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direktyvą 91/477/EEB dėl ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolės

Pasiūlymas dėl direktyvos (COM(2006)0093 – C6-0081/2006 – 2006/0031(COD) – keičiantis 
aktas)

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimą pateikė Arlene McCarthy

Pakeitimas 42
3A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(3a) Policijos tyrimai rodo, kad Europos 
bendrijoje didėja nusikalstama veikla 
perdarius ginklus ir tarptautinė 
kontrabanda perdaromais ginklais, siekiant 
perdaryti juos į šaunamuosius ginklus, iš 
kurių sprogimo varomąja jėga galėtų būti 
paleidžiamas šratas, kulka ar kitas 
sviedinys, todėl būtina užtikrinti, kad 
tokiems perdaromiems ginklams būtų 
taikomas šaunamojo ginklo apibrėžimas 
pagal šią direktyvą. 

Or. en
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Pagrindimas

Policija paneša apie didėjančią perdarytų ginklų problemą, ypač atsižvelgiant į tai, kad kai 
kuriose valstybėse narėse įvedama griežtesnė įprastinių šaunamųjų ginklų kontrolė. Tai 
neabejotinai visos Europos problema, įskaitant kai kuriose valstybėse narėse teisėtai 
prieinamų perdaromų ginklų kontrabandą į kitas valstybes nares siekiant juos perdaryti. 

Pakeitimą pateikė Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta Angelilli, Michl 
Ebner

Pakeitimas 43
7 KONSTATUOJAMOJI DALIS 

(7) Taip pat reikia patikslinti, kad 
tarpininkų ir tarpininkavimo veikla, apie 
kurią kalbama Protokolo 15 straipsnyje, 
atitinka direktyvoje pateiktą prekiautojo 
sąvoką.

(7) Šis pakeitimas variantui lietuvių kalba 
įtakos neturi.

Or. it

Pagrindimas

Šis pakeitimas variantui lietuvių kalba įtakos neturi.

Pakeitimą pateikė Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Pakeitimas 44
9A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

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

Or. it

Pagrindimas

Veiklai, susijusiai su ginklų sektoriumi, taikoma kontrolė ir leidimai turi aprėpti ir 
dalyvaujančių asmenų profesinius gebėjimus. Ginklų civilinėms reikmėms rinkoje tarpininkai 
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nedalyvauja. Visų verslininkų finansinę veiklą turi kontroliuoti atitinkamos policijos valdybos, 
ir neatrodo, kad būtų priežasčių ginklų civilinei rinkai gamintojams taikyti kitokius finansų 
patikrinimus nei taikomi. 

Pakeitimą pateikė Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti

Pakeitimas 45
9B KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(9b) Šioje direktyvoje turi būti nustatytos 
taisyklės, pagal kurias privatūs asmenys 
galėtų įsigyti ginklų naudojant nuotolinės 
komunikacijos priemones, pvz., internetą. 
Valstybės narės turi parengti išsamią 
tvarką, pagal kurią asmenys, galutiniu 
teismo sprendimu nuteisti už 
baudžiamosios teisės pažeidimus, negalėtų 
įsigyti ginklų. 

Or. it

Pagrindimas

Privačių asmenų ginklų įsigijimas naudojant nuotolinės komunikacijos priemones turėtų būti 
griežtai kontroliuojamas, o bet kokiems tokiems įsigijimams turėtų būti taikomos šioje 
direktyvoje nustatytos taisyklės. Siekiant suderinti atitinkamas valstybių narių taisykles dėl 
ginklų įsigijimo ir laikymo, asmenims, kurie buvo nuteisti už sunkų nusikaltimą asmeniui, 
turėtų būti draudžiama įsigyti ginklų. 

Pakeitimą pateikė Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Pakeitimas 46
9C KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(9c) Europos šaunamųjų ginklų leidimas 
nuo šiol turėtų būti vienintelis dokumentas, 
kurį turi turėti dokumento turėtojas, kad 
pervežtų ginklą į kitą valstybę narę. 

Or. it
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Pagrindimas

Kaip nurodyta 2000 m. Komisijos pranešime ir atsižvelgiant į tinkamą vidaus rinkos veikimą, 
valstybės narės, vykstant medžiotojų ir šaulių judėjimui ES, neturėtų galėti pareikalauti jokių 
kitų dokumentų, išskyrus Europos šaunamųjų ginklų leidimą, ar taikyti kokius nors mokesčius.
Į teisės aktą neturi būti įtrauktas šaunamųjų ginklų leidimo tinkamumo įvertinimas; šis 
klausimas turėtų būti sprendžiamas vertinant politiką. 

Pakeitimą pateikė Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta Angelilli, Michl 
Ebner

Pakeitimas 47
9D KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(9d) Būtina gerinti informacijos mainus 
tarp valstybių narių, siekiant palengvinti 
šaunamųjų ginklų paieškos sistemą ir kovą 
su nelegalia šaunamųjų ginklų, jų dalių, 
komponentų ir šaudmenų prekyba ir 
gamyba.

Or. it

Pagrindimas

Siekiant kovoti su nelegalia šaunamųjų ginklų prekyba ir gamyba, būtina, kad valstybės narės 
keistųsi išsamia informacija. 

Pakeitimą pateikė Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta Angelilli, Michl 
Ebner

Pakeitimas 48
9E KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(9e) Kai kurios valstybės narės neseniai 
supaprastino ginklų klasifikaciją ir 
naudoja ne keturias, o šias dvi kategorijas: 
draudžiami šaunamieji ginklai ir 
šaunamieji ginklai, kuriems būtini leidimai. 
Valstybės narės turėtų taikyti šią 
supaprastintą klasifikaciją, nors šalys, 
kurios šiuo metu skirsto ginklus į skirtingas 
kategorijų grupes, gali, laikydamosi 
subsidiarumo principo, toliau taikyti 
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esamas klasifikacijos ir leidimų sistemas. 

Or. it

Pagrindimas

Atsižvelgiant į subsidiarumo principą, kurio visada laikomasi ES politikoje, turėtų būti 
gerbiamos atitinkamos konkrečios valstybių narių ypatybės ir tradicijos. 

Pakeitimą pateikė Michl Ebner, Alexander Radwan

Pakeitimas 49
9F KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(9f) Europos šaunamojo ginklo leidimo 
įsigijimo sąlygos ir galiojimo laikas visose 
valstybėse turi būti vienodi, be to, prašymo 
pateikėjui neturi būti papildomų išlaidų, 
išskyrus išlaidas nacionaliniam šaunamojo 
ginklo leidimui.

Or. de

Pagrindimas

Europos šaunamojo ginklo leidimo tikslas yra padėti efektyviai veikti Europos vidaus rinkai ir 
Europos piliečiams lengviau įgyvendinti savo laisves. Todėl turi būti išvengta sąlygų, ypač 
finansinio ir biurokratinio pobūdžio, kurios daro didelę žalą tokių laisvių įgijimui ir 
įgyvendinimui ir kartu vidaus rinkos veikimui. Atsižvelgiant į lygių galimybių principą, taip 
pat nėra pagrįsti pernelyg dideli šių sąlygų skirtumai atskirose valstybėse narėse.

Pakeitimą pateikė Arlene McCarthy

Pakeitimas 50
9G KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(9a) Europos šaunamojo ginklo leidimas 
turėtų būti vienintelis dokumentas, kurį turi 
turėti medžiotojai ir šauliai, kuriems reikia 
pervežti ginklą iš vienos valstybės narės į 
kitą valstybę narę. Bet kokie papildomi 
valstybės narės nustatyti reikalavimai dėl 
medžiotojo arba šaulio įvežamo į šią 
valstybę narę šaunamojo ginklo turi būti 
pagrįsti ir proporcingi viešosios politikos 
tikslams, susijusiems su visuomenės 
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saugumo užtikrinimu. 

Or. en

Pagrindimas

Keliaujant medžiotojams ir šauliams, valstybės narės kitų nei Europos šaunamojo ginklo 
leidimas dokumentų gali reikalauti tik tada, jei tai griežtai pagrįsta teisėtais valstybės narės 
viešosios politikos tikslais, susijusiais su visuomenės saugumo užtikrinimu, ir jei šie 
reikalavimai proporcingi tiems tikslams. 

Pakeitimą pateikė Michl Ebner, Paul Rübig, Alexander Radwan

Pakeitimas 51
9H KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(9h) Europos šaunamojo ginklo leidimas 
galioja ir turėtų būti vienintelis 
dokumentas, kurį turi turėti medžiotojai ir 
šauliai arba kultūrinio ir istorinio pobūdžio 
šaulių sąjungos, kuriems reikia pervežti 
teisėtai laikomą ginklą ir šaudmenis prie jo 
iš vienos valstybės narės į kitą valstybę 
narę.
Ši nuostata neturi įtakos jokiems 
atitinkamiems galiojantiems dvišaliams 
susitarimams.  

Or. de

Pagrindimas

Medžiotojams ir sportininkams šauliams darnaus vidaus rinkos veikimo sumetimais turėtų 
būti leista vykti į kitą valstybę narę tik su Europos šaunamojo ginklo leidimu. Be to, 
atsižvelgiant į Europos idėją, tarptautiniuose kultūriniuose mainuose turėtų galėti dalyvauti ir
kultūrinio ir istorinio pobūdžio šaulių sąjungos.

