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Pakeitimas 28
Salvatore Iacolino

Pasiūlymas dėl reglamento
–

PARLAMENTO PAKEITIMAI*

Komisijos pasiūlymas

---------------------------------------------------------

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS
kuriuo įgyvendinamas Jungtinių Tautų šaunamųjų ginklų protokolo 10 straipsnis ir nustatoma 
šaunamųjų ginklų, jų dalių ir komponentų bei šaudmenų eksporto leidimų sistema ir importo 

bei tranzito priemonės

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,
atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 207 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,
perdavus teisėkūros akto projektą nacionaliniams parlamentams,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros,
kadangi:

(1) Pagal 2001 m. spalio 16 d. Tarybos sprendimą 2001/748/EB1 dėl Jungtinių Tautų 
Protokolo dėl neteisėtos šaunamųjų ginklų, jų dalių ir komponentų bei šaudmenų 
gamybos ir prekybos jais, pridedamo prie Konvencijos prieš tarptautinį organizuotą 
nusikalstamumą, pasirašymo Europos bendrijos vardu2, Komisija pasirašė protokolą 
(toliau – JT šaunamųjų ginklų protokolas) Bendrijos vardu 2002 m. sausio 16 d.

(2) JT šaunamųjų ginklų protokolas, kurio tikslas – remti, lengvinti ir stiprinti ▌ Šalių 
bendradarbiavimą siekiant užkirsti kelią neteisėtai šaunamųjų ginklų, jų dalių ir 
komponentų bei šaudmenų gamybai ir prekybai, su tuo kovoti ir išnaikinti, įsigaliojo 
2005 m. liepos 3 d.

(3) Siekiant palengvinti šaunamųjų ginklų sekimą ir veiksmingai kovoti su neteisėta 
prekyba šaunamaisiais ginklais, jų dalimis ir šaudmenimis, būtina gerinti valstybių 
narių keitimąsi informacija, ypač geriau panaudojant esamus ryšių kanalus.

(4) Asmens duomenys turi būti tvarkomi pagal taisykles, nustatytas 1995 m. spalio 24 d. 
                                               
* Pakeitimai: naujas ar pakeistas tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu, o išbrauktas tekstas nurodomas 
simboliu ▌.
1 OL L 280, 2001 10 24, p. 5.
2 Europos Sąjunga pakeitė Europos bendriją 2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojus Europos Sąjungos 

sutarčiai, pagal jos 1 straipsnio trečią dalį (OL C115, 2008 5 9 d., p. 13).
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Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant 
asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo1 ir 2000 m. gruodžio 18 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos 
Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių 
duomenų judėjimo.

(5) Komunikate dėl priemonių, skirtų užtikrinti didesnį saugumą, susijusį su 
sprogmenimis, detonatoriais, bombų gamybos įranga ir šaunamaisiais ginklais2, 
Komisija paskelbė ketinimą įgyvendinti JT šaunamųjų ginklų protokolo 10 straipsnį 
kaip dalį priemonių, reikalingų, kad Sąjunga galėtų sudaryti tą protokolą. 

(6) JT šaunamųjų ginklų protokole pirmiausia reikalaujama, kad visos šalys sukurtų arba 
patobulintų administracines procedūras arba sistemas, skirtas šaunamųjų ginklų 
gamybai, žymėjimui, importui ir eksportui veiksmingai kontroliuoti.

(7) Kad būtų laikomasi JT šaunamųjų ginklų protokolo, taip pat reikia, kad neteisėta 
prekyba šaunamaisiais ginklais, jų dalimis ir komponentais arba šaudmenimis būtų 
pripažinta nusikalstama veika ir būtų imtasi priemonių, kurias taikant būtų galima juos 
konfiskuoti.

(8) Šis reglamentas neturi būti taikomas šaunamiesiems ginklams, jų dalims ir 
pagrindiniams komponentams ar šaudmenims, jei jie konkrečiai skirti kariniams 
tikslams. Būtinybę vykdyti JT šaunamųjų ginklų protokolo 10 straipsnio reikalavimus 
reikia pritaikyti taip, kad būtų numatytos paprastesnės civilinės paskirties šaunamųjų 
ginklų procedūros. Todėl reikia užtikrinti, kad būtų šiek tiek supaprastintos 
procedūros, susijusios su daugkartinio vežimo leidimų išdavimu, tranzito priemonėmis 
ir laikinu eksportui teisėtais tikslais. 

(9) Šis reglamentas neturi įtakos Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 346 straipsnio, 
kuriame aptariami pagrindiniai valstybių narių saugumo interesai, taikymui ir Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvai 2009/43/EB dėl su gynyba susijusių produktų 
siuntimo Bendrijoje sąlygų supaprastinimo3, bei 1991 m. birželio 18 d. Tarybos 
direktyvai 91/477/EEB dėl ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolės4. Be to, JT 
šaunamųjