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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Bendrosios direktyvos aplinkybės

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

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

Konkretūs Komisijos tikslai

Siūlomoje direktyvoje iš dalies keičiami šie esamos direktyvos punktai:

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

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

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

deaktyvavimo principai, nustatyti Jungtinių Tautų protokole.

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

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

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

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

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

Pranešėjo pozicija

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

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

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

Vadinasi yra uždraustų šaunamųjų ginklų ir šaunamųjų ginklų, kuriuos įsigyti reikia oficialaus 
leidimo. Komisija nustatė, kad daugelyje valstybių narių taip ir daroma. Be to, tai reiškia, kad 
kiekvienas šaunamojo ginklo savininkas privalo turėti oficialų leidimą jį laikyti. Valstybėms 
narėms keičiantis informacija turi būti galima greitai nustatyti, ar turimas leidimas, siekiant, 
kad nebūtų nereikalingai apribotas laisvas asmenų judėjimas. Dėl bendrosios prievolės turėti 
oficialų leidimą ir galimybės patikrinti duomenis valstybėms narėms keičiantis informacija 
galima taikyti minėtąją su Europos šaunamaisiais ginklais susijusią procedūrą.

PAKEITIMAI

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

Komisijos siūlomas tekstas1 Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
1 STRAIPSNIO -1 DALIS (nauja)

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

-1. 1 straipsnio 2 dalies tekstas pakeičiamas 
šiuo tekstu:

  
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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„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“.

Pagrindimas

Nuo tada, kai įsigaliojo Direktyva 91/447/EEB, iki šios dienos išsivystė internetas. 
Elektroninės rinkos ir internetinė prekyba tapo kasdienybe. Taigi tikslinga išplėsti direktyvos 
taikymo sritį ir imti taikyti ją internetinei prekybai ir jos dalyviams.

Pakeitimas 2
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 prekyba“ –
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.“

Pirmiau minėtaisiais atvejais vien tik už tai, 
kad neturima Europos šaunamojo ginklo 
leidimo, nebaudžiama.

∗ Kalbama apie Komisijos pasiūlymo, o ne apie 
Direktyvos 91/477/EEB 4 dalį.

Pagrindimas

Šiuo papildymu siekiama išvengti, kad teisėtasis ginklo turėtojas būtų baudžiamas, jeigu 
važiuodamas iš vienos valstybės narės į kitą negali pateikti Europos šaunamojo ginklo 
leidimo, tačiau gali pateikti visus kitus reikalingus dokumentus.

Pakeitimas 3
1 STRAIPSNIO 1A DALIS (nauja)
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1 straipsnio 4 dalis (Direktyva 91/477/EEB)

1a. 1 straipsnio 4 dalies tekstas 
pakeičiamas šiuo tekstu: 
„4. „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 tęsiamas. 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.“

Pagrindimas

Teksto dalys išbraukiamos atsižvelgiant į 8 pakeitimą.

Pakeitimas 4
1 STRAIPSNIO 2A DALIS (nauja)

5 straipsnis (Direktyva 91/477/EEB)

2a. 5 straipsnio tekstas pakeičiamas 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. 
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Nepažeisdamos 3 straipsnio nuostatų, 
valstybės narės leidžia laikyti 
šaunamuosius ginklus tik asmenims, kurie 
nebuvo teisti už sunkią nusikalstamą veiką 
(pvz., nužudymą, plėšimą, padegimą) ar 
dalyvavimą joje.
Valstybės narės gali atimti oficialų leidimą 
laikyti šaunamąjį ginklą, jei 
nebetenkinamas šio straipsnio pirmos 
pastraipos b punkto kuris nors 
reikalavimas.
Valstybės narės negali drausti savo 
teritorijoje nuolatos gyvenantiems 
asmenims laikyti kitoje valstybėje narėje 
įsigyto ginklo, išskyrus atvejį, kai jos 
draudžia įsigyti tokį ginklą savo 
teritorijoje.“

Pagrindimas

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

Pakeitimas 5
1 STRAIPSNIO 2B DALIS (nauja)

7 straipsnis (Direktyva 91/477/EEB)

2b. 7 straipsnio tekstas pakeičiamas šiuo 
tekstu:

„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. 
Valstybės narės numato, kad privaloma 
deklaruoti visus B kategorijai priskirtus 
šaunamuosius ginklus, kurie šiuo metu yra 
laikomi jų teritorijoje, tačiau per metus nuo 
nacionalinių nuostatų, perkeliančių šios 
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direktyvos nuostatas į nacionalinę teisę, 
įsigaliojimo apie juos iki šiol nebuvo 
pranešta.

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.
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.“
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 6
1 STRAIPSNIO 2C DALIS (nauja)
8 straipsnis (Direktyva 91/477/EEB)

2c. 8 straipsnis išbraukiamas.

Pagrindimas

Žr. prieš tai buvusį pagrindimą.

Pakeitimas 7
1 STRAIPSNIO 3 DALIS

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.

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymas papildomas remiantis susijusiu JT protokolu ir siekiant aiškumo.

Pakeitimas 8
1 STRAIPSNIO 4 DALIES -A PUNKTAS (naujas)
I priedo II dalies A punktas (Direktyva 91/477/EEB)

-a. II dalies A punkto tekstas pakeičiamas 
šiuo tekstu:
„bet kuris daiktas, priskiriamas vienai iš 
toliau nurodytų kategorijų, išskyrus tą, 
kuriam, nors jis ir atitinka apibrėžimo 
reikalavimus, tačiau dėl vienos iš III 
skirsnyje išvardytų priežasčių yra taikoma 
išimtis.
A kategorija. Uždrausti šaunamieji ginklai
1. Karinės raketos su sprogstamaisiais 
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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.
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 perdaryti jį į ginklą, kurio 
dėtuvėje ir šovinio lizde kartu tilptų 
daugiau kaip trys šoviniai.
6. Pertaisomi arba pusiau automatiniai 
ilgieji lygiavamzdžiai ginklai ne ilgesniais 
kaip 60 cm vamzdžiais.
7. Pusiau automatiniai šaunamieji ginklai, 
neskirti kariniam naudojimui, kurie 
panašūs į karinius ginklus su automatiniais 
mechanizmais.
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8. Pertaisomi ilgieji šaunamieji ginklai, 
išskyrus išvardytuosius 6 punkte.
9. Ilgieji šaunamieji ginklai su graižtviniais 
po kiekvieno šūvio užtaisomais vamzdžiais.
10. Pusiau automatiniai ilgieji šaunamieji 
ginklai, išskyrus išvardytuosius  4–7 
punktuose.
11. Vienašūviai trumpieji šaunamieji 
ginklai, kurių bendras ilgis ne mažesnis 
kaip 28 cm, šaudantys žiedinio įskėlimo 
šoviniais.
12. Ilgieji šaunamieji ginklai su lygiaisiais 
po kiekvieno šūvio užtaisomais 
vamzdžiais.“

Pagrindimas

Reikėtų sujungti C, D ir B kategorijas į vieną, kad liktų tik dvi kategorijos (A kategorija –
uždrausti šaunamieji ginklai ir B kategorija – šaunamieji ginklai, kuriems įsigyti reikia 
oficialaus leidimo). Europos Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (2006 9 13 INT/316) 
nurodo, kad naudojimo paskirtis nustatoma savavališkai. Taigi kyla grėsmė, kad nebus 
laikomasi nuostatų arba jomis bus piktnaudžiaujama, o to būtinai reikėtų vengti. Tad 
pateisinama, kad visiems neuždraustiems ginklams būtų taikomos vienodos nuostatos. Su 
šauliais ir medžiotojais susijusioms nuostatoms įtaka nedaroma.