Pakeitimą pateikė Michl Ebner, Paul Rübig, Alexander Radwan

Pakeitimas 52
9I KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(9i) Tuo atveju, kai kultūrinio ir istorinio 
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pobūdžio sąjungų veikla susijusi su 
senoviniais ginklais ir jų naudojimu, turi 
būti siekiama abipusio nacionalinių 
dokumentų, skirtų tarptautiniam šios rūšies 
ginklų ir šaudmenų pervežimui ir 
naudojimui, pripažinimo, kaip numatyta, 
pvz., 2002 m. birželio 28 d. dvišaliame 
Vokietijos ir Austrijos susitarime1. 
1Susitarimas tarp Austrijos Respublikos ir Vokietijos 
Federacinės Respublikos dėl abipusio dokumentų 
dėl tradicinių šaulių sąjungų atstovų ir šaulių 
šaunamųjų ginklų ir amunicijos gabenimo ir 
naudojimo, 2002 m. birželio 28 d. sudarytas Berlyne 
(Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich (Part 
III), 13 May 2004). 

Or. de

Pagrindimas

Siekiant Europos Sąjungoje išsaugoti ir puoselėti kultūrinę įvairovę ir istorines tradicijas, 
kultūrinio ir istorinio pobūdžio sąjungoms turi būti sudarytos kuo geresnės galimybės tvarkyti 
ir naudoti senovinius ginklus šiems tikslams. Šis sprendimas jau buvo sėkmingai įgyvendintas 
minėto Susitarimo tarp Austrijos Respublikos ir Vokietijos Federacinės Respublikos dėl 
abipusio dokumentų dėl šaunamųjų ginklų ir amunicijos gabenimo ir naudojimo atveju ir, 
nepaisant būgštavimų, dėl jo nebuvo pradėta nekontroliuotai ar net pavojingai naudoti 
senovinius ginklus. 

Pakeitimą pateikė Arlene McCarthy

Pakeitimas 53
1 STRAIPSNIO –1 PUNKTAS (naujas)

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

–1) 1 straipsnio 1 dalis keičiama taip:
„1. Šioje direktyvoje „šaunamasis 
ginklas“ – bet koks nešiojamasis 
vamzdinis ginklas, kuris išstumia, yra 
suprojektuotas išstumti arba gali būti 
perdirbtas, kad galėtų veikiant 
sprogstamajai medžiagai išstumti šratą, 
kulką ar šovinį, išskyrus atvejus, jei jis 
atitinka apibrėžimą, bet dėl tam tikrų 
priežasčių nėra įtrauktas į I priedo III 
skirsnį. Šaunamųjų ginklų klasifikacija 
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pateikta I priedo II skyriuje“.

Or. en

Pagrindimas

Šaunamojo ginklo apibrėžimas atitinka Protokolą. Vis dėlto apibrėžime turi būti atsižvelgta į 
tai, kad nuo Protokolo pasirašymo Europoje didėja nusikalstama veikla perdarant ginklus ir 
tarptautinė kontrabanda perdaromais ginklais. Iškilęs pavojus, kad Protokole vartojamas 
„lengvai perdaromų ginklų“ apibrėžimas bus skirtingai aiškinamas skirtingose valstybėse 
narėse, todėl gali atsirasti spragų, kuriomis galima būtų pasinaudoti nusikalstamiems 
tikslams. Nusikaltėlių naudojama vis pažangesnė technika perdarant ginklus leidžia perdirbti 
ir ginklus, kurie nelaikomi „lengvai perdaromais“.

Pakeitimą pateikė Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Michl Ebner

Pakeitimas 54
1 STRAIPSNIO –1A PUNKTAS (naujas)

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

–1a) 1 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
„1. Šioje direktyvoje „šaunamasis ginklas“ 
– bet koks nešiojamasis vamzdinis ginklas, 
kuris išstumia arba yra suprojektuotas 
išstumti veikiant sprogstamajai medžiagai 
šratą, kulką ar šovinį, išskyrus atvejus, jei 
jis atitinka apibrėžimą, bet dėl tam tikrų 
priežasčių nėra įtrauktas į I priedo III 
skirsnį. Šaunamųjų ginklų klasifikacija 
pateikta I priedo II skyriuje“.

Or. it

Pagrindimas

Šaunamojo ginklo apibrėžimas pagrįstas Protokolu. Vis dėlto tai, kad į apibrėžimą neturėtų 
būti įtraukti deaktyvuoti, senoviniai ir kai kurie kiti ginklai, minimi Direktyvos I priedo III 
skirsnyje, atrodo, buvo pamiršta.

Pakeitimą pateikė Lasse Lehtinen

Pakeitimas 55
1 STRAIPSNIO –1B PUNKTAS (naujas)
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1 straipsnio 1a dalis (nauja) (Direktyva 91/477/EEB)

–1b) Į 1 straipsnį įtraukiama ši 1a dalis:
„1a. Šioje direktyvoje „atsekamumas“ –
sisteminis šaunamųjų ginklų ir, jei 
įmanoma, jų dalių ir komponentų bei 
šaudmenų atsekimas nuo gamintojo iki 
pirkėjo, siekiant padėti valstybių 
kompetentingoms institucijoms nustatyti, 
ištirti ir išnagrinėti nelegalią prekybą ir 
gamybą“.

Or. en

Pagrindimas

Šis atsekamumo apibrėžimas, pateiktas Protokole, turi būti įtrauktas į Direktyvą dėl teisinio 
aiškumo.

Pakeitimą pateikė Lasse Lehtinen

Pakeitimas 56
1 STRAIPSNIO –1C PUNKTAS (naujas)

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

–1b) Į 1 straipsnį įtraukiama ši dalis:
„1b. Šioje direktyvoje „šaudmenys“ –
sukomplektuotas šovinys arba jo 
sudedamosios dalys, įskaitant šovinio 
tūteles, detonatorius, sprogstamąją 
medžiagą, kulkas ar sviedinius, 
naudojamas šaunamajame ginkle, tuo 
atveju, kai tiems komponentams 
atitinkamoje valstybėje reikalingi 
leidimai.“

Or. en

Pagrindimas

Šis sąvokos „šaudmenys“ apibrėžimas, pateiktas Protokole, turi būti įtrauktas į Direktyvą 
siekiant teisinio aiškumo.
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Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach

Pakeitimas 57
1 STRAIPSNIO –1D PUNKTAS (naujas)

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

–1d) Į 1 straipsnį įtraukiama ši 1c dalis:
„1c. Šioje direktyvoje „senovinis ginklas“ 
– bet kuris ginklas, pagamintas iki 
1900 m., arba bet kuris naujesnis ginklas, 
kurį valstybė narė pagal techninius 
kriterijus laiko senoviniu ginklu. Būtini 
techniniai kriterijai turi bent jau atitikti 
standartus, nustatytus pagal 13 straipsnio 
4 dalį“.

Or. en

Pagrindimas

„Senovinio ginklo“ sąvokos apibrėžimas būtinas dėl teisinio aiškumo, nes Direktyva 
netaikoma šiems ginklams. 

Pakeitimą pateikė Michl Ebner, Alexander Radwan

Pakeitimas 58
1 STRAIPSNIO –1E PUNKTAS (naujas)

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

–1e) Į 1 straipsnį įtraukiama ši 1d dalis:
„1d. Šioje direktyvoje „senovinis ginklas“ –
bet kuris ginklas, pagamintas iki 1899 m., 
ir jo dalys, taip pat bet kuris ginklas, pagal 
nacionalinius įstatymus laikomas 
„senoviniu ginklu“. 
Be to, šis apibrėžimas taikomas visiems 
ginklams, jų dalims ir šaudmenims, kurie 
nėra naujesni nei Antrojo pasaulinio karo 
modelio ir kurie pakeisti taip, kad jais 
nebūtų įmanoma šaudyti tikrais 
šaudmenimis.“

Or. de
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Pagrindimas

Remiantis galiojančiais susitarimais (Šengeno susitarimu ir JT protokolu), „senoviniais 
ginklais“ laikomi ginklai, pagaminti iki 1899 m. Vis dėlto Europoje yra kultūrinio ir istorinio 
pobūdžio sąjungos, kurios, siekdamos vykdyti savo veiklą, kuria siekiama išsaugoti Europoje 
kultūrinę įvairovę, taip pat naudojasi neveikiančiais ginklais, kurie buvo pagaminti po 
1899 m. Kadangi šie ginklai tinka tik tokiems kultūrinio ir istorinio pobūdžio tikslams, į juos 
turėtų būti atsižvelgta, t. y. atitinkamai išplėstas „senovinio ginklo“ apibrėžimas. 

Pakeitimą pateikė Michl Ebner, Paul Rübig, Alexander Radwan

Pakeitimas 59
1 STRAIPSNIO –1F PUNKTAS (naujas)

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

–1f) Į 1 straipsnį įtraukiama ši 1e dalis:
„1e. Šioje direktyvoje „senoviniai ginklai“ 
– ginklai, kurie nėra naujesni nei Antrojo 
pasaulinio karo modelio. Be to, jiems 
priklauso šių kategorijų modeliai:
– pertaisomi ilgieji šaunamieji ginklai ne 
ilgesniais kaip 60 cm vamzdžiais;
– kiti pertaisomi ilgieji šaunamieji ginklai; 
– ilgieji šaunamieji ginklai su graižtviniais 
po kiekvieno šūvio užtaisomais vamzdžiais;
– ilgieji šaunamieji ginklai su lygiaisiais po 
kiekvieno šūvio užtaisomais vamzdžiais.“ 

Or. de

Pagrindimas

Senovinių ginklų problema ypač aktuali Vokietijos, Austrijos ir šiaurės Italijos istorinio 
pobūdžio šaulių sąjungoms. Istorinio pobūdžio šaulių sąjungos yra daugelio šalių tradicija, 
atspindinti Europos dvasią. Dėl to senovinius ginklus būtina įtraukti į Direktyvą. 

Pakeitimą pateikė Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Pakeitimas 60
1 STRAIPSNIO –1G PUNKTAS (naujas)

1 straipsnio 1f dalis (nauja) (Direktyva 91/477/EEB)
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-1g) Į 1 straipsnį įtraukiama ši dalis:
„1f. Šioje direktyvoje „šaudmenys“ –
sukomplektuotas šovinys arba jo 
sudedamosios dalys, įskaitant šovinio 
tūteles, detonatorius, sprogstamąją 
medžiagą, kulkas ar sviedinius, 
naudojamas šaunamajame ginkle, tuo 
atveju, kai tiems komponentams 
atitinkamoje valstybėje reikalingi leidimai.“

Or. it

Pagrindimas

Pasiūlytas apibrėžimas visiškai atitinka Protokolo apibrėžimą. Šaudmenų sudedamosioms 
dalims, kurios paprastai yra inertiškos, turėtų būti taikomos tos pačios taisyklės kaip ir 
sukomplektuotam šoviniui tik tuo atveju, jei tai numatyta atitinkamuose nacionaliniuose teisės 
aktuose. 

Pakeitimą pateikė Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Pakeitimas 61
1 STRAIPSNIO –1H PUNKTAS (naujas)

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

-1h) Į 1 straipsnį įtraukiama ši dalis:
„1e. Šioje direktyvoje „ginklų dalys ir 
komponentai“ – bet kuris pagrindinis 
elementas, specialiai sukurtas ir 
suprojektuotas ginklui ir būtinas jo 
veikimui, įskaitant vamzdį, korpusą arba 
uoksą, šliuožiklį arba cilindrą, spyną arba 
užraktą ir bet kurį įtaisą, suprojektuotą ar 
pritaikytą šaunamojo ginklo šūvio garsui 
sumažinti“. 

Or. it

Pagrindimas

Tam, kad būtų laikoma ginklo dalimi, ta dalis turėtų būti ne tik būtina jo veikimui, bet ir būti 
specialiai suprojektuota šiam tikslui, kitaip tariant, jos neturėtų būti įmanoma panaudoti 
kitam tikslui arba supainioti su kito mechaninio įtaiso komponentu: ji turi būti unikali ir 
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atskiriama. 

Pakeitimą pateikė Charlotte Cederschiöld

Pakeitimas 62
1 STRAIPSNIO –1I PUNKTAS (naujas)

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

„-1i) Šioje direktyvoje „šaudmenys“ –
gaminys, sudarytas iš tūtelės, 
detonatoriaus, kulkos ir sprogstamosios 
medžiagos.“ 

Or. sv

Pagrindimas

Į Ginklų direktyvą reikia įtraukti šaudmenų apibrėžimą. Vis dėlto šaudmenų sudedamosios 
dalys savaime neturi reikšmės ir nekelia jokio pavojaus; taigi šiame kontekste šaudmenys yra 
svarbūs kaip visuma. 

Pakeitimą pateikė Charlotte Cederschiöld

Pakeitimas 63
1 STRAIPSNIO –1J PUNKTAS (naujas)

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

-1j) Į 1 straipsnį įtraukiama ši 1g dalis:
„1g. Šioje direktyvoje „ginklų tarpininkas“ 
– bet kuris juridinis ar fizinis asmuo, kuris, 
vykdydamas savo ekonominę veiklą, 
sukuria sąlygas, būtinas sudaryti sutartį, 
susijusią su šaunamųjų ginklų, jų dalių ir 
šaudmenų gamyba, prekyba, mainais, 
nuoma, remontu ar jų techniniu 
pertvarkymu.“

Or. sv

Pagrindimas

Siekiant, kad išliktų darna su Direktyvos 1 straipsnio 2 dalimi ir ši direktyva nebūtų taikoma 
privatiems asmenims, kurie, pvz., keičiasi ginklais hobio tikslais, dalyje dėl ginklų tarpininkų 
turi būti papildomai paminėta ekonominė veikla. 
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Pakeitimą pateikė Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Pakeitimas 64
1 STRAIPSNIO –1K PUNKTAS (naujas)

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

1k) 1 straipsnio 2 dalis keičiama taip:
„2. Šioje direktyvoje „prekiautojas“ – tai 
bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, kuris 
prekiauja arba kurio veikla visiškai ar iš 
dalies susijusi su šaunamųjų ginklų, jų 
pagrindinių dalių ir sukomplektuotų 
šaudmenų gaminimu, prekyba, keitimusi 
jais, šaunamųjų ginklų nuoma, remontu 
arba techniniu jų pertvarkymu.“

Or. it

Pagrindimas

Apibrėžimas išplėstas atsižvelgiant į tai, kad į Direktyvą įtraukiamos ginklų dalys (sąvoka, 
kuri taip pat apima „komponentus“, kaip nustatyta Protokole) ir sukomplektuoti šaudmenys. 

Pakeitimą pateikė Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Michl Ebner

Pakeitimas 65
1 STRAIPSNIO 1 PUNKTAS

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

1) 1 straipsnyje po 2 dalies pridedamos 
šios dvi naujos dalys:

1) 1 straipsnyje po 2 dalies įterpiama ši 
dalis:

3. Šioje direktyvoje „neteisėta gamyba“ –
šaunamųjų ginklų, jų dalių ir komponentų 
bei šaudmenų gamyba ar surinkimas:“

„3. Šioje direktyvoje „neteisėta gamyba“ –
šaunamųjų ginklų, jų pagrindinių dalių bei 
sukomplektuotų šaudmenų, įskaitant iš 
trečiųjų šalių importuotas sudedamąsias 
dalis ir komponentus, gamyba ar surinkimas 
pažeidžiant šią direktyvą: 

Or. it
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Pagrindimas

Direktyva 91/477EEB turėtų nustatyti vienintelį standartą, pagal kurį Sąjungos mastu galima 
būtų apibrėžti šaunamųjų ginklų, jų pagrindinių dalių ir sukomplektuotų šaudmenų gamybos 
teisėtumą.

Pakeitimą pateikė Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Pakeitimas 66
1 STRAIPSNIO 1 PUNKTAS

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.

4. Šioje direktyvoje „neteisėta gamyba“ –
šaunamųjų ginklų, jų pagrindinių dalių bei 
sukomplektuotų šaudmenų įsigijimas, 
pardavimas, pristatymas, pervežimas ar 
perdavimas iš bet kurios valstybės teritorijos 
ar per jos teritoriją į valstybės narės teritoriją 
pažeidžiant šią direktyvą, 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. Ginklų įsigijimas, prekyba, 
pristatymas, judėjimas ar perdavimas nėra 
laikoma nelegalia prekyba, jei jie buvo 
perduoti iš valstybinių rezervų nuolatiniam 
civiliniam naudojimui...*, su sąlyga, kad 
žymėjimas atitinka 4 straipsnio 1 dalį 
pateikiant nuorodą į mažų ginklų žymenų 
nuostatas.

Or. it

Pagrindimas

Įsigaliojus šiai direktyvai bet koks šaunamasis ginklas, pagamintas valstybėse narėse arba 
pateikiamas į jų rinką, bus žymimas pagal Direktyvos nuostatas.

Pakeitimą pateikė Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Pakeitimas 67
1 STRAIPSNIO 1 PUNKTAS
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1 straipsnio 4a dalis (nauja) (Direktyva 91/477/EEB)

„4a. Šioje direktyvoje „atsekamumas“ –
sisteminis šaunamųjų ginklų, ir, jei 
įmanoma, jų pagrindinių dalių bei 
sukomplektuotų šaudmenų atsekimas nuo 
gamintojo iki pirkėjo, siekiant nustatyti ir 
išnagrinėti nelegalią gamybą ir prekybą ir 
veiksmingiau jas ištirti.“

Or. it

Pagrindimas

Be kokiu atveju turi būti įmanoma atsekti šaunamuosius ginklus. „Jei įmanoma“, kaip 
sakoma Protokole, taip pat turėtų būti atsektinos pagrindinės ginklų dalys ir sukomplektuoti 
šaudmenys. Neįmanoma atsekti nepagrindinių ginklo dalių ir nesukomplektuotų šaudmenų, 
tiksliau, šaudmenų komponentų, išskyrus komponentus, kurie nėra inertiniai (sprogstamosios 
medžiagos), nes šiems komponentams reikalingas leidimas. 

Pakeitimą pateikė Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti

Pakeitimas 68
1 STRAIPSNIO 1 PUNKTAS

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

„4b. Šioje direktyvoje „senovinis ginklas“ –
bet kuris ginklas, pagamintas iki 1899 m., 
įskaitant kopijas, ir bet kuris naujesnis 
ginklas, kuris pagal nacionalinius teisės 
aktus laikomas senoviniu ginklu.“ 

Or. it

Pagrindimas

Protokolo 3 straipsnio 1 dalies a punkte suteikiama galimybė senovinius ginklus ir jų kopijas 
apibrėžti pagal vidaus teisę, nes jie nepatenka į Sutarties taikymo sritį. Techninių taisyklių 
siekiant paaiškinti tokius ginklus nustatymas, atrodo, pažeistų valstybėms skirtas reguliavimo 
galias. Protokole, kuriuo siekiama remtis pasiūlyme, nurodyta konkreti 1899 m. data. O dėl 
pačiame pasiūlyme pateiktos 1870 m. datos daug tikrai istorinio pobūdžio ginklų taps 
„modernūs“. 
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Pakeitimą pateikė Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Pakeitimas 69
1 STRAIPSNIO 1 PUNKTAS

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

„4c. Fiziniam arba juridiniam asmeniui, 
kuris vykdo tarpininkavimo veiklą įskaitant 
ginklų, jų pagrindinių dalių ir 
sukomplektuotų šovinių (šaudmenų) 
perdavimą, taikoma ta pati leidimų sistema, 
kaip ir prekiautojams. Įgyvendinant šią 
direktyvą, atstovai ir įgaliotiniai, veikiantys 
leidimą turinčių prekiautojų vardu 
remiantis tipine sutartimi, suteikiančia 
įgaliojimą, negali būti laikomi tarpininkais. 

Or. it

Pagrindimas

„Tarpininko“ sąvoka yra svetima ginklų civiliam naudojimui rinkai, ji yra susijusi su prekyba 
ginklais, nepatenkančias į šios direktyvos taikymo sritį. Atstovams ir įgaliotiniams, 
veikiantiems ginklų civiliam naudojimui gamintojų ir importuotojų vardu remiantis tipine 
sutartimi, neturėtų būti taikomas tarpininko sąvoka. 

Pakeitimą pateikė Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Pakeitimas 70
1 STRAIPSNIO 1 PUNKTAS

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

„2a. Ši direktyva taip pat taikoma iš 
trečiųjų šalių įvežamoms šaunamųjų ginklų 
pagrindinėms dalims ir sukomplektuotiems 
šaudmenims.“

Or. it

Pagrindimas

Ginklams taikoma reguliavimo sistema turėtų būti taikoma taip pat ir jų pagrindinėms ir 
skiriamosioms dalims, taip pat jiems sukonstruotiems sukomplektuotiems šaudmenims. 
Sąvoka „komponentai“ neįtraukiama, nes ją apima sąvoka „dalys“. 
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Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach

Pakeitimas 71
1 STRAIPSNIO 1 PUNKTAS

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

„2b. Ši direktyva taikoma nuotoliniam 
pardavimui.“

Or. en

Pagrindimas

Tiesioginio šaunamųjų ginklų pardavimo taisyklės turėtų reglamentuoti ir šaunamųjų ginklų 
įsigijimą nuotolinio pardavimo būdu, ypač internetu. 

Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach

Pakeitimas 72
1 STRAIPSNIO 2 PUNKTAS

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, jo dalis ir komponentus,
valstybės narės reikalauja, kad gaminant 
šaunamuosius ginklus, jų dalis ir 
komponentus, kiekvienas ginklas būtų 
individualiai pažymėtas, ženkle nurodant 
gamintojo vardą, šalį ir gamybos vietą bei 
serijos numerį, kaip, pvz., numatyta
1969 m. liepos 1 d. Konvencijoje dėl 
šaulių ginklų patvirtinimo žymenų 
abipusio pripažinimo, arba reikalauja, kad 
būtų panaudotas koks nors kitas patogus 
žymėjimo būdas skaitmeniniu ir (ar) 
raidiniu–skaitmeniniu kodu, sudarančiu 
galimybes visoms valstybėms narėms 
nesunkiai nustatyti šalį gamintoją. 
Žymėjimas taikomas pagrindinėms arba 
konstrukcinėms šaunamųjų ginklų 
dalims, kurias panaikinus šaunamojo 
ginklo panaudoti neįmanoma. 
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Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka dalių ir komponentų išsamų įtraukimą į Direktyvą. Serijos numeris 
apima pagaminimo metus. Kaip rekomendacija visoms valstybėms turėtų būti paminėta 
1969 m. Konvencijoje dėl žymenų nustatyta žymėjimo sistema. Svarbu, kad žymėjimas būtų 
atliekamas ant pagrindinių ar konstrukcinių šaunamųjų ginklų dalių ir kad panaikinus šį 
elementą ginklas taptų nebepanaudojamas ar dezaktyvuotas (korpusas ir (arba) uoksas). Ši 
sąlyga apsunkintų žymėjimo panaikinimą ir palengvintų paiešką.

Pakeitimą pateikė Lasse Lehtinen

Pakeitimas 73
1 STRAIPSNIO 2 PUNKTAS

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 ginklą, valstybės narės reikalauja, 
kad gaminant šaunamuosius ginklus 
kiekvienas ginklas būtų individualiai 
pažymėtas, ženkle nurodant gamintojo 
vardą, ginklo serijos numerį, gamybos šalį 
ir vietą bei pagaminimo metus (jei tai nėra 
serijos numerio dalis) pagal pagal 1969 m. 
liepos 1 d. Konvencijos dėl šaulių ginklų 
patvirtinimo žymenų abipusio pripažinimo 
nuostatas ir kriterijus, arba reikalauja, kad 
būtų panaudotas koks nors kitas patogus 
žymėjimo būdas skaitmeniniu kodu, 
sudarančiu galimybes visoms valstybėms 
narėms nesunkiai nustatyti šalį gamintoją. 
Žymėjimas taikomas pagrindinėms arba 
konstrukcinėms šaunamųjų ginklų dalims, 
kurias panaikinus šaunamojo ginklo 
panaudoti neįmanoma. 

Or. en

Pagrindimas

Konvencijos dėl šaulių ginklų patvirtinimo žymenų abipusio pripažinimo nuostatos (15 – 7 
sprendimas, 49 straipsnis) reikalauja žymėti mažiausius šaudmenų pakuočių vienetus 
nurodant gamintojo vardą, identifikacijos numerį, kalibrą ir šaudmenų rūšį, taip pat pakuotės 
šaudmenų skaičių; jų laikosi visi Europos šaudmenų gamintojai. 
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Pakeitimą pateikė Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Pakeitimas 74
1 STRAIPSNIO 2 PUNKTAS

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. 

Be to, valstybės narės užtikrina, kad 
perduodant šaunamąjį ginklą iš valstybinių 
sandėlių nuolatiniam civiliam naudojimui, 
jis būtų atitinkamai individualiai 
pažymėtas, kad pagal ženklą visos valstybės 
galėtų nustatyti perduodančiąją šalį.

1. Tam, kad nustatytų ir atsektų kiekvieną 
surinktą šaunamąjį ginklą, valstybės narės 
reikalauja, kad gaminant šaunamuosius 
ginklus kiekvienas ginklas būtų individualiai 
pažymėtas, ženkle pateikiant gamintojo 
arba prekės ženklo pavadinimą, šalį arba
gamybos vietą, serijos numerį ir gamybos
metus (jei jie nenurodyti serijos numeryje), 
pvz., kaip apibrėžta 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 
(arba) raidiniu–skaitmeniniu kodu, 
sudarančiu galimybes visoms valstybėms 
narėms nesunkiai nustatyti šalį gamintoją. 
Žymėjimas taikomas pagrindinėms arba 
konstrukcinėms šaunamųjų ginklų dalims, 
kurias panaikinus šaunamojo ginklo 
panaudoti neįmanoma.

Or. it

Pagrindimas

Europos valstybės, pagrindinės ginklų civiliam naudojimui gamintojos, pasirašė CIP 
(Nuolatinė tarptautinė šaunamųjų ginklų išbandymo komisija) konvenciją ir taiko vienodą 
ženklinimo sistemą beveik visiems ES teritorijoje esantiems ginklams civiliam naudojimui. Tai 
sudaro sąlygas ginklams identifikuoti ir atsekti. CIP sistema apima į Protokolą įtrauktus 
klausimus. 

Pakeitimą pateikė Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta Angelilli, Michl 
Ebner

Pakeitimas 75
1 STRAIPSNIO 2 PUNKTAS
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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. Kiekviena valstybė narė ne mažiau kaip
20 metų užtikrina kompiuterizuotos ir 
centralizuotos duomenų kaupimo sistemos, 
kurioje visiems ginklams, kuriems taikoma 
Direktyva, suteikiamas individualus 
numeris, darbą. Iš kiekvieno prekiautojo 
reikalaujama, kad jis, vykdydamas savo 
veiklą, ne mažiau kaip 20 metų tvarkytų 
registracijos knygą, kurioje būtų saugoma 
infomacija apie kiekvieno jų gauto arba 
deaktyvuoto šaunamojo ginklo, kuriam 
taikoma Direktyva, tipą, markę, modelį, 
kalibrą ir serijos numerį, ginklą tiekiančių 
ir įsigyjančių asmenų adresai ir vardai, t. y. 
informacija, kuri sudarytų sąlygas 
šaunamųjų ginklų identifikacijai ir 
paieškai. Prekiautojas, baigęs vykdyti savo 
veiklą, registracijos knygą pristato 
valstybinei institucijai, kuri atsakinga už 
registraciją, nurodytą 1 pastraipoje. 

Or. it

Pagrindimas

Siekiama užtikrinti valstybėse narėse kaupiamų duomenų teisėtumą, skaidrumą ir vientisumą, 
taip pat užtikrinti, kad šio sektoriaus darbuotojai laiku parengtų tikslią dokumentaciją, kuri 
užtikrintų kiekvieno pagaminto ginklo atsekamumą. 

Pakeitimą pateikė Lasse Lehtinen

Pakeitimas 76
1 STRAIPSNIO 2 PUNKTAS

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

(1a) Dėl šaudmenų paieškos valstybės 
narės privalo žymėti net mažiausius
sukomplektuotų šaudmenų pakuotės 
elementus, pateikdamos gamintojo 
pavadinimą, partijos identifikacijos numerį, 
kalibrą ir šaudmenų tipą pagal 1969 m. 
liepos 1 d. Konvencijos dėl šaulių ginklų 
patvirtinimo žymenų abipusio pripažinimo 



PE 388.493v01-00 22/41 AM\664124LT.doc
Vertimas pagal sutartį

LT

(CIP) nuostatas. 

Or. en

Pagrindimas

CIP nuostatos (15 – 7 sprendimas, 49 straipsnis), kurių laikosi visi Europos šaudmenų 
gamintojai, reikalauja žymėti net mažiausius šaudmenų pakuotės elementus, pateikiant 
gamintojo pavadinimą, identifikacijos numerį, šaudmenų kalibrą ir tipą, taip pat jų kiekį 
pakuotėje. 

Pakeitimą pateikė Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Pakeitimas 77
1 STRAIPSNIO 2 PUNKTAS

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

(1b) Dėl šaudmenų paieškos valstybės 
narės privalo žymėti net mažiausius
sukomplektuotų šaudmenų pakuotės 
elementus, pateikdamos gamintojo 
pavadinimą, partijos identifikacijos numerį, 
kalibrą ir šaudmenų tipą pagal 1969 m. 
liepos 1 d. Konvencijos dėl šaulių ginklų 
patvirtinimo žymenų abipusio pripažinimo 
(CIP) nuostatas.

Or. it

Pagrindimas

CIP nuostatos (XV – 7 sprendimas, 4 straipsnis), kurių laikosi visi Europos šaudmenų 
gamintojai, reikalauja žymėti net mažiausius šaudmenų pakuotės elementus, pateikiant 
gamintojo pavadinimą, identifikacijos numerį, šaudmenų kalibrą ir tipą, taip pat jų kiekį 
pakuotėje. 

Pakeitimą pateikė Othmar Karas

Pakeitimas 78
1 STRAIPSNIO 2 PUNKTAS

4 straipsnio 2a dalis (nauja) (Direktyva 91/477/EEB)
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(2a) Išskyrus prekiautojų ir platintojų 
atvejus, valstybės narės C ir D kategorijos 
šaunamųjų ginklų įsigijimui taiko 
mažiausiai 3 darbo dienų „nusiraminimo“ 
laikotarpį nuo ginklo įsigijimo ir jo 
pristatymo dienos. „Nusiraminimo“ 
laikotarpis nereikalingas, jei pirkėjui 
išduotas B kategorijos šaunamojo ginklo 
leidimas arba jam suteikta teisė medžioti, 
taip pat kai pateikti įrodymai, jog ginklas 
bus nedelsiant eksportuotas.

Or. de

Pagrindimas

Įvestas „nusiraminimo“ laikotarpis turėtų užkirsti kelią spontaniškai sumanytiems 
nusikaltimams, naudojant šaunamqjį ginklą. „Nusiraminimo“ laikotarpiui turėtų pakakti 3 
darbo dienų. Be to, manoma, kad „nusiraminimo“ laikotarpis reikalingas tik C ir D 
kategorijos šaunamųjų ginklų įsigijimui, nes asmenų, kurie pageidauja įsigyti A ir B 
kategorijos šaunamuosius ginklus, patikimumą jau būna patikrinusios atitinkamos institusijos. 
Nuostata dėl „nusiraminimo“ laikotarpio netaikoma remiantis faktu, jog atitinkamų asmenų 
patikimumas jau patikrintas.

Pakeitimą pateikė Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti, Lasse Lehtinen, Michl Ebner

Pakeitimas 79
1 STRAIPSNIO 2 PUNKTAS

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

Valstybės narės užtikrina, kad, 
vadovaujantis šia direktyva, bet kuris 
šaunamasis ginklas, esantis jų teritorijoje, 
yra pažymėtas ir užregistruotas arba 
deaktyvuotas. Bet kuris iš trečiosios šalies 
importuotas šaunamasis ginklas turi būti 
užregistruotas pagal šią direktyvą. 

Or. it

Pagrindimas

Turi būti aiškiai nurodyta, kad visi ES teritorijoje esantys ginklai yra tinkamai pažymėti, 
įskaitant ir importuotus ginklus, jei jie nebuvo pažymėti jų kilmės šalyse vadovaujantis šios 
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direktyvos reikalavimais. Svarbiausios ginklo sudedamosios dalys turi būti ženklinamos tam, 
kad sunaikinus žymą ginklas būtų deaktyvuotas. 

Pakeitimą pateikė Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Pakeitimas 80
1 STRAIPSNIO 2A PUNKTAS (naujas)

5 straipsnis (Direktyva 91/477/EEB)

2a) 5 straipsnis iš dalies keičiamas taip: 

a) 1 dalyje po b pastraipos pridedama ši 
pastraipa: 
„ba) nepripažinti kaltais dėl baudžiamosios 
teisės pažeidimų galutiniu teismo 
sprendimu; valstybės narės nustato išsamią 
tvarką, kuri reglamentuoja šio reikalavimo 
taikymą, įskaitant, pvz., nusikalstamos 
veiklos tipą, minimalią bausmę ar 
mažiausią laikotarpį, kuris turi būti praėjęs 
nuo sprendimo priėmimo datos, kad 
atitinkamas asmuo vėl galėtų gauti leidimą 
įsigyti ir laikyti mažus šaunamuosius 
ginklus.“ 

b) 3 dalis keičiama taip: 
„Valstybė narė gali atimti leidimą ginklui, 
jei nesilaikoma nuostatų, pagal kurias buvo 
išduotas leidimas.“ 

Or. it

(Tekstas panašus į Direktyvos tekstą)

Pagrindimas

Nukrypimas nuo amžiaus apribojimo įsigyti ir laikyti šaunamuosius ginklus medžioklei arba 
sportiniam šaudymui nėra pagrįstas. Be to, tai, kad šaunamuosius ginklus įsigyja asmenys, 
nubausti už padarytą nusikaltimą, yra pavojinga, ir ginklų įsigijimas turi būti 
reglamentuojamas taip, kaip, pvz., Vokietijoje, tačiau išsamias sąlygas turi nustatyti valstybės 
narės. 
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Pakeitimą pateikė Véronique Mathieu

Pakeitimas 81
1 STRAIPSNIO 2B PUNKTAS (naujas)

5 straipsnis (Direktyva 91/477/EEB)

2b) 5 straipsnis keičiamas taip:
„Nepažeisdamos 3 straipsnio nuostatų, 
valstybės narės leidžia įsigyti ir laikyti 
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. C ir D 
kategorijų ginklų atveju šią sąlygą galima 
įvykdyti ginklo įsigijimo metu pateikiant 
medžiotojo bilietą, sportinio šaudymo 
licenciją, išrašą iš bylos apie teistumą arba 
kitus kompetentingos institucijos išduotus 
oficialius dokumentus. 
Valstybės narės gali atimti leidimą ginklui, 
jei nesilaikoma 1 dalies b punkte išdėstytų 
nuostatų. 
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. fr

(Tekstas panašus į Direktyvos tekstą)

Pagrindimas

Registruoti medžiotojams ir šauliams jau buvo atliktos visos procedūros ir patikrinimai 
(egzaminai, testai, žinios apie teistumą ir t. t.), kad būtų užtikrinta, jog jie nekelia grėsmės
viešajai tvarkai arba visuomenės saugumui. Dėl šios priežasties leidimą, išduotą jiems 
kompetentingos institucijos, kurį dažniausiai reikia atnaujinti kasmet, galima laikyti tinkamu 
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dookumentu atskiram leidimui suteikti. Laikotarpis, per kurį leidimas arba licencija gauti, 
taip pat yra tinkama prielaida, kad asmuo nepriims staigaus sprendimo pirkti šaunamąjį 
ginklą. 

Pakeitimą pateikė André Brie, Marco Rizzo

Pakeitimas 82
1 STRAIPSNIO 2C PUNKTAS (naujas)

5 straipsnis (Direktyva 91/477/EEB)

2c) 5 straipsnis keičiamas 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 sportinio šaudymo ginklus, ir jokiu 
būdu ne jaunesni kaip 16 metų amžiaus 
asmenys, jei jie prižiūrimi kvalifikuoto 
trenerio dalyvauja varžybose arba 
treniruojasi turinčiame leidimą treniruočių 
centre; 
b) nekelia grėsmės sau patiems, viešajai 
tvarkai arba visuomenės saugumui. 

Or. en

(Tekstas panašus į Direktyvos tekstą)

Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach

Pakeitimas 83
1 STRAIPSNIO 2E PUNKTAS (naujas)

5 straipsnio 1 dalies a punktas (Direktyva 91/477/EEB)

2e) 5 straipsnio 1 dalies a punktas 
keičiamas taip:
„a) yra 18 metų amžiaus arba vyresni, yra 
18 metų amžiaus arba vyresni, išskyrus 
medžioklės arba sportinio šaudymo ginklus, 
su sąlyga, kad jaunesni nei 18 metų 
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asmenys bus prižiūrimi kvalifikuoto 
trenerio arba treniruosis turinčiame 
leidimą treniruočių centre.“

Or. en

(Tekstas panašus į Direktyvos tekstą)

Pagrindimas

Saugumo sumetimais nurodyta, kad išimtys dėl amžiaus apribojimo, susijusios medžioklės 
arba sportinio šaudymo ginklais, gali būti taikomos tik su sąlyga, kad atitinkamus asmenis 
prižiūrės kvalifikuoti treneriai. 

Pakeitimą pateikė Lasse Lehtinen

Pakeitimas 84
1 STRAIPSNIO 2F PUNKTAS (naujas)

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

2f) Į 6 straipsnį įtraukiama ši dalis: 

„1a. Išskyrus prekiautojų ir platintojų 
atvejus valstybės narės griežtai kontroliuoja 
šaunamųjų ginklų, jų dalių ir komponentų 
bei šaudmenų įsigijimą naudojant 
nuotolinio ryšio priemones, kaip nustatyta 
1997 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvos Nr. 97/7/EB 2 
straipsnyje dėl vartotojų apsaugos, 
susijusios su nuotolinės prekybos 
sutartimis1.“ 
___________

1 OL L 144, 1997 6 4, p. 19.

Or. en

Pagrindimas

Reikia griežtai kontroliuoti šaunamųjų ginklų įsigijimą naudojant nuotolinio ryšio priemones. 
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Pakeitimą pateikė Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta Angelilli, Michl 
Ebner

Pakeitimas 85
1 STRAIPSNIO 2G PUNKTAS (naujas)

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

2g) Į 6 straipsnį įtraukiama ši dalis:
„Valstybės narės griežtai kontroliuoja 
šaunamųjų ginklų, jų dalių ir komponentų 
bei šaudmenų įsigijimą naudojant 
nuotolinio ryšio priemones. Prekiautojams 
ir platintojas taikomos įprastos jų veiklą 
reguliuojančios nuostatos. 

Or. it

Pagrindimas

Reikia griežtai kontroliuoti šaunamųjų ginklų įsigijimą naudojant nuotolinio ryšio priemones. 
Kadangi šaunamųjų ginklų įsigijimui taikoma reguliavimo sistema, vadinamasis 
nusiraminimo laikotarpis nereikalingas. 

Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach

Pakeitimas 86
1 STRAIPSNIO 2H PUNKTAS (naujas)

7 straipsnis (Direktyva 91/477/EEB)

2h) 7 straipsnis keičiamas taip: 
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, 
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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, jai 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 
šaunamąjį ginklą gali būti išduotas 
priėmus vieną administracinį sprendimą. 
6. Valstybės narės, nepažeisdamos 
atitinkamų nacionalinės teisės aktų 
nuostatų dėl reikalavimo informuoti 
kompetentingas institucijas apie ginklo 
perleidimą, atlikti reguliarų įvertinimą, ar 
atitinkami asmenys vis dar tenkina leidimo 
išdavimo sąlygas, taip pat nuostatą dėl 
didžiausio leistino ginklų skaičiaus, pagal 
jų duomenis vis dar tenkinantiems
šaunamojo ginklo leidimo išdavimo sąlygas 
asmenims gali suteikti daugiametį leidimą 
įsigyti ir laikyti bet kokius šaunamuosius 
ginklus, kuriems reikia gauti leidimą. 
7. Valstybės narės priima taisykles, kurios 
užtikrina, jog pagal nacionalinės teisės 
aktų nuostatas medžiotojais, šauliais arba 
kolekcininkais pripažintiems asmenims, 
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turintiems pagal nacionalinės teisės aktų 
dėl ginklų nuostatas išduotus leidimus 
buvusių C arba D kategorijų ginklams, dėl 
šių kategorijų panaikinimo nereikia 
pakartotinai prašyti suteikti leidimą 
atitinkamiems ginklams. Iš medžiotojų, 
šaulių arba kolekcininkų, kurie tėra 
deklaravę apie buvusios C kategorijos 
ginklų laikymą arba laiko D kategorijos 
ginklus nepranešę arba be leidimo, dėl šių 
kategorijų panaikinimo nereikalaujama 
prašyti suteikti leidimą atitinkamiems 
ginklams, tačiau paskesnio šių ginklų 
perleidimo atveju naujajam savininkui 
taikomas reikalavimas įsigyti arba turėti 
leidimą. Šios nukrypti leidžiančios 
nuostatos galioja dešimt metų nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo dienos.“ 

Or. en

(Tekstas panašus į Direktyvos tekstą)

Pagrindimas

Tenkinantiems šaunamojo ginklo leidimo išdavimo sąlygas asmenims turėtų būti suteiktas 
daugiametis leidimas, kad būtų išvengta nereikalingų leidimų išdavimo procedūrų. Be to, 
pereinamuoju laikotarpiu iš medžiotojų, šaulių arba kolekcininkų, laikančių buvusių C arba 
D kategorijų ginklus, dėl šių kategorijų panaikinimo neturėtų būti reikalaujama pakartotinai 
prašyti suteikti leidimą atitinkamiems ginklams. 

Pakeitimą pateikė Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Pakeitimas 87
1 STRAIPSNIO 2I PUNKTAS (naujas)

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

2i) 7 straipsnio 3 dalis keičiama taip: 
„3. Oficialus leidimas įsigyti ir oficialus 
leidimas laikyti šaunamąjį ginklą gali būti 
išduotas priėmus vieną administracinį 
sprendimą.“

Or. it
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Pagrindimas

Leidimo įsigyti ir laikyti suteikimo procedūrų sujungimas – logiškas žingsnis, atsižvelgiant į 
tai, kad paprastai ginklas įsigyjamas tam, kad būtų laikomas. 

Pakeitimą pateikė Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Pakeitimas 88
1 STRAIPSNIO 2J PUNKTAS (naujas)
10 straipsnis (Direktyva 91/477/EEB)

2j) 10 straipsnis keičiamas taip:
„Paruoštų naudoti sukomplektuotų
šaudmenų įsigijimui ir laikymui taikomos 
tos pačios nuostatos kaip ir šaunamųjų 
ginklų, kuriems jie skirti, įsigijimui ir 
laikymui.“ 

Or. it

(Tekstas panašus į Direktyvos tekstą)

Pagrindimas

Tik paruoštų naudoti sukomplektuotų šaudmenų įsigijimui ir laikymui turėtų būti taikomos tos 
pačios nuostatos kaip ir šaunamųjų ginklų, kuriems jie skirti, įsigijimui ir laikymui. Inertinės 
dalys (pvz., deaktyvuoti šaudmenys arba kopijos be aktyvių dalių) neturėtų būti vertinamos 
kaip ir sukomplektuoti šaudmenys. Sprogstamosioms medžiagoms visose Sąjungos valstybėse 
narėse taikomos specialios reguliavimo sistemos. 

Pakeitimą pateikė Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta Angelilli, Michl 
Ebner

Pakeitimas 89
1 STRAIPSNIO 2K PUNKTAS (naujas)

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

2k) 12 straipsnio 2 dalies pirmasis punktas 
keičiamas taip:
„Nepaisant šio straipsnio 1 dalies nuostatų, 
medžiotojai (C ir D kategorijų ginklų 
atveju) ir šauliai (B, C ir D kategorijų 
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ginklų atveju), 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 įrašytas toks šaunamasis 
ginklas arba šaunamieji ginklai, ir jeigu jie 
gali pagrįsti savo vykimo priežastis, pvz., 
pateikti kvietimą. Tokiais atvejais valstybės 
narės iš asmenų negali reikalauti, be 
Europos šaunamojo ginklo leidimo, pateikti 
dar ir kitus dokumentus. Valstybės narės 
negali Europos šaunamojo ginklo leidimo 
pripažinimo laikyti sąlyginiu dėl 
reikalavimo papildomai registruoti arba 
apmokėti mokesčius arba išlaidas.“

Or. it

(Tekstas panašus į Direktyvos tekstą)

Pagrindimas

Direktyva siekiama užtikrinti kuo laisvesnį medžiotojų ir šaulių judėjimą Europos Sąjungoje. 
Bet kokie, be Europos šaunamojo ginklo leidimo, įvesti papildomi administraciniai 
reikalavimai arba mokesčiai pažeis šį principą ir sukurs naujų kliūčių tarp Bendrijos sričių ir 
taip pažeis Romos sutartį. 

