būtina turėti centralizuotą registracijos sistemą. 
Gamybos metai yra svarbi šaunamųjų ginklų paieškos informacija. XXI amžiuje 
kompiuterizuota sistema yra būtinybė. 10 metų laikotarpis, paminėtas JT protokole, yra per 
trumpas, atsižvelgiant į tai, kad ginklai yra ilgaamžiai. Taigi informaciją būtina saugoti 
mažiausiai 20 metų.

Pakeitimą pateikė Marie-Line Reynaud

Pakeitimas 32
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 

3. Iš kiekvieno prekiautojo reikalaujama, 
kad jis tvarkytų registracijos knygą, kurioje 
įrašoma informacija apie visus gautus arba 
parduotus šaunamuosius ginklus, bei 
duomenys, pagal kuriuos būtų galima 
identifikuoti ginklą, tai yra ginklo tipą, 
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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.“

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 kompiuterizuotoje 
ir centralizuotoje duomenų kaupimo 
sistemoje saugo pirmiau nurodytą
informaciją ne mažiau nei dešimt metų.“

Or. fr

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. 

Pakeitimą pateikė Adamos Adamou

Pakeitimas 33
1 STRAIPSNIO 2A DALIS (nauja)
5 straipsnis (Direktyva 91/477/EEB)

2a) 5 straipsnio tekstas keičiamas šiuo 
tekstu:
„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 sportinio šaudymo ginklus, tačiau 
kurie jokiais atvejais nėra jaunesni nei 16 
metų ir kurie ginklus naudoja varžyboms 
arba mokymuisi licencijuotame mokymų 
centre prižiūrimi ir vadovaujami 
kvalifikuoto trenerio;

b) nesukeltų pavojaus sau, viešajai tvarkai 
arba visuomenės saugumui.“ 

Or. en
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Pakeitimą pateikė Roberta Angelilli, Guido Podestà ir Stefano Zappalà

Pakeitimas 34
1 STRAIPSNIO 2A DALIS (nauja)
5 straipsnis (Direktyva 91/477/EEB)

2a) 5 straipsnio tekstas keičiamas šiuo 
tekstu:
„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 ir pan.).
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.“

Or. it

Pagrindimas

Tai, kad asmuo įvykdė sunkų nusikaltimą, yra vienintelis kriterijus, pagal kurį nustatoma, kad 
asmuo gali kelti pavojų visuomenei, jeigu jam būtų leista turėti šaunamąjį ginklą. 
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Pakeitimą pateikė Kathalijne Maria Buitenweg ir Gisela Kallenbach

Pakeitimas 35
1 STRAIPSNIO 2B DALIS (nauja)
6 straipsnis (Direktyva 91/477/EEB) 

2b) Į 6 straipsnį įtraukiamos šios dalys:
„Šaunamųjų ginklų, jų dalių ir 
komponentų bei šaudmenų įsigijimui 
naudojant nuotolinio ryšio priemones, kaip 
nustatyta 1997 m. gegužės 20 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos Nr. 
97/7/EB dėl vartotojų apsaugos, susijusios 
su nuotolinės prekybos sutartimis1, 2 
straipsnyje, turi būti taikomos šios 
direktyvos nuostatos.
Išskyrus asmenų, kurie turi galiojančius 
leidimus, atvejus valstybės narės 
šaunamųjų ginklų įsigijimui taiko 
mažiausiai 15 darbų dienų „nusiraminimo“ 
laikotarpį nuo ginklo įsigijimo ir jo 
pristatymo dienos.“
_____________
1 OL L 144, 1997 6 4, p. 19.

Or. en

Pagrindimas

Neįmanoma tinkamai kontroliuoti šaunamųjų ginklų įsigijimą naudojant nuotolinio ryšio
priemones. Be to, „nusiraminimo“ laikotarpis, kuris taikomas kai kuriose JAV valstijose, pvz., 
Kalifornijoje, prisidėtų prie to, kad būtų išvengta nusikaltimų, kurie įvykdomi esant laikinam 
proto sutrikimui.

Pakeitimą pateikė Alexander Alvaro

Pakeitimas 36
1 STRAIPSNIO 2B DALIS (nauja)
7 straipsnis (Direktyva 91/477/EEB)

2b. 7 straipsnio tekstas keičiamas šiuo 
tekstu:
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„1. Nė vienas asmuo valstybės narės 
teritorijoje negali įsigyti B kategorijai 
priskirto šaunamojo ginklo, jei ta valstybė 
narė nėra išdavusi asmeniui oficialaus 
leidimo.
Tokio oficialaus leidimo negalima išduoti 
kitos valstybės narės nuolatiniam 
gyventojui, jei iš anksto nėra gauta tos 
valstybės narės sutikimo.
2. Kiekvienas pardavėjas, prekiautojas arba 
privatus asmuo apie kiekvieną B 
kategorijai priskirto šaunamojo ginklo 
perleidimą arba perdavimą praneša 
valstybės narės, kurioje tai atliekama, 
valdžios institucijoms, nurodydamas 
duomenis, pagal kuriuos galima 
identifikuoti šaunamąjį ginklą ir jį įsigijusį 
asmenį. Jei tokį šaunamąjį ginklą įsigijęs 
asmuo yra nuolatinis kitos valstybės narės 
gyventojas, apie ginklo įsigijimą praneša ta 
valstybė narė, kurioje jis buvo įsigytas, ir 
šaunamąjį ginklą įsigijęs asmuo. Jei tokį 
šaunamąjį ginklą įsigijęs asmuo yra 
nuolatinis kitos valstybės narės gyventojas, 
apie ginklo įsigijimą praneša ta valstybė 
narė, kurioje jis buvo įsigytas, ir šaunamąjį 
ginklą įsigijęs asmuo.
3. Jei valstybė narė savo teritorijoje 
draudžia įsigyti ir laikyti B kategorijai 
priskirtą šaunamąjį ginklą, ji apie tai 
praneša kitoms valstybėms narėms, kurios 
padaro atitinkamą įrašą apie tai 
kiekviename Europos šaunamojo ginklo 
leidime, jų išduotame tokio šaunamojo 
ginklo turėtojui pagal 12 straipsnio 2 dalį.
4. Nė vienas asmuo valstybės narės 
teritorijoje negali laikyti B kategorijai 
priskirto šaunamojo ginklo, jei ta valstybė 
narė nėra išdavusi tam asmeniui oficialaus 
leidimo. Jeigu jis yra nuolatinis kitos 
valstybės narės gyventojas, apie tai 
atitinkamai pranešama tai kitai valstybei 
narei.
5. Oficialus leidimas įsigyti ir oficialus 
leidimas laikyti B kategorijai priskirtą 
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šaunamąjį ginklą gali būti išduotas 
priėmus vieną administracinį sprendimą.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į 8 pakeitimą, į direktyvos 7 straipsnį įterpiamos 8 straipsnio dalys. 

Pakeitimą pateikė Marie-Line Reynaud

Pakeitimas 37
1 STRAIPSNIO 2A DALIS (nauja)

7 straipsnio 3a dalis (nauja) (Direktyva 91/477/EEB)

2a) Į 7 straipsnį po 3 dalies įtraukiamos 
šios naujos dalys: 
„3a. Šio straipsnio nuostatos netaikomos, 
kai šaunamąjį ginklą įsigyja arba laiko 
asmuo, turintis galiojantį leidimą medžioti 
arba užsiimti sportiniu šaudymu, jeigu 
šaunamasis ginklas yra skirtas tam tikslui.“

Or. fr

Pakeitimą pateikė Alexander Alvaro

Pakeitimas 38
1 STRAIPSNIO 2A DALIS (nauja)

7 straipsnio 2a dalis (nauja) (Direktyva 91/477/EEB) 

2a) Į 7 straipsnį prieš paskutiniąją dalį 
įtraukiamos šios naujos dalys:
„2a. Leidimas įsigyti ir laikyti šaunamąjį 
ginklą turi būti automatiškai suteikiamas 
tiems asmenims, kurie turi galiojantį 
leidimą medžioti arba užsiimti sportiniu 
šaudymu.“

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama apriboti C ir D kategorijų išbraukimo pasekmes medžiotojams ir 
užsiimantiesiems sportiniu šaudymu.

