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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai 
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu.
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 
91/477/EEB dėl ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolės
(COM(2006)0093 – C6-0081/2006 – 2006/0031(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2006)0093)1,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 95 straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos 
Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0081/2006),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą ir į Piliečių 
laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A6-0000/2006),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 
ketina keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
3 KONSTATUOJAMOJI DALIS

3) Bendrijai prisijungus prie Protokolo, 
reikia iš dalies pakeisti tam tikras 
Direktyvos 91/477/EEB nuostatas. Labai 
svarbu užtikrinti darnų, veiksmingą ir 
greitą direktyvai poveikį darančių 
tarptautinių įsipareigojimų taikymą.

3) Komisija bendrijos vardu 2002 m. 
sausio 16 d. pasirašė protokolą. Bendrijai 
prisijungus prie Protokolo, reikia iš dalies 
pakeisti tam tikras Direktyvos 91/477/EEB 
nuostatas. Labai svarbu užtikrinti darnų, 
veiksmingą ir greitą direktyvai poveikį 
darančių tarptautinių įsipareigojimų 
taikymą. Be to, būtina pasinaudoti šia 
galimybe teikti pakeitimus ir patobulinti 
direktyvą taip, kad būtų išspręstos jos 
įgyvendinimo metu pastebėtos problemos, 
ypač tos, kurios nurodytos 2000 m. 

  
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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gruodžio 15 d. Komisijos pranešime 
Europos Parlementui dėl Direktyvos 
91/477/EEC įgyvendinimo 
(COM(2000)0837).

Pagrindimas

Šiame 2000 m. gruodžio 15 d. pranešime dėl Direktyvos 91/477/EEC įgyvendinimo Europos 
Komisija nustatė daugelį problemų, su kuriomis susidurta įgyvendinant direktyvą, ir todėl 
buvo numatyta atlikti patobulinimus. Dėl šiuo metu atliekamos peržiūros, vadovaujantis 
tobulesnės teisėkūros principu, direktyva turėtų būti ne tik pritaikyta prie JT protokolo, bet ir 
į ją įtraukti būtini patobulinimai. 

Pakeitimas 2
4 KONSTATUOJAMOJI DALIS

4) Todėl šioje direktyvoje reikia patikslinti 
neteisėtos šaunamųjų ginklų, jų dalių ir 
komponentų bei šaudmenų gamybos ir
prekybos sąvokas.

4) Todėl šioje direktyvoje reikia patikslinti 
neteisėtos šaunamųjų ginklų, jų dalių ir 
komponentų bei šaudmenų gamybos ir 
prekybos ir taip pat jų paieškos sąvokas.

Pagrindimas

Protokole taip pat pateikiama „paieškos“ sąvoka. Labai svarbu į direktyvą įtraukti minėtąją 
sąvoką, nes šaunamųjų ginklų, jų dalių, komponentų ir šaudmenų paieška ypač svarbi 
kovojant su nelegalia ginklų gamyba ir prekyba.

Pakeitimas 3
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. Siekiant palengvinti 
ginklų paiešką, būtina naudoti raidinius 
ir skaitmeninius simbolius ir į žymėjimą 
įtraukti ginklų pagaminimo metus.

Pagrindimas

Gamybos metai yra svarbi informacija, skirta nustatyti ginklus. Be to, žymėjimo sistema, kai 
naudojami geometriniai simboliai, yra sudėtinga sistema, daugiausia naudojama Kinijoje bei 
kai kuriose buvusiose TSRS valstybėse, ir ją gali suprasti tik patys gamintojai. Taigi nėra 
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jokios prasmės naudoti minėtąją sistemą atliekant perdavimus bendrijos viduje. Minėtoji 
sistema labai apsunkintų registrų ir paieškos sistemų valdymą, todėl būtina naudoti tik 
raidinius ir skaitmeninius simbolius.

Pakeitimas 4
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, būtina pratęsti šį laikotarpį tam, 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. 

Pagrindimas

Protokole nurodoma, kad informacija turi būti saugoma „mažiausiai dešimt metų“, bet šis 
laikotarpis nėra pakankamas, atsižvelgiant į ginklų ilgaamžiškumą. Taigi infomaciją būtina 
saugoti neribotą laikotarpį, kaip, pavyzdžiui, daroma Italijoje. 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 būtina XXI amžiaus sąlyga.

Pakeitimas 5
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) Taip pat reikia patikslinti, kad 
tarpininkavimo veikla, apie kurią kalbama 
Protokolo 15 straipsnyje, turi būti 
apibrėžta atsižvelgiant į šios direktyvos 
tikslą.

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme, kurį rengiant vadovautasi Protokolu, nurodoma, kad tarpininkavimo 
veikla turi būti kontroliuojama lygiai taip pat, kaip ir prekiautojų veikla, tačiau šis klausimas 
nėra sprendžiamas siūlomais direktyvos pakeitimais. Pranešėjas sutinka su bendruoju 
Komisijos požiūriu, tačiau mano, kad dėl to būtina tinkamai apibrėžti tarpininkavimo veiklą.
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Pakeitimas 6
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 jų 
finansų kilmę. 

Pagrindimas

Iki šiol prekiautojų, kaip ir kitų profesijų atsotvų, 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 bei pagrįstų finansų 
kilmę.

Pakeitimas 7
9B KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

9b) Būtina taikyti papildomas priemones, 
padėsiančias sumažinti smurtinių mirčių 
ir sužeidimų, kurie sukeliami mažais 
ginklais, skaičių, nes maži ginklai 
naudojami dėl to, kad nėra sunku jų 
gauti. Būtina uždrausti įsigyti ginklų 
naudojant nuotolinės komunikacijos 
priemones, pavyzdžiui, internetą. Būtinas 
pasirinkimo laikotarpis, trunkantis nuo 
ginklo užsakymo iki ginklo pristatymo 
datos, ir valstybės narės turi parengti 
išsamią tvarką, pagal kurią asmenys, 
galutiniu teismo sprendimu nuteisti dėl 
baudžiamosios teisės pažeidimų, negalėtų 
įsigyti ginklų. 

Pagrindimas

Kai ginklų įsigyjama naudojant nuotolinės komunikacijos ryšį, nėra tinkamų galimybių to 
įsigijimo kontroliuoti. Be to, pasirinkimo laikotarpis, taikomas kai kuriose JAV valstijose 
(pavyzdžiui, Kalifornijoje), padėtų užkirsti kelią nusikaltimams dėl laikinų psichikos 
sutrikimų. Asmenų, teistų už baudžiamosios teisės nusikaltimus, ginklų įsigijimas yra 
pavojingas ir turi būti kontroliuojamas.
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Pakeitimas 8
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, 
kuriems reikia pervežti ginklą iš vienos 
valstybės narės į kitą valstybę narę. 

Pagrindimas

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

Pakeitimas 9
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. 

Pagrindimas

Komisijos 2000 m. pranešime pabrėžiama glaudesnio valstybių narių bendradarbiavimo 
būtinybė. Direktyvoje 91/477/EEB nustatoma sukurti informacijos tinklus, nepateikiant šių 
mainų formos apibrėžimo. 2000 m. pranešime šiuo tikslu numatoma sukurti kontaktinę grupę.

Pakeitimas 10
9E KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

9e) Nėra visai tinkama šaunamuosius 
ginklus klasifikuoti į keturias kategorijas.  
Kai kurios valstybės narės neseniai 
supaprastino minėtąją klasifikaciją  ir 
naudoja dvi kategorijas: draudžiami 
šaunamieji ginklai ir šaunamieji ginklai, 
kuriuos laikyti būtini leidimai. Siekiant 
išvengti smurtinės mirties atvejų ir 
sužeidimų, kurių priežastis – šaunamųjų 
ginklų naudojimas, nėra tinkama 
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nustatyti ginklų, kuriuos laikyti nebūtini 
leidimai, kategorijas.

Pagrindimas

Pokyčiai, įvykę nusikalstamumo srityje nuo 1991 m., rodo, kad šaunamųjų ginklų 
klasifikavimas į keturias kategorijas yra atgyvenęs dalykas. Naujausiuose teisės aktuose, 
pavyzdžiui, Belgijoje, nurodyta supaprastinta sistema ir be leidimų neleidžiama įsigyti 
ginklus. Taigi visose valstybėse turėtų būti taikoma bendroji nauja klasifikacija (A kategorija 
– draudžiami ginklai; B kategorija – ginklai, kuriuos laikyti būtini leidimai). 

Pakeitimas 11
1 STRAIPSNIO -1 PUNKTAS (naujas)

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

-1) 1 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
„1. Šioje direktyvoje „šaunamasis 
ginklas“ reiškia bet kurį vamzdinį ginklą, 
kuris yra sukonstruotas arba gali būti 
lengvai perdirbtas 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 priežaščių nėra įtrauktas į I priedo 
III skirsnį. Šaunamųjų ginklų 
klasifikacija pateikta I priedo II skyriuje“.

Pagrindimas

Šaunamojo ginklo apibrėžimas parengtas vadovaujantis Protokolu. Vis dėlto apibrėžime turi 
būti atsižvelgta į dezaktyvuotų, senovinių ginklų ir kai kurių kitų ginklų, paminėtų direktyvos I 
priedo III skyriuje, neįtraukimą.

Pakeitimas 12
1 STRAIPSNIO -1A PUNKTAS (naujas)

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

-1a) Į 1 straipsnį įtraukiama ši dalis:
„1a. Šioje direktyvoje „dalis ir 
komponentas“ reiškia bet kurią dalį ar 
atsarginę dalį, specialiai sukrtą ginklui ir 
būtiną, kad jis veiktų, įskaitant vamzdį, 
korpusą arba uoksą, šliuožiklį arba 
cilindrą, spyna arba užraktą ir bet kokį 
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mechanizmą, sukurtą ar pritaikytą 
mažinti garsą šaunant“. 

Pagrindimas

Šis dalių ir komponentų apibrėžimas, pateiktas Protokole, turi būti įtrauktas į direktyvą 
siekiant teisinio aiškumo.

Pakeitimas 13
1 STRAIPSNIO -1B PUNKTAS (naujas)

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

-1b) Į 1 straipsnį įtraukiama ši dalis:
„1b. Šioje direktyvoje „šaudmuo“ reiškia 
sukomplektuotą šaudmenį arba jo 
komponentus, įskaitant tūteles, 
detonatorius, sprogstamąją medžiagą, 
kulkas ar sprogmenis.“

Pagrindimas

Šis sąvokos „šaudmuo“ apibrėžimas, pateiktas Protokole, turi būti įtrauktas į direktyvą 
siekiant teisinio aiškumo.

Pakeitimas 14
1 STRAIPSNIO 1 PUNKTAS

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

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

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

1) Į 1 straipsnį įterpiamos šios dvi dalys:
1c. Šioje direktyvoje „neteisėta gamyba“ –
pažeidžiant šią direktyvą vykdomi 
šaunamųjų ginklų ir šaumenų gamyba ir 
surinkimas, įskaitant jų dalis ir 
komponentus, importuotus iš trečiųjų 
šalių:

Pagrindimas

Įterpus pasakymus „pažeidžiant šią direktyvą“ ir „įskaitant (...), importuotus iš trečiųjų 
šalių“ suteikiamas teisinis aiškumas, apibrėžiant nelegalią gamybą kaip bet kurią gamybą, 
kuri neatitinka direktyvos nuostatų, ir užtikrinamos lygios galimybės.

Pakeitimas 15
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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.“

1d. 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 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.
*[perkėlimo terminas]

Pagrindimas

Registracijos nebuvimas turi būti įtrauktas kaip būtina nelegalios prekybos sąlyga. Pasakymų 
„pažeidžiant šią direktyvą“ ir „bet kuri valstybė“ įtraukimas suteikia teisinio aiškumo, bet 
kurią prekybą, kurią vykdant nesilaikoma direktyvoje išdėstytų nuostatų, apibrėžiant kaip 
nelegalią prekybą, ir padeda užtikrinti, kad visiems ES teritorijoje esantiems šaunamiesiems 
ginklams 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 pe duotais iki direktyvos nustatų perkėlimo datos.

Pakeitimas 16
1 STRAIPSNIO 1A PUNKTAS (naujas)

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

1a) Į 1 straipsnį įtraukiama ši 1e dalis:
„1e. Šioje direktyvoje „paieška“ reiškia 
sisteminę šaunamųjų ginklų, jų dalių ir 
komponentų bei šaudmenų paiešką nuo 
gamintojo iki pirkėjo, siekiant nustatyti, 
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ištirti ir išnagrinėti nelegalią prekybą ir 
gamybą“.

Pagrindimas

Šis paieškos apibrėžimas, išdėstytas Protokole, turi būti įtrauktas į direktyvą dėl teisinio 
aiškumo.

Pakeitimas 17
1 STRAIPSNIO 1B PUNKTAS (naujas)

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

-1b) Į 1 straipsnį įtraukiama ši 1f  dalis:
„1f. Šioje direktyvoje „senovinis ginklas“ 
reiškia bet kurį ginklą, pagamintą iki 
1870 m., arba bet kurį naujesnį ginklą, 
kurį valstybė narė pagal techninius 
kriterijus laiko senoviniu ginklu. Būtini 
techniniai kriterijai mažiausiai turi atitikti 
standartus, nustatytus pagal 13 straipsnio 
4 dalį“.

Pagrindimas

„Senovinio ginklo“ sąvokos apibrėžimas būtinas dėl teisinio aiškumo, nes direktyva neapima 
minėtųjų ginklų. Šis apibrėžimas atitinka 2000 m. Europos Komisijos parnešimą, – 1870 m. 
jie paminėti Šengeno sutarties 82 straipsnyje ir todėl turėtų būti naudojama nuoroda. Kita 
vertus, kiti valstybių narių pateikiami apibrėžimai taip pat turi būti leistini, jei juose 
atsižvelgiama į  techninius kriterijus.

Pakeitimas 18
1 STRAIPSNIO 1C PUNKTAS (naujas)

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

1c) Į 1 straipsnį įtraukiama ši 1g dalis:
„1g. Šioje direktyvoje „tarpininkas“ 

reiškia bet kurį juridinį ar fizinį asmenį, 
kuris už užmokestį ar be jo sukuria 
sąlygas, būtinas sudaryti sutartį, susijusią 
su šaunamųjų ginklų, jų dalių ir 
komponentų gamyba, prekyba, mainais, 
nuoma, remontu ar techniniu jų 
pertvarkymu“.
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Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme nurodoma, kad tarpininkų veiklą būtina kontroliuoti lygiai taip pat, kaip 
ir prekiautojų veiklą. Taigi būtina tinkamai apibrėžti minėtąją veiklą. Siūlomas apibrėžimas 
remiasi 2006 m. birželio 8 d. Belgijos teisės aktu.

Pakeitimas 19
1 STRAIPSNIO 1D PUNKTAS (naujas)

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

1d) 1 straipsnyje 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 
dalių, komponentų ir šaudmenų 
gaminimu, prekyba, keitimusi jais, 
šaunamųjų ginklų nuoma, remontu arba 
techniniu jų pertvarkymu“.

Pagrindimas

Į sąvokos „prekiautojas“ apibrėžimą būtina įtraukti veiklą, susijusią su šaunamųjų ginklų 
dalimis, komponentais ir šaudmenimis.

Pakeitimas 20
1 STRAIPSNIO 1E PUNKTAS (naujas)

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

1e) 1 straipsnyje 4 dalis keičiama taip:
„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 pratęstas. Leidime įrašoma II priede 
nurodyta informacija. „Europos 
šaunamojo ginklo leidimas“ – 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 
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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

Europos šaunamojo ginklo leidimo apibrėžimas yra trumputėlį pakeistas, atsižvelgiant į 
siūlomą naują šaunamųjų ginklų klasifikaciją.

Pakeitimas 21
1 STRAIPSNIO 1F PUNKTAS (naujas)

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

1f) 2 straipsnyje 2 dalis keičiama taip:
„2. Šios direktyvos nuostatos netaikomos, 
kai ginklus ir šaudmenis įsigyja ir juos 
laiko ginkluotosios pajėgos, policija, 
valdžios institucijos. Jos taip pat 
netaikomos atliekant komercinį ginklų ir 
karinių šaudmenų perdavimą.“

Pagrindimas

Šis apibrėžimas suderintas su pasiūlymu į direktyvos taikymo sritį įtraukti kolekcininkus ir 
institucijas, ginklais besidominčias kultūriniu ir istoriniu požiūriu.