Pakeitimą pateikė Arlene McCarthy

Pakeitimas 90
1 STRAIPSNIO 2L PUNKTAS (naujas)

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

2l) 12 straipsnio 2 dalis keičiama taip: 
a) pirmasis punktas keičiamas taip: 
„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 ginklų, jeigu jie turi Europos 
šaunamųjų ginklų leidimą, kuriame 
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įrašytas toks šaunamasis ginklas arba 
šaunamieji ginklai, ir jeigu jie gali 
tinkamai pagrįsti savo vykimo priežastis. 
Valstybės narės gali reikalauti, be Europos 
šaunamojo ginklo leidimo, pateikti dar ir 
kitus dokumentus tik tais atvejais, kai tai 
susiję su pagrįstais, suderintais ir teisėtais 
visuomenės apsaugos politikos tikslais. Jei 
valstybė narė nustato papildomus 
reikalavimus, ji apie tai praneša kitoms 
valstybėms narėms, be to, atitinkama 
informacija įrašoma į Europos šaunamojo 
ginklo leidimą.“ 
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 aiškus įrašas.“ 

Or. en

(Tekstas panašus į Direktyvos tekstą)

Pagrindimas

Medžiotojų ir šaulių kelionių atveju valstybės narės gali reikalauti, be Europos šaunamojo 
ginklo leidimo, pateikti dar ir kitus dokumentus tik tais atvejais, kai tai aiškiai susiję su 
pagrįstais, suderintais ir teisėtais su visuomenės apsauga susijusios valstybinės politikos 
tikslais. 

Pakeitimą pateikė Othmar Karas

Pakeitimas 91
1 STRAIPSNIO 2M PUNKTAS (naujas)

13 straipsnis (Direktyva 91/477/EEB)

„3. 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 

2m) 13 straipsnis iš dalies keičiamas taip: 
a) 3 dalis keičiama taip: 
„3. Valstybės narės nuolat keičiasi 
informacija, susijusia su ženklinimo 
sistemomis ir technologija, įgaliotų 
prekiautojų ir platintojų skaičiumi, ginklų, 
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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.“

jų dalių ir komponentų bei šaudmenų 
perdavimu, nacionaliniais teisės aktais ir 
procedūromis ir deaktyvavimo metodais bei 
technologija. Komisija, siekdama 
įgyvendinti šio straipsnio nuostatas ir 
bendradarbiaudama ieškant nelegaliai 
laikomų šaunamųjų ginklų, jų dalių ir 
šaudmenų, vėliausiai iki [...]* sudaro 
keitimosi informacija kontaktinę grupę. 
Kiekviena valstybė narė nurodo kitoms 
valstybėms narėms ir Komisijai atitinkamos 
valstybės valdžios instituciją, atsakingą už 
informacijos kaupimą ir perdavimą bei 11 
straipsnio 4 dalyje nustatytų įsipareigojimų 
įgyvendinimą. Komisija, siekdama 
įgyvendinti šią dalį, imasi atitinkamų 
priemonių vadovaudamasi 4 dalimi.“
b) po 3 dalies įtraukiamos šios dalys: 
„4. Komisija, vadovaudamasi 5a straipsnio 
1–4 dalyse ir 7 straipsnyje nustatyta 
reguliavimo procedūra su tikrinimu bei 
atsižvelgdama į Sprendimo 
Nr. 1999/468/EB su daliniais pakeitimais, 
padarytais Sprendimu Nr. 2006/512/EB, 8 
straipsnio nuostatas, imasi atitinkamų 
priemonių pagal 1 straipsnio 7 dalį.
Komisija, vadovaudamasi 3 ir 7 
straipsniuose nustatyta procedūra bei 
atsižvelgdama į Sprendimo 
Nr. 1999/468/EB su daliniais pakeitimais, 
padarytais Sprendimu Nr. 2006/512/EB, 8 
straipsnio nuostatas, imasi atitinkamų 
priemonių pagal šio straipsnio 3 dalį.“ 
* Dveji metai nuo datos, kai įsigaliojo ši direktyva.

Or. de

(Tekstas panašus į Direktyvos tekstą)

Pagrindimas

2000 m. pranešime dėl Direktyvos 91/477/EEB įgyvendinimo Europos Komisija pateikė 
pasiūlymą dėl kontaktinės grupės sudarymo. Šios grupės idėja – tinkamas pagrindas svarstant 
klausimą dėl bendrų nuostatų dėl šaunamųjų ginklų deaktyvavimo įvedimo. Palyginti su 
komitologijos procedūra, šiuo atveju galima būtų tikėtis greitesnio ir tinkamesnio valstybių 
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narių sutarimo šaunamųjų ginklų deaktyvavimo klausimu.

Pakeitimą pateikė Arlene McCarthy

Pakeitimas 92
1 STRAIPSNIO 3A PUNKTAS (naujas)

17 straipsnis (Direktyva 91/477/EEB)

3a) 17 straipsnis keičiamas taip: 
„Per penkerius metus nuo šios direktyvos 
nuostatų perkėlimo į nacionalinius teisės 
aktus dienos ir po to kas penkerius metus 
Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai 
pateikia ataskaitą apie padėtį, 
susiklosčiusią taikant šios direktyvos 
nuostatas, ir prireikus prideda savo 
pasiūlymus.“ 
Komisija atlieka prekybos šaunamųjų 
ginklų kopijomis Europos bendrijoje tyrimą 
ir vėliausiai iki [...]* pateikia apie tai 
ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai. 
* Metai nuo datos, kai įsigaliojo ši 
direktyva.

Or. en

(Tekstas panašus į Direktyvos tekstą)

Pagrindimas

Siekiant patobulinti teisės aktų nuostatas, Direktyvoje 91/477/EEB apibrėžtas reikalavimas 
dėl ataskaitų turėtų būti atnaujintas ir pritaikytas šiuolaikinėms sąlygoms. Be to, Komisija 
turėtų atlikti sudėtinį prekybos šaunamųjų ginklų kopijomis (įskaitant prekybą internete) 
Europos bendrijoje tyrimą.

Pakeitimą pateikė Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Pakeitimas 93
1 STRAIPSNIO 4 PUNKTO –A PUNKTAS (naujas)

I priedo II dalies A skyriaus 5 punktas (Direktyva 91/477/EEB)
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-a) I priedo II dalies A skyriaus 5 punktas 
keičiamas taip:
„5. Pistoletų ir revolverių šoviniai su 
ekspansyviomis kulkomis ir kulkos tokiems 
šoviniams, išskyrus atvejus, kai tokius 
šovinius bei kulkas medžioklei ar 
rekreaciniam šaudymui naudoja turintys 
tam teisę asmenys.“

Or. it

(Tekstas panašus į Direktyvos tekstą)

Pagrindimas

Sąvoka „rekreacinis šaudymas“ tikslesnė, nes apima visas sportinio šaudymo rūšis (ne tik 
šaudymą į taikinius). 

Pakeitimą pateikė Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Pakeitimas 94
1 STRAIPSNIO 4 PUNKTO B PUNKTAS

I priedo III dalies 1a dalis (nauja) (Direktyva 91/477/EEB)

b) po pirmosios pastraipos įterpiama ši 
pastraipa: 

b) III dalyje po pirmosios pastraipos 
įterpiama ši pastraipa: 

„Valstybės narės priima nuostatas, kad 
kompetentingos institucijos tikrintų a punkte 
nustatytas deaktyvavimo priemones, 
siekdamos užtikrinti, kad padaryti 
šaunamojo ginklo pakeitimai paverstų jį 
galutinai nebenaudojamu. Valstybės narės 
numato, kad po tokio patikrinimo būtų 
išduotas sertifikatas ar kitas dokumentas, 
liudijantis, kad šaunamasis ginklas yra 
deaktyvuotas, arba kad ant šaunamojo ginklo 
būtų įspaustas aiškiai matomas tai įrodantis 
ženklas“. 

„Valstybės narės priima nuostatas, kad 
kompetentingos institucijos tikrintų a punkte 
nustatytas deaktyvavimo priemones, 
siekdamos užtikrinti, kad padaryti 
šaunamojo ginklo pakeitimai paverstų jį 
negrįžtamai nebenaudojamu. Valstybės 
narės numato, kad po tokio patikrinimo būtų 
išduotas sertifikatas ar kitas dokumentas, 
liudijantis, kad šaunamasis ginklas yra 
deaktyvuotas, arba kad ant šaunamojo ginklo 
būtų įspaustas aiškiai matomas tai įrodantis 
ženklas. Komisija, siekdama užtikrinti, kad 
deaktyvuoti šaunamieji ginklai būtų 
galutinai nebenaudotini, remdamasi teisės 
aktų persvarstymo procedūra, nustato 
bendras deaktyvavimo standartų ir 
technologijų gaires.“ 
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Or. it

Pagrindimas

Siekiant įgyvendinti reikalavimą, kad ginklai būtų negrįžtamai deaktyvuoti, reikia įvesti 
bendrus techninius standartus. 