Pakeitimą pateikė Roberta Angelilli, Guido Podestà ir Stefano Zappalà

Pakeitimas 39
1 STRAIPSNIO 2B DALIS (nauja)

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

2b) 7 straipsnio tekstas keičiamas šiuo 
tekstu:
a) 3dalis keičiama taip:
„3. Leidimas įsigyti ir laikyti šaunamąjį 
ginklą paprastai turi būti išduodamas 
paprastu administraciniu sprendimu.“

b) Įtraukiamos šios dalys: 
„3a. Valstybės narės, nustačiusios, kad 
asmenys įvykdo reikalavimus, keliamus 
norint gauti šaunamojo ginklo leidimą, gali 
išduoti jiems daugiametį leidimą įsigyti ir 
laikyti visus šaunamuosius ginklus, 
nepažeisdamos įpareigojimo apie tai 
pranešti kompetentingoms institucijoms, 
taip pat nuostatos dėl reguliaraus 
patvirtinimo, kad asmuo vis dar atitinka 
keliamus reikalavimus, ir didžiausių 
atitinkamuose šalies teisės aktuose 
nustatytų ribų dėl ginklų laikymo.
3b. Valstybės narės gali nustatyti 
supaprastintą ginklų, turinčių ribotą 
puolamąją galią, įsigijimo ir laikymo 
tvarką.“

Or. it

Pagrindimas

L’unificazione dei provvedimenti di autorizzazione all’acquisizione e alla detenzione è logica, 
essendo l’acquisizione di norma finalizzata alla detenzione. La previsione di una licenza 
pluriennale valida all’acquisizione e alla detenzione delle armi soggette ad autorizzazione 
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serve ad evitare inutili procedimenti a soggetti (tiratori sportivi agonisti, istruttori di tiro, 
collezionisti, operatori della sicurezza pubblici e privati) che hanno la necessità di acquisire 
e detenere nel tempo numerose armi diverse. In tali casi la concessione di autorizzazioni 
specifiche è un’inutile moltiplicazione di procedimenti sovrapponibili. Le legislazioni 
nazionali devono comunque prevedere la rapida comunicazione alle autorità competenti dei 
trasferimenti di arma, anche se, in effetti, tutti i trasferimenti di arma devono essere 
comunque registrati dagli armieri. È inoltre evidente che la permanenza dei requisiti 
necessari deve essere periodicamente controllata, anche in coincidenza col rinnovo. La 
possibilità di un regime semplificato per le armi a modesta capacità offensiva deriva 
dall’impossibilità di equiparare alle armi comuni oggetti di effettiva scarsa pericolosità, 
come, ad esempio, armi da fuoco da difesa non letali, in grado di lanciare unicamente 
proiettili in gomma o liquidi urticanti.

Pakeitimą pateikė Alexander Alvaro

Pakeitimas 40
1 STRAIPSNIO 2B DALIS (nauja)

9 straipsnio 1 dalies įvadinė dalis (Direktyva 91/477/EEB)

2b) 9 straipsnio 1 dalies įvadinė dalis 
keičiama taip:
„1. Laikantis 5, 6 ir 7 straipsniuose 
nustatytų įsipareigojimų, šaunamąjį ginklą 
leidžiama perduoti asmeniui, kuris nėra 
nuolatinis nurodytosios valstybės narės 
gyventojas, kai:“

Or. en

Pagrindimas

Remiantis pasiūlymu palikti tik dvi kategorijas, nuostata dėl C ir D kategorijų turi būti 
išbraukta. Atsižvelgiant į pasiūlymą išbraukti 8 straipsnį, nuoroda į 8 straipsnį turi būti 
išbraukta. 