Pakeitimas 22
1 STRAIPSNIO 1G PUNKTAS (naujas)

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

1g) 1 straipsnyje po 2 dalies pridedama ši 
nauja dalis:
„3. Ši direktyva taip pat taikoma 
šaunamųjų ginklų dalims, komponentams 
ir šaudmenims, įskaitant ir importuotus iš 
trečiųjų šalių“.

Pagrindimas

Vadovaujantis JT protokolu, taip pat turėtų būti taikoma ginklų dalių, jų komponentų ir 
šaudmenų paieškos sistema, todėl būtina išsamiai paminėti, kad ši direktyva apima minėtus 
dalykus.
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Pakeitimas 23
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 ir gamybos metus (jei jie 
nenurodyti serijos numeryje), arba 
reikalauja, kad būtų panaudotas koks nors 
kitas patogus žymėjimo būdas, sudarantis 
galimybes visoms valstybėms narėms 
nesunkiai nustatyti šalį gamintoją. 
Žymėjimas taikomas pagrindinėms arba 
konstrukcinėms šaunamųjų ginklų 
dalims, kurias panaikinus šaunamojo 
ginklo panaudoti neįmanoma.

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka dalių ir komponentų išsamų įtraukimą į direktyvą. Be to, gamybos 
metai yra svabi šaunamųjų ginklų paieškos informacija. Svarbu, kad žymėjimas būtų 
atliekamas ant pagrindinių ar konstrukcinių šaunamųjų ginklų dalių ir kad  panaikinus šį 
elementą ginklas taptų nebepanaudojamu ar dezaktyvuotu (korpusas ir (ar) uoktas). Ši sąlyga 
apsunkintų žymėjimo panaikinimą ir palengvintų paiešką.

Pakeitimas 24
1 STRAIPSNIO 2 PUNKTAS

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

Dėl šaudmenų paieškos valstybės narės 
privalo žymėti net mažiausius šaudmenų 
pakuotės elementus, pateikdamos 
gamintojo pavadinimą, identifikacijos 
numerį, kalibrą ir šaudmenų tipą.

Pagrindimas

Iš esmės šaudmenys registruojami tik prekiautojų registruose, o ne valstybės registre. Jų 
žymėjimas ir registracija yra ypač svarbūs paieškos sistemai. Kai kurių valstybių (Vokietija)  
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teisės aktuose jau numatoma žymėti šaudmenis.

Pakeitimas 25
1 STRAIPSNIO 2 PUNKTAS

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 asmeninį 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, jų profesinius gebėjimus ir jų 
finansų kilmę. Jei tai juridinis asmuo, 
tikrinamas įmonei vadovaujantis asmuo. 

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 
kontroliuojama, nors tai  labai specifinė veikla, kurią būtina griežtai kontroliuoti. Tad derėtų, 
kad prekiautojai ir tarpininkai pateiktų savo profesinės kompetencijos įrodymus ir pateisintų
finansų kilmę.

Pakeitimas 26
1 STRAIPSNIO 2 PUNKTAS

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 

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 
infomacija 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, 
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saugo šią informaciją ne mažiau nei 
dešimt metų.“

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.

Pagrindimas

Protokole nurodoma, kad už  informacijos priežiūrą atsako valstybinės institucijos. Norint 
tinkamai vykdyti šauanamųjų ginklų paiešką, būtina turėti centralizuotą registracijos sistemą. 
Gamybos metai yra svabi 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.

Pakeitimas 27
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, jo dalis ar 
komponentas, esantis jų teritorijoje, yra 
pažymėtas ir užregistruotas arba 
dezaktyvuotas.

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 
direktyvos reikalavimais. Reikalavimas žymėti importuotus ginklus pagal šios direktyvos 
nuotatas yra būtinas dalykas, padėsiantis užkirsti kelią nesąžiningai trečiųjų šalių gamintojų 
konkurencijai.
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Pakeitimas 28
1 STRAIPSNIO 2A PUNKTAS (naujas)

5 straipsnis (Direktyva 91/477/EEB)

2a) 5 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
a) 1 dalies a pastraipa keičiama taip: 
„a) 18 metų ir vyresni;“
b) 1 dalyje po b pastraipos pridedama ši 
pastraipa:
„c) nepripažinti kaltais dėl baudžiamosios 
teisės pažeidimų galutiniu teismo 
sprendimu; Valstybės narės nustato 
išsamią tvarką, kuri reglamentuoja šio 
reikalavimo taikymą, įskaitant, 
pavyzdžiui, nusikalstamos veiklos tipą, 
minimalią bausmę ar mažiausią 
laikotarpį, kuris turi būti praėjęs nuo 
sprendimo priėmimo datos iki prašymo 
išduoti leidimą.“
c) 2 dalis išbraukiama;
d) 3 dalis keičiama taip:
„Valstybė narė gali atimti leidimą ginklui, 
jei nesilaikoma 1 dalies b) ir c) 
pastraipose išdėstytų nuostatų.“  

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 jų įsigijimas turi būti reglamentuojamas 
taip, kaip, pavyzdžiui, Vokietijoje, tačiau išsamias sąlygas turi nustatyti valstybės narės.  

Pakeitimas 29
1 STRAIPSNIO 2B PUNKTAS (naujas)

6 straipsnis (Direktyva 91/477/EEB)

2b) Į 6 straipsnį įtraukiamos šios dalys:
„Išskyrus prekiautojų ir platintojų atvejus 
valstybės narės draudžia įsigyti 
šaunamuosius ginklus, jų dalis ir 
komponentus bei šaudmenis naudojant 
nuotolinio ryšio priemones kaip nustatyta 
1997 m. gegužės 20 d. Europos 
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Parlamento ir Tarybos direktyvos Nr. 
97/7/EB 2 straipsnyje dėl vartotojų 
apsaugos, susijusios su nuotolinės 
prekybos sutartimis.
Išskyrus prekiautojų ir platintojų 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.

Pagrindimas

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

Pakeitimas 30
1 STRAIPSNIO 2C PUNKTAS (naujas)

8 straipsnis (Direktyva 91/477/EEB)

2c) 8 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
a) 1 dalis išbraukiama.
b) 2 dalis išbraukiama.
c) 3 dalis keičiama taip:
„Jei valstybė narė savo teritorijoje 
draudžia įsigyti ir laikyti B kategorijai 
priskiriamą šaunamąjį ginklą, ji apie tai 
praneša kitoms valstybėms narėms, kurios 
apie tai padaro atitinkamą įrašą 
kiekviename Europos šaunamojo ginklo 
leidime, jų išduotame tokiam šaunamajam 
ginklui pagal 12 straipsnio 2 dalį.“

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka siūlomą naują šaunamųjų ginklų klasifikaciją.

Pakeitimas 31
1 STRAIPSNIO 2D PUNKTAS (naujas)

9 straipsnio 1 dalies įvadinė dalis (Direktyva 91/477/EEB)
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2d) 9 straipsnio 1 dalies įvadinė dalis 
keičiama taip:
"1. Laikantis 5, 6, ir7 straipsniuose 
nustatytų įsipareigojimų, šaunamąjį 
ginklą leidžiama perduoti asmeniui, kuris 
nėra nuolatinis nurodytosios valstybės 
narės gyventojas, kai:“  

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka siūlomą naują šaunamųjų ginklų klasifikaciją.

Pakeitimas 32
1 STRAIPSNIO 2E PUNKTAS (naujas)

11 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa (Direktyva 91/477/EEB)

2e) 11 straipsnio 3 dalies 2 punktas 
keičiamas taip:
„Ne vėliau kaip prieš penkias dienas iki 
ginklų perdavimo prekiautojas praneša 
valstybės narės, iš kurios atliekamas 
perdavimas, valdžios įstaigoms visus 2 
dalies pirmajame papunktyje nustatytus 
duomenis. Atitinkamos valstybės narės 
valdžios įstaigos vietoje vykdo atsitiktinės 
atrankos patikrą, siekdamos patikrinti, ar 
prekiautojo pateikta informacija atitinka 
faktinį ginklų perdavimo apibūdinimą.“

Pagrindimas

Kaip nurodyta protokole, siekdamos užtikrinti, kad informacija atitinka faktinį krovinį, 
valdžios įstaigos kartu su gavėju, taikydamos bent atsitiktinę atranką, turi fiziškai patikrinti 
ginklų perdavimą juos pakraunant arba prieš iškraunant. Valdžios įstaigoms apie perdavimą 
turi būti pranešta likus mažiausiai 5 darbo dienoms iki ginklų perdavimo, kad šios galėtų 
atlikti patikrinimą.

Pakeitimas 33
1 STRAIPSNIO 2F PUNKTAS (naujas)

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

2f) 12 straipsnio 2 dalis keičiama taip:
a) pirmasis punktas keičiamas taip:
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„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.“

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.

Pakeitimas 34
1 STRAIPSNIO 2G PUNKTAS (naujas)

13 straipsnis (Direktyva 91/477/EEB)

2g) 13 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
a) 2 dalis keičiama taip:
"2. Visą informaciją, kurią valstybės 
narės 11 straipsnyje nustatyta tvarka 
gauna apie šaunamųjų ginklų perdavimus 
ir 7 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka –
apie ne nuolatos gyvenančių toje šalyje 
gyventojų šaunamųjų ginklų įsigijimą ir 
laikymą, valstybėms narėms, į kurias 
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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.“
c) po 3 dalies įtraukiamos šios dalys:
"4. Komisija, vadovaudamasi 5a 
straipsnio 1 ir 4 dalyse nustatyta 
reguliavimo procedūra su tikrinimu, bei 
atsižvelgdama į Sprendimo Nr. 
1999/468/EB, kurį iš dalies keičia 
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Sprendimas Nr. 2006/512/EB 8 straipsnio 
nuostatas, imasi atitinkamų priemonių 
pagal:
- 1 straipsnio 7 dalį ir
- I priedo II punkto 2 dalį.
Komisija, vadovaudamasi 3 ir 7 
straipsniuose nustatyta procedūra bei 
atsižvelgdama į Sprendimo Nr. 
1999/468/EB, kurį iš dalies keičia 
Sprendimas Nr. 2006/512/EB, nuostatas, 
imasi atitinkamų priemonių pagal šio 
straipsnio 3 dalį.“
* Metai nuo datos, kai įsigaliojo ši 
direktyva.

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. Be to, bendradarbiavimas 
tarp valstybių narių turėtų vadovautis komitologijos procedūromis, o tam tikrais atvejais 
reikėtų taikyti naująją reglamentavimo procedūrą su tikrinimu.

Pakeitimas 35
1 STRAIPSNIO 2H PUNKTAS (naujas)

17 straipsnis (Direktyva 91/477/EEB)

2h) 17 straipsnis pakeičiamas taip:
„Praėjus penkeriems metams nuo šios 
direktyvos nuostatų perkėlimo į 
nacionalinius teisės aktus dienos Komisija 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
ataskaitą apie padėtį, susiklosčiusią 
taikant šios direktyvos nuostatas, ir 
prireikus prideda savo pasiūlymus.“

Pagrindimas

Nuolatos turi būti pateikta Komisijos ataskaita, nurodyta Direktyvos Nr. 91/477/EEB 17 
straipsnyje.
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Pakeitimas 36
1 STRAIPSNIO 4 PUNKTO -A PUNKTAS (naujas)

I priedo I dalies pirma įtrauka (Direktyva 91/477/EEB)

-a) I dalies pirmoji įtrauka keičiama taip:
„visi 1 straipsnyje nustatyti šaunamieji 
ginklai,“

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka į šios direktyvos 1 straipsnį įtrauktą šaunamojo ginklo apibrėžimą.

Pakeitimas 37
1 STRAIPSNIO 4 PUNKTO AA PUNKTAS (naujas)

I priedo II dalis (Direktyva 91/477/EEB)

aa) II dalis keičiama taip:
„Šioje direktyvoje šaunamieji ginklai 
skirstomi į šias kategorijas:
A kategorija. Uždrausti šaunamieji 
ginklai ir šaudmenys.
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 pramušančiaisiais, 
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 turintys 
tam teisę asmenys.
B kategorija. Šaunamieji ginklai, kuriems 
įsigyti reikia oficialaus leidimo.
Visi A kategorijai nepriklausantys 
šaunamieji ginklai.
Šaunamųjų ginklų dalys ir komponentai 
yra įtraukti į tų ginklų kategorijas, ant 
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kurių buvo ketinama juos įtaisyti.“

Pagrindimas

Nuo 1991 m. nusikaltimai susiję su šaunamaisiais ginklais rodo kad, 4 kategorijos šaunamųjų 
ginklų klasifikacija yra pasenusi. Neseniai priimti nacionaliniai teisės aktai, pavyzdžiui, 
Belgijoje, supaprastina sistemą ir neleidžia įsigyti šaunamojo ginklo be leidimo. Taigi, 
valstybėse narėse turi būti apibendrinta nauja klasifikacija, susidedanti iš dviejų kategorijų  
(A. Uždrausti šaunamieji ginklai; B. Šaunamieji ginklai, kuriems įsigyti reikia oficialaus 
leidimo).
</Amend>

Pakeitimas 38
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 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 
deaktivuoti šaunamieji ginklai yra 
galutinai nebenaudotini, nustato bendras 
deaktyvavimo standartų ir technologijų 
gaires vadovaudamasi 13 straipsnio 4 
dalyje nustatytomis procedūromis.

Pagrindimas

Nuostatos dėl šaunamųjų ginklų deaktyvavimo yra nurodytos JT protokole. Kalbant apie 
padėti ES turi būti nustatytos deaktyvavimo ir standartų ir technologijų gairės siekiant 
užtikrinti, kad deaktyvavimo priemonės yra negrįžtamos.

Pakeitimas 39
1 STRAIPSNIO 4 PUNKTO BA PUNKTAS (naujas)

I priedo IV dalis (Direktyva 91/477/EEB)
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ba) IV dalyje išbraukti a, b, d, e ir f 
punktai.  

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka siūlomą naują šaunamųjų ginklų klasifikaciją.

Pakeitimas 40
1 STRAIPSNIO 4A PUNKTAS (naujas)

II 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, 
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) 5a dalis išbraukta.

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka siūlomą naują šaunamųjų ginklų klasifikaciją.
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Pakeitimas 41
2 STRAIPSNIO 1 DALIES 1 PASTRAIPA

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus 
teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip 
iki [...] , įgyvendina šią direktyvą.  Jos 
praneša Komisijai tokių nuostatų tekstus ir 
tų nuostatų bei šios direktyvos koreliacijos 
lentelę.

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus 
teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip 
iki [...] , įgyvendina šią direktyvą.  Jos 
nedelsdamos praneša Europos 
Parlamentui šių nuostatų tekstą ir šių 
nuostatų bei šios direktyvos koreliacinę 
lentelę.

Pagrindimas

Parlamentui turėtų būti suteikta tokia pati informacija kaip ir Komisijai dėl nacionalinių 
teisės aktų perkėlimo priemonių.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Bendroji informacija

Pagal poreikį, atsiradusį 1993 m. sausio 1 d. Bendrijoje panaikinus vidaus sienas, Direktyva 
91/477/EEB dėl ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolės buvo nustatytos bendros taisyklės, 
kuriomis vadovaujantis valstybėse narėse galima kontroliuoti ginklų įsigijimą, laikymą ir jų 
perdavimą į kitą valstybę narę. Direktyvoje apibrėžtos keturios šaunamųjų ginklų kategorijos 
(uždrausti šaunamieji ginklai, šaunamieji ginklai, kuriems įsigyti reikia oficialaus leidimo, 
šaunamieji ginklai, kuriuos reikia deklaruoti, ir tie, kurių nereikia deklaruoti ar jiems įsigyti 
leidimo), reikalaujama 5 metus saugoti įrašus apie šaunamųjų ginklų perdavimą, sukurtas 
Europos šaunamųjų ginklų leidimas, su kuria ginklai gali judėti Bendrijoje, ir valstybės narės 
skatinamos keistis informacija.

2000 m. gruodžio mėn. Komisija paskelbė pranešimą apie šios direktyvos įgyvendinimą. 
Pranešime nebuvo padaryta išvados, kad reikia didesnių 1991 m. direktyvos pataisų, bet buvo 
nurodyta keletas problemų ir galimų sprendimų, ypač dėl valstybių narių keitimosi 
informacija (pvz., sukuriant ryšių grupę), ginklų kategorijų supaprastinimo, europinės 
šaunamųjų ginklų licencijos (nukrypti leidžiančios nuostatos medžiotojams supaprastinimo, 
abipusių valstybių narių susitarimų, suderintų sąlygų leidimui įgyti, taisyklių dėl laikino 
ginklų perdavimo), bendrų techninių neutralizavimo specifikacijų apibrėžimo ir bendro 
senovinių ginklų apibrėžimo.  

2001 m. gruodžio mėn. Europos Komisija Europos bendrijos vardu pasirašė JT Protokolą dėl 
neteisėtos šaunamųjų ginklų gamybos ir prekybos. 

2006 m. kovo mėn. Komisija pateikė pasiūlymą iš dalies pakeisti 1991 m. direktyvą ir ją 
pritaikyti prie 2001 m. JT Protokolo reikalavimų. Pasiūlyme išdėstyti 6 aspektai: neteisėtos 
gamybos ir prekybos apibrėžimas pagal JT Protokolą; konkretus reikalavimas žymėti 
šaunamuosius ginklus; laikotarpio, kurį registracijos knygose turi būti saugoma informacija 
apie šaunamuosius ginklus, pratęsimas iki 10 metų; reikalavimas laikyti neteisėtą gamybą ar 
prekybą tyčiniais nusikaltimais; priemonės, susijusios su šaunamųjų ginklų deaktyvavimu. 
Komisija nusprendė paliesti tik iš JT Protokolo išplaukiančius aspektus. Todėl į pasiūlymą 
neįtraukta nemažai 2000 m. pranešime paminėtų aspektų – galimų 1991 m. direktyvos 
patobulinimų.

2006 m. rugsėjo 13 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto paskelbtoje 
nuomonėje dėl Komisijos pasiūlymo pabrėžiama, kad tarptautinis nusikalstamumas – viena 
didžiausių grėsmių valstybių vientisumui. EESRK siūlo priimti suderintus prevencinius ir 
baudžiamuosius teisės aktus, integruotas bendras politikos priemones, numatyti senovinių 
ginklų apibrėžimą ir rekomenduoja valstybėms narėms prisiimti pareigą reikalauti, kad ginklų 
savininkai deklaruotų nuosavybę, turėtų leidimą arba laikytųsi kitų administracinių procedūrų, 
kuriomis leidžiama naudoti ir nešiotis ginklą.

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas (IMCO) paprašė Europos politikos studijų 
centrą parengti pasitarimo užrašus, kuriuose būtų apžvelgiama direktyvos perkėlimo į 
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dešimties ES valstybių narių nacionalinę teisę padėtis. Tyrimas rodo, kad daugumoje 
valstybių narių prekiautojai jau dabar privalo saugoti įrašus dešimt metų arba ilgiau; esama 
vienodos žymėjimo sistemos; taikomi papildomi reikalavimai dėl šaunamųjų ginklų įsigijimo; 
Europos šaunamųjų ginklų leidimo turėtojai, įvažiuodami į daugumos valstybių narių 
teritorijas, privalo pateikti kvietimą; tarpininkams taikomi valstybių vidaus teisės aktai, 
reglamentuojantys šaunamuosius ginklus; prekiautojai privalo turėti leidimą prekiauti visų 
kategorijų ginklais; deaktyvuoti ginklus paprastai pavedama patikros tarnybai  arba tam 
tikroms kitoms įstaigoms. Kai kurios valstybės narės neturi šaunamųjų ginklų kategorijų C ir 
D.

IMCO 2006 m. spalio 4 d. surengė nedidelį svarstymą siekdamas išsiaiškinti, kuriais aspektais 
reikėtų pataisyti 1991 m. direktyvą, ir nustatyti tinkamą suderinimo ES lygmeniu mastą. Į 
svarstymą pakviesti ekspertai išdėstė prieštaringas nuomones dėl galimo pakeistos direktyvos 
turinio. Kai kurie iš jų pabrėžė, kad esamos išsamios bandymo priemonės yra gamybos 
proceso dalis, skirta užtikrinti vartotojų saugumą, ir tai, kad vienuolikoje valstybių narių, 
kurios yra Tarptautinės nuolatinės komisijos (CIP) narės, veikia kontrolės sistema1. Kiti 
pabrėžė grėsmę, kurią kelia perdirbti ir vėl tapę veiksmingi šaunamieji ginklai, pažymėjo, kad 
šiems ginklams dabartinė direktyva netaikoma, ir todėl ragino patvirtinti griežtesnes taisykles, 
visų pirma žymėti ginklus nepanaikinamomis žymėmis; drausti geometrinį žymėjimą; taikyti 
griežtus reikalavimus prekiautojų kvalifikacijai; aiškiai apibrėžti tarpininkus; skaitmeninius 
duomenis saugoti neribotą laikotarpį; patvirtinti ginklų deaktyvavimo gaires; į direktyvą 
įtraukti ginklų importą į ES; palikti tik dvi šaunamųjų ginklų kategorijas (draudžiamus ir tuos, 
kuriems reikia leidimo); apriboti šaunamųjų ginklų, kuriuos nuosavybės teise gali turėti 
vienas asmuo, skaičių; ginklų perdavimo atveju atlikti fizines apžiūras.

Pranešėjos pasiūlymai

Reikia pažymėti, kad praėjus 5 metams po to, kai buvo pasirašytas JT Protokolas, pats laikas 
įtraukti į ES teisės aktus Protokolo nuostatas. Neteisėta šaunamųjų ginklų, jų dalių ir 
komponentų bei šaudmenų gamyba ir prekyba jais daro žalingą poveikį visų ES gyventojų 
saugumui. Siekiant užkirsti kelią šiai veiklai, su ja kovoti ir ją išnaikinti, reikia imtis 
papildomų priemonių. Neteisėto ginklų laikymo klausimo negalima atskirti nuo smurtinių 
mirčių, kurias sukelia ir teisėti, ir neteisėti maži šaunamieji ginklai, klausimo. Prieinami, 
pigūs, pritaikyti nešiotis ir lengvai naudojami maži ginklai yra smurto visuomenėje 
priemonės. Remiantis Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, smurtas ir 
savižudybės tarp 15–44 m. amžiaus žmonių atitinkamai užima trečią ir ketvirtą vietas kaip 
vienos pagrindinių neigiamo poveikio sveikatai ir ankstyvos mirties priežasčių, o kare patirti 
sužalojimai užima šeštą vietą. Daug šių atsitikimų įvyksta naudojant šaunamuosius ginklus. 
Tarp veiksnių, darančių įtaką mažų ginklų naudojimui, – jų prieinamumas. Lengvas 
šaunamųjų ginklų prieinamumas siejamas su didesniu šaunamųjų ginklų keliamu mirtingumu. 
Be to, praėjus 15 metų nuo direktyvos priėmimo 1991 m. ir 6 metams nuo Europos Komisijos 
pranešimo dėl šios direktyvos įgyvendinimo į dabartinę pakeistą direktyvą derėtų įtraukti 
visus reikiamus elementus, galinčius padidinti šios direktyvos poveikį asmenų saugumui. Šiuo 
požiūriu į dabartinį 1991 m. direktyvos keitimo procesą turėtų būti įtraukiami ne tik JT 

  
1 Šiuo atžvilgiu reikia pažymėti, kad iki šiol ES nėra nuoseklios šaunamųjų ginklų ir šaudmenų paieškos 
sistemos. Todėl pageidautina perkelti CIP nuostatas į ES teisės aktus kartu apsvarstant, ar nevertėtų įtraukti ne 
ES nares Rusiją ir Čilę. Kadangi tam reikėtų ilgo derybų proceso, reikia veiksmingesnio sprendimo. 
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Protokole paminėti aspektai. Jo metu, be kitų dalykų, atsižvelgiant į Komisijos 2000 m. 
pranešimą ir nacionalinių teisės aktų raidą, turėtų būti ištiriama, ar naudinga direktyvą 
pataisyti papildomai, kad artimoje ateityje nereikėtų jos dar kartą keisti. Kalbant apie ES 
pastangas tobulinti teisėkūrą, piliečiai suinteresuoti, kad to paties teisės akto per trumpą laiką 
nereikėtų keisti keletą kartų.

Atsižvelgdama į šiuos argumentus, pranešėja pateikia pasiūlymų dėl  pakeitimų, visų pirma 
susijusių su:

1. direktyvos taikymo sritimi (kad būtų įtraukti ne tik šaunamieji ginklai, bet ir jų dalys 
bei šaudmenimis ir kad direktyva apimtų kolekcininkus ir įstaigas, suinteresuotas 
kultūriniais ir istoriniais aspektais);

2. žymėjimo sistema (raidinių ir skaitmeninių simbolių vartojimu, pagaminimo metų 
duomenimis; būtinų, struktūrinių ginklų dalių žymėjimu);

3. apskaita (laikotarpio pratęsimu, valstybės institucijų atsakomybe, kompiuterizavimu, 
valstybės lygmens centralizuota duomenų apie kiekvieną šaunamąjį ginklą, turintį 
unikalų identifikacijos numerį, saugojimo sistema);

4. valstybių narių keitimusi informacija (duomenimis apie žymėjimo sistemas ir 
metodus, perdavimą, esamas atsargas ir konfiskuotus šaunamuosius ginklus, oficialios 
ryšių grupės sukūrimu);

5. prekiautojo profesija (profesiniais sugebėjimais, finansinėmis priemonėmis);

6. tarpininko veikla (apibrėžimu);

7. šaunamųjų ginklų klasifikavimu (paliekant tik dvi kategorijas – uždraustus ir tuos, 
kuriems reikia leidimo);

8. kontrole (fizinėmis apžiūromis vykstant perdavimui Bendrijos viduje);

9. europine šaunamųjų ginklų licencija (pripažįstant, kad leidimas yra vienintelė tinkama 
priemonė, su kuria leidžiama keliauti į kitas valstybes nares, panaikinant nukrypti 
leidžiančią nuostatą, taikomą jaunesniems negu 18 m. amžiaus medžiotojams įsigyjant 
ir laikant šaunamuosius ginklus, ir taikant taisykles laikinam perdavimui remonto 
tikslu arba parodoms);

10. ginklų deaktyvavimu (ES gairėmis, kuriose pateiktos techninės specifikacijos ir 
priemonės, kaip užtikrinti, kad ginklai vėl netaptų veiksmingi);

11. senoviniais ginklais (apibrėžimu); ir

12. papildomomis saugumo priemonėmis (draudžiant įsigyti ginklą nuotolinio ryšio būdu, 
norintiems įsigyti ginklą įvedant laikotarpį apsigalvoti ir draudžiant įsigyti šaunamąjį 
ginklą asmenims, teistiems už baudžiamuosius nusikaltimus).
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Pranešėja mano, kad sankcijų ir baudžiamosios teisės nusikaltimų klausimus turi spręsti 
Parlamento Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas (LIBE), todėl šiais 
klausimais nepateikia tikslių siūlymų. Pranešėja taip pat pageidautų LIBE pasiūlymų dėl 
minėtame 12 punkte pateiktų jos pačios pasiūlymų dėl papildomų saugumo priemonių.
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