Pakeitimą pateikė Othmar Karas

Pakeitimas 95
1 STRAIPSNIO 4 PUNKTO B PUNKTAS

I priedo III dalies 1b dalis (nauja) (Direktyva 91/477/EEB)

„Valstybės narės priima nuostatas, kad 
kompetentingos institucijos tikrintų a punkte 
nustatytas deaktyvavimo priemones, 
siekdamos užtikrinti, kad padaryti 
šaunamojo ginklo pakeitimai paverstų jį 
galutinai nebenaudojamu. Valstybės narės 
numato, kad po tokio patikrinimo būtų 
išduotas sertifikatas ar kitas dokumentas, 
liudijantis, kad šaunamasis ginklas yra 
deaktyvuotas, arba kad ant šaunamojo ginklo 
būtų įspaustas aiškiai matomas tai įrodantis 
ženklas“.

„Valstybės narės priima nuostatas, kad 
kompetentingos institucijos tikrintų a punkte 
nustatytas deaktyvavimo priemones, 
siekdamos užtikrinti, kad padaryti 
šaunamojo ginklo pakeitimai paverstų jį 
galutinai nebenaudojamu. Valstybės narės 
numato, kad po tokio patikrinimo būtų 
išduotas sertifikatas ar kitas dokumentas, 
liudijantis, kad šaunamasis ginklas yra 
deaktyvuotas, arba kad ant šaunamojo ginklo 
būtų įspaustas aiškiai matomas tai įrodantis 
ženklas. Komisija, siekdama užtikrinti, kad 
deaktyvuoti šaunamieji ginklai būtų 
galutinai nebenaudotini, sudaro kontaktinę 
grupę, kuri nustato bendras deaktyvavimo 
standartų ir technologijų gaires.

Or. de

Pagrindimas

2000 m. pranešime dėl Direktyvos 91/477/EEB įgyvendinimo Europos Komisija pateikė 
pasiūlymą dėl kontaktinės grupės sudarymo. Šios grupės idėja – tinkamas pagrindas svarstant 
klausimą dėl bendrų nuostatų dėl šaunamųjų ginklų deaktyvavimo įvedimo. Palyginti su 
komitologijos procedūra, šiuo atveju galima būtų tikėtis greitesnio ir tinkamesnio valstybių 
narių sutarimo šaunamųjų ginklų deaktyvavimo klausimu.

Pakeitimą pateikė Arlene McCarthy

Pakeitimas 96
1 STRAIPSNIO 4 PUNKTO BA PUNKTAS (naujas)
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I priedo III dalies b punktas (Direktyva 91/477/EEB)

ba) I priedo III dalies b punktas keičiamas 
taip: 
„b) yra skirti duoti pavojaus signalui, 
signalizuoti, žmonėms gelbėti, gyvuliams 
dobti, medžioti harpūnais (žeberklais) arba 
skirti naudoti pramoniniams arba 
techniniams tikslams, jei juos galima 
panaudoti tik nurodytam tikslu ir nėra 
šautuvo, pistoleto, revolverio arba kitokio 
tradicinio šaunamojo ginklo formos;“

Or. en

(Tekstas panašus į Direktyvos tekstą)

Pagrindimas

Nors šaunamųjų ginklų apibrėžimas gali būti iš dalies pakeistas, kad apimtų perdirbamus 
ginklus, kai kurie iš jų neturėtų būti įtraukti į Direktyvos taikymo sritį, įrašant atitinkamą 
reikalavimą į Direktyvos 91/477/EEB I priedo III dalies b punktą. Šaunamųjų ginklų kopijos 
arba „tradicinių“ šaunamųjų ginklų formos ginklams turėtų būti taikomas šaunamojo ginklo 
apibrėžimas, nes jie dažnai perdirbami ir naudojami nusikalstamai veiklai. 

Pakeitimą pateikė Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Pakeitimas 97
1 STRAIPSNIO 4 PUNKTO BB PUNKTAS (naujas)
I priedo IV dalies b punktas (Direktyva 91/477/EEB)

bb) IV dalies b punktas keičiamas taip: 
b) „ilgasis šaunamasis ginklas“ – tai 
šaunamasis ginklas su ilgesniu kaip 30 cm 
vamzdžiu arba toks, kuris visas ilgesnis 
kaip 60 cm;

Or. it

(Tekstas panašus į Direktyvos tekstą)

Pagrindimas

Nors I priedo IV dalies a punktas atrodo visiškai aiškus, tačiau dėl netinkamai parengto b 
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punkto, kuriame nepateiktas smulkus ilgojo šaunamojo ginklo apibrėžimas, kyla sunkumų dėl 
sąvokų išaiškinimo. Sunkumų kilo dėl trumpųjų šaunamųjų ginklų, kurių visas ilgis yra ne 
didesnis kaip 60 cm, tačiau vamzdis ilgesnis kaip 30 cm. Pakeitimo tekstas aiškesnis, todėl 
padės išvengti netinkamo išaiškinimo atvejų.

Pakeitimą pateikė Arlene McCarthy

Pakeitimas 98
1 STRAIPSNIO 4 PUNKTO BC PUNKTAS (naujas)

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

bc) 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 jau 
aplankytos valstybės narės iš anksto gautas 
vienas arba keletas atitinkamų oficialių 
leidimų. Europos šaunamojo ginklo leidime 
padaromi įrašai apie tokį arba tokius 
leidimus.“ 
b) 2 dalis išbraukta.
c) 3 dalis keičiama taip: 
„Jeigu valstybė narė kitą valstybę narę 
informuoja, kad laikyti tam tikrus B 
kategorijai priskirtus šaunamuosius 
ginklus draudžiama arba jiems įsigyti 
būtinas oficialus leidimas, daromas vienas 
iš šių įrašų:“ 
d) 5 dalis išbraukta. 
e) po paskutinės dalies įtraukiama ši dalis: 
„Jei valstybė narė praneša kitoms 
valstybėms narėms apie papildomus 
reikalavimus Europos šaunamojo ginklo 
leidimui, susijusius su teisėtais visuomenės 
saugumo užtikrinimo uždaviniais, šie 
reikalavimai įrašomi į Europos šaunamojo 
ginklo leidimą.“

Or. en



PE 388.493v01-00 40/41 AM\664124LT.doc
Vertimas pagal sutartį

LT

(Tekstas panašus į Direktyvos tekstą)

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka siūlomą naują šaunamųjų ginklų klasifikaciją ir užtikrina teisinį 
apibrėžtumą Europos šaunamojo ginklo leidimą naudojantiems medžiotojams ir šauliams.

Pakeitimą pateikė Charlotte Cederschiöld

Pakeitimas 99
1 STRAIPSNIO 4 PUNKTO BD PUNKTAS (naujas)

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

bd) 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 gautas 
vienas arba keletas atitinkamų oficialių 
leidimų. Europos šaunamojo ginklo leidime 
daromas įrašas apie tokį arba tokius 
leidimus.

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 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 draudžiama arba jiems įsigyti 
būtinas oficialus leidimas, daromas vienas 
iš šių įrašų:“ 

c) 5a dalis išbraukta. 

Or. sv

Pagrindimas

Atitinka pranešėjo pateiktą tekstą. Tik a punkte išbraukti žodžiai „iš esmės“. Europos 
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šaunamųjų ginklų leidimas turėtų būti vienintelis dokumentas pervežti ginklą per sieną.
Žodžiai „iš esmės“ sudaro prielaidas savarankiškai išaiškinti nuostatą.

Pakeitimą pateikė Michl Ebner, Paul Rübig, Alexander Radwan

Pakeitimas 100
1 STRAIPSNIO 4 PUNKTO BE PUNKTAS (naujas)
II priedo fa punktas (naujas) (Direktyva 91/477/EEB)

be) Į II priedą įtraukiama ši dalis:
„fa) Šis leidimas suteikia teisę kultūrinio ir 
istorinio pobūdžio šaulių sąjungų nariams 
pervežti leidime nurodytą ginklą ir 
šaudmenis prie jo į kitą valstybę narę. Jie 
turėtų būti įregistruoti savo šalies 
regioninėje arba valstybinėje šaulių 
sąjungoje.“

Or. de

Pagrindimas

Vienintelis su „istoriniais ginklais“ susijęs teisės aktas – 2002 m. Susitarimas tarp Austrijos 
Respublikos ir Vokietijos Federacinės Respublikos dėl abipusio dokumentų dėl tradicinių 
šaulių sąjungų atstovų ir šaulių šaunamųjų ginklų ir amunicijos gabenimo ir naudojimo, kuris 
sudaro sąlygas pervežti istorinius ginklus tarp šių dviejų šalių. Italija nėra priėmusi panašaus 
dokumento, todėl Italijos teritorijoje nebūtų įmanoma surengti Vokietijos, Austrijos ir šiaurės 
Italijos tradicinių šaulių sąjungų renginio. 
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