Pakeitimą pateikė Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg ir Gisela Kallenbach

Pakeitimas 41
1 STRAIPSNIO 2C DALIS (nauja)

12 straipsnio 2 dalis (Direktyva 91/477/EEB)
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2c) 12 straipsnio 2 dalis keičiama taip:
a) pirmasis punktas keičiamas taip:
„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 
šaunamųjų ginklų leidimą, kuriame yra 
įrašytas toks šaunamasis ginklas arba 
šaunamieji ginklai, ir jeigu jie gali pagrįsti 
savo vykimo priežastis. Tokiais atvejais 
valstybės narės negali iš asmenų reikalauti 
be Europos šaunamojo ginklo leidimo 
pateikti dar ir kitus dokumentus. Valstybės 
narės negali Europos šaunamojo ginklo 
leidimo pripažinimą laikyti sąlyginiu dėl 
reikalavimo papildomai registruoti arba 
apmokėti mokesčius arba išlaidas.
b) antrasis punktas keičiamas taip:
„Vis dėlto ši išimtis netaikoma, kai 
vykstama į valstybę narę, kuri 
nurodytuosius šaunamuosius ginklus 
draudžia įsigyti ir laikyti; tokiu atveju 
Europos šaunamųjų ginklų leidime 
daromas įrašas.“

Or. en

Pagrindimas

Kaip nurodyta Komisijos 2000 m. ataskaitoje ir siekiant, kad tinkamai veiktų vidaus rinka, 
valstybėms narėms neturėtų būti leista iš keliaujančių medžiotojų ir šaulių be Europos 
šaunamųjų ginklų paso reikalauti dar ir kitų dokumentų bei mokesčių.

Pakeitimą pateikė Michael Cashman

Pakeitimas 42
1 STRAIPSNIO 2C DALIS (nauja)

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

2c) 12 straipsnio 2 dalis keičiama taip:
a) pirmasis punktas keičiamas taip:
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„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 
šaunamųjų ginklų leidimą, kuriame yra 
įrašytas toks šaunamasis ginklas arba 
šaunamieji ginklai, ir jeigu jie gali pagrįsti 
savo vykimo priežastis. Valstybės narės be 
Europos šaunamojo ginklo leidimo gali 
reikalauti papildomų dokumentų tik tada, 
kai tokie reikalavimai pagrįsti ir suderinti 
su teisėtos viešosios tvarkos tikslais dėl 
viešojo saugumo užtikrinimo. Kai valstybė 
narė nustato papildomus reikalavimus, ji 
apie tai turi informuoti kitas valstybes 
nares, ir tokia informacija turi būti pateikta 
ant Europos šaunamojo ginklo leidimo.“
b) antrasis punktas keičiamas taip:
„Vis dėlto ši išimtis netaikoma, kai 
vykstama į valstybę narę, kuri 
nurodytuosius šaunamuosius ginklus 
draudžia įsigyti ir laikyti; tokiu atveju 
Europos šaunamųjų ginklų leidime 
daromas įrašas.“

Or. en

Pagrindimas

Medžiotojų ir šaulių valstybės narės gali reikalauti pateikti kitus dokumentus vietoje Europos 
šaunamojo ginklo leidimo, jei tai aiškiai pagrįsta tos valstybės narės viešosios tvarkos 
tikslais, susijusiais su viešojo saugumo užtikrinimu ir jei tie reikalavimai atitinka šiuos tikslus.

Pakeitimą pateikė Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg, Gisela Kallenbach

Pakeitimas 43
1 STRAIPSNIO 2D DALIS (nauja)

13 straipsnio 2 ir 3 dalys (Direktyva 91/477/EEB)

2d) 13 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
a) 2 dalis keičiama taip:
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„2. Visą informaciją, kurią valstybės narės 
11 straipsnyje nustatyta tvarka gauna apie 
šaunamųjų ginklų perdavimus ir 7 
straipsnyje nustatyta tvarka – apie ne 
nuolatos gyvenančių toje šalyje gyventojų 
šaunamųjų ginklų įsigijimą ir laikymą, 
valstybėms narėms, į kurias ginklai 
perduodami, jos praneša dar neprasidėjus 
atitinkamiems perdavimams ir, jei reikia, 
dar neprasidėjus ginklų perdavimui –
tranzito valstybėms narėms.“
b) 3 dalis keičiama taip:
„3. Valstybės narės nuolatos keičiasi 
informacija, susijusia su ženklinimo 
sistemomis ir technologija, įgaliotų 
prekiautojų ir platintojų skaičiumi, ginklų, 
jų dalių ir komponentų bei šaudmenų 
perdavimu, nacionaliniais teisės aktais ir 
patirtimi, jų teritorijose esančiomis 
atsargomis, konfiskuotais šaunamaisiais 
ginklais ir deaktyvavimo metodais bei 
technologija. Valstybė narė, 
vadovaudamasi 1959 m. Europos 
konvenciją dėl savitarpio pagalbos 
baudžiamosiose bylose ir visomis kitomis 
vėliau priimtomis priemonėmis, kurios iš 
esmės arba iš dalies keičia, pakeičia arba 
papildo konvenciją, taip pat keičiasi 
informacija apie asmenis, kurie, teismui 
priėmus galutinį sprendimą, buvo 
pripažinti padarę nusikaltimą, apibrėžtą 
šioje direktyvoje. Komisija, siekdama 
įgyvendinti šio straipsnio nuostatas ir 
bendradarbiaudama ieškant nelegaliai 
laikomų šaunamųjų ginklų jų dalių ir 
komponentų bei šaudmenų, vėliausiai iki 
[...]* sudaro keitimosi informacija 
kontaktinę grupę. Kiekviena valstybė narė 
informuoja kitas valstybe nares ir valstybių 
valdžios institucijų komisiją, atsakingą už 
informacijos perdavimą ir gavimą bei 11 
straipsnio 4 dalyje nustatytų įsipareigojimų 
įgyvendinimą. Komisija, siekdama 
įgyvendinti šią dalį, imasi atitinkamų 
priemonių vadovaudamasi 4 dalimi.“
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Or. en

Pagrindimas

Šio pakeitimo pirmoji dalis atitinka siūlomą naują šaunamųjų ginklų klasifikaciją. Antroji ir 
trečioji dalys atitinka į Komisijos 2000 m. ataskaitą, kurioje pabrėžiamas didesnio valstybių 
narių bendradarbiavimo poreikis, įtrauktą pasiūlymą. Direktyvoje Nr. 91/477/EEB 
nurodomas informacijos tinklų sudarymas neapibrėžiant šio informacijos keitimosi formato. 
2000 m. ataskaitoje numatyta šiuo tikslu sukurti kontaktinę grupę. 

Pakeitimą pateikė Marie-Line Reynaud

Pakeitimas 44
1 STRAIPSNIO 2B DALIS (nauja)

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

2b) 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 
sudaro keitimosi informacija kontaktinę 
grupę.
Kiekviena valstybė narė informuoja kitas 
valstybe nares ir valstybių valdžios 
institucijų komisiją, atsakingą už 
informacijos perdavimą ir gavimą bei 11 
straipsnio 4 dalyje nustatytų įsipareigojimų 
įgyvendinimą.“

Or. fr

Pakeitimą pateikė Roberta Angelilli, Guido Podestà ir Stefano Zappalà

Pakeitimas 45
1 STRAIPSNIO 3 DALIS

16 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos įvadinė dalis (Direktyva 91/477/EEB)

Taikydamos šią direktyvą, valstybės narės 
užtikrina, kad kaip nusikalstama veika bus

(Šis pakeitimas variantui lietuvių kalba įtakos 
neturi.)
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kvalifikuojami bet kokie tyčiniai veiksmai, 
kuriais siekiama:

Or. it

Pagrindimas

(Šis pakeitimas variantui lietuvių kalba įtakos neturi.)

Pakeitimą pateikė Roberta Angelilli, Guido Podestà ir Stefano Zappalà

Pakeitimas 46
1 STRAIPSNIO 3 DALIS

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

1a. Bendrijos viduje šaunamųjų ginklų 
gabenimas pažeidžiant nuostatas dėl 
Europos šaunamojo ginklo leidimo neturi 
būti laikomas nusikalstama veika.

Or. it

Pagrindimas

Šia nuostata užtikrinama, kad teisėti šaunamojo ginklo turėtojai nebus laikomi nusikaltėliais, 
jeigu jie įvažiuodami į kitą valstybę narę negali pateikti Europos šaunamojo ginklo leidimo, 
bet turi visus kitus būtinus dokumentus.

Pakeitimą pateikė Véronique Mathieu

Pakeitimas 47
1 STRAIPSNIO 3 DALIS

16 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa (Direktyva 91/477/EEB)

Taikydamos šią direktyvą, valstybės narės 
užtikrina, kad kaip nusikalstama veika bus 
kvalifikuojami bet kokie tyčiniai veiksmai, 
kuriais siekiama:

Taikydamos šią direktyvą, valstybės narės 
užtikrina, kad kaip nusikalstama veika bus 
kvalifikuojami bet kokie tyčiniai, veiksmai, 
įvykdyti bendradarbiaujant su 
tarptautinėmis nusikalstamomis
organizacijomis, kuriais siekiama:

– neteisėtai gaminti šaunamuosius ginklus, 
jų dalis ir komponentus bei šaudmenis;

– neteisėtai gaminti šaunamuosius ginklus, 
jų dalis ir komponentus bei šaudmenis;

– neteisėtai prekiauti šaunamaisiais ginklais, 
jų dalimis ir komponentais bei šaudmenimis;

– neteisėtai prekiauti šaunamaisiais ginklais, 
jų dalimis ir komponentais bei šaudmenimis;
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– klastoti ar neteisėtai ištrinti, pašalinti ar 
pakeisti žymėjimą, nustatytą 4 straipsnio 1 
dalyje,

– klastoti ar neteisėtai ištrinti, pašalinti ar 
pakeisti žymėjimą, nustatytą 4 straipsnio 1 
dalyje,

Nusikalstama veika pagal šią direktyvą bus 
laikomas toks elgesys, kuris atliekamas už 
Bendrijos ribų.

Or. fr

Pakeitimą pateikė Ewa Klamt

Pakeitimas 48
1 STRAIPSNIO 3 DALIES 3 PASTRAIPA

16 straipsnio 1 dalies 3 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 ir kai joje 
dalyvauja organizuota nusikalstama grupė.

Or. en

Pagrindimas

Ši formuluotė paimta iš JT Protokolo, kuris sudaro direktyvos pagrindą, ir ja siekiama 
paaiškinti nuostatą. JT Protokolo, kuris papildo JT Konvenciją prieš tarptautinį organizuotą 
nusikalstamumą ir turi būti „aiškinamas kartu su Konvencija“ (Protokolo 1 straipsnis), 
nuostatos reikalauja, kad neteisėta šaunamųjų ginklų gamyba ir gabenimas būtų laikoma 
nusikalstama veika, tačiau tik tada, „kai tie nusikaltimai savo pobūdžiu yra tarptautiniai ir 
juose dalyvauja organizuota nusikalstama grupė“ (Protokolo 4 straipsnio 1 dalis). 

Pakeitimą pateikė Alexander Alvaro

Pakeitimas 49
1 STRAIPSNIO 3 DALIES 3A PASTRAIPA (nauja)

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

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

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.

Pakeitimą pateikė Michael Cashman

Pakeitimas 50
1 STRAIPSNIO 3A DALIS (nauja)

17 straipsnis (Direktyva 91/477/EEB)

3a. 17 straipsnis keičiamas taip:
„Praėjus penkeriems metams nuo šios 
direktyvos nuostatų perkėlimo į 
nacionalinius teisės aktus 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. 

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 51
1 STRAIPSNIO 4 DALIES -A PUNKTAS (nauja)

I priedo II dalies A punktas (Direktyva 91/477/EEB)

-a) II dalies A punkto tekstas keičiamas 
šiuo tekstu:
A. „Bet kuris daiktas, priskiriamas vienai iš 
toliau nurodytų kategorijų, išskyrus tą, 
kuriam dėl vienos iš III skirsnyje išvardytų 
priežasčių yra taikoma išimtis, nors jis ir 
atitinka apibrėžimo reikalavimus.
A kategorija. Uždrausti šaunamieji ginklai
1. Karinės raketos su sprogstamaisiais 
užtaisais ir jų paleidimo įtaisai.
2. Automatiniai šaunamieji ginklai.
3. Šaunamieji ginklai, kurie užmaskuoti 
kaip kiti daiktai.
4. Šaudmenys su pramušamaisiais, 
sprogstamaisiais arba padegamaisiais 
sviediniais ir šių šaudmenų sviediniai.
5. Pistoletų ir revolverių šoviniai su 
ekspansyviomis kulkomis ir kulkos tokiems 
šoviniams, išskyrus atvejus, kai tokius 
šovinius bei kulkas medžioklei ar 
sportiniam šaudymui naudoja tam teisę 
turintys asmenys.
B kategorija. Šaunamieji ginklai, kuriems 
įsigyti reikia oficialaus leidimo
1. Pusiau automatiniai arba pertaisomi 
trumpieji šaunamieji ginklai.
2. Vienašūviai trumpieji šaunamieji 
ginklai, šaudantys centrinio įskėlimo 
šoviniais.
3. Vienašūviai trumpieji šaunamieji 
ginklai, kurių visas ilgis yra mažesnis kaip 
28 cm, šaudantys žiedinio įskėlimo 
šoviniais.
4. Pusiau automatiniai ilgieji šaunamieji 
ginklai, kurių dėtuvėje ir šovinio lizde kartu 
telpa daugiau nei trys šoviniai.
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5. Pusiau automatiniai ilgieji šaunamieji 
ginklai, kurių dėtuvėje ir šovinio lizde kartu 
telpa ne daugiau kaip trys šoviniai, jeigu jų 
dėtuvė nuimama arba ginklo konstrukcija 
neužtikrina galimybės su paprastais 
įrankiais techniškai pertvarkyti jį į ginklą, 
kurio dėtuvėje ir šovinio lizde kartu tilptų 
daugiau nei trys šoviniai.
6. Pertaisomi arba pusiau automatiniai 
ilgieji lygiavamzdžiai ginklai ne ilgesniais 
nei 60 cm vamzdžiais.
7. Pusiau automatiniai šaunamieji ginklai, 
neskirti kariniam naudojimui, kurie 
panašūs į karinius ginklus su automatiniais 
mechanizmais.
8. Pertaisomi ilgieji šaunamieji ginklai, 
išskyrus B kategorijos, išvardytuosius 6 
punkte.
9. Ilgieji šaunamieji ginklai su graižtviniais 
po kiekvieno šūvio užtaisomais vamzdžiais.
10. Pusiau automatiniai ilgieji šaunamieji 
ginklai, išskyrus B kategorijos, 
išvardytuosius 4–7 punktuose.
11. Vienašūviai trumpieji šaunamieji 
ginklai, kurių bendras ilgis ne mažesnis nei
28 cm, šaudantys žiedinio įskėlimo 
šoviniais.
12. Ilgieji šaunamieji ginklai su lygiaisiais 
po kiekvieno šūvio užtaisomais vamzdžiais.
Valstybės narės, kurios naudoja kitokią

skirstymo į kategorijas schemą, tokią 
klasifikavimo sistemą gali išlaikyti.

Or. it

Pagrindimas

Atsižvelgiant į subsidiarumo principą ir skirtingų šalių papročių bei tradicijų įvairovę, 
valstybės narės yra prašomos legalius šaunamuosius ginklus skirstyti į dvi kategorijas, o tos 
valstybės narės, kuriose jau įvestos kitokios kategorijos, turi teisę tokį skirstymą pasilikti. 
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Pakeitimą pateikė Michael Cashman

Pakeitimas 52
1 STRAIPSNIO 4 DALIES B PUNKTAS

I priedo III dalies b punktas (Direktyva 91/477/EEB)

4b) I priede III dalies b punktas keičiamas 
taip:
b) skirti signalizavimui, gelbėjimuisi, 
gyvulių skerdimui arba žvejybai harpūnu 
arba yra kitokios pramoninės arba 
techninės paskirties, jeigu jie naudojami tik 
pagal paskirtį ir nėra panašūs į graižtvinį 
ginklą, šautuvą, pistoletą, revolverį arba 
kitą tradicinį šaunamąjį ginklą;

Or. en

Pagrindimas

Kadangi šaunamųjų ginklų apibrėžimas gali būti pakeistas norint įtraukti techniškai 
pertvarkomus ginklus, kai kurie tokie šaunamieji ginklai gali likti neįtraukti į Direktyvos 
91/477/EEB I priedo III dalies b punktą. Ginklai, kurie yra šaunamųjų ginklų kopijos arba 
savo išvaizda panašūs į tradicinius šaunamuosius ginklus, neturi būti pašalinti iš šaunamojo 
ginklo apibrėžimo, turint omeny galimybę juos panaudoti kaip techniškai pertvarkytus ginklus 
nusikalstamai veikai vykdyti.

Pakeitimą pateikė Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg ir Gisela Kallenbach

Pakeitimas 53
1 STRAIPSNIO 4A DALIS (nauja)

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

4a) II priede f punktas keičiamas taip:
a) 1 ir 2 dalys keičiamos taip:
„Šiame leidime nurodyta teisė vykti į kitą 
valstybę narę turint vieną ar keletą 
šaunamųjų ginklų įgyjama tada, kai iš jau 
aplankytos valstybės narės iš anksto yra 
gautas vienas arba keletas atitinkamų 
oficialių leidimų. Europos šaunamojo 
ginklo leidime gali būti padarytas įrašas 
apie tokį arba tokius leidimus.
Pirmiau nurodytas iš anksto gaunamas 
oficialus leidimas iš esmės nėra būtinas, 
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kai su šaunamuoju ginklu vykstama 
medžioti arba dalyvauti sportinio 
medžioklinio šaudymo renginiuose, jei 
vykstantis asmuo turi leidimą 
šaunamiesiems ginklams ir gali nurodyti 
savo kelionės priežastį.“
b) 3 dalis keičiama taip:
„Jeigu valstybė narė, kitą valstybę narę 
informuoja, kad laikyti tam tikrus B 
kategorijai priskirtus šaunamuosius 
ginklus yra draudžiama arba jiems įsigyti 
būtinas oficialus leidimas, yra daromas 
vienas iš šių įrašų:“
c) 5 dalis išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu priderinama prie naujai pasiūlytos šaunamųjų ginklų klasifikacijos.

Pakeitimą pateikė Michael Cashman

Pakeitimas 54
A1 STRAIPSNIO 4A DALIS (nauja)

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

4a) II priede f punktas keičiamas taip:
a) 1 dalis keičiama taip:
„Šiame leidime nurodyta teisė vykti į kitą 
valstybę narę turint vieną ar keletą 
šaunamųjų ginklų įgyjama tada, kai iš 
aplankytos valstybės narės iš anksto gautas 
vienas arba keletas atitinkamų oficialių 
leidimų. Europos šaunamojo ginklo leidime 
gali būti padarytas įrašas apie tokį (tokius) 
leidimą (-us).
b) 2 dalis išbraukta. 
c) 3 dalis keičiama taip:
„Jeigu valstybė narė kitą valstybę narę 
informuoja, kad laikyti tam tikrus B 
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kategorijai priskirtus šaunamuosius 
ginklus draudžiama, daromas vienas iš šių 
įrašų:
c) 5 dalis išbraukta.
d) Po paskutiniosios dalies įtraukiama ši 
dalis: 
„Kai valstybė narė informuoja kitas 
valstybes nares, kad ji be Europos 
šaunamojo ginklo leidimo taiko ir kitus 
papildomus reikalavimus remdamasi 
viešojo saugumo užtikrinimo tikslais, tokie 
reikalavimai turi būti pateikti ant 
šaunamojo ginklo leidimo.“

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka siūlomą naują šaunamųjų ginklų klasifikaciją ir medžiotojams bei 
šauliams suteikia tikrumo naudojant Europos šaunamojo ginklo leidimą.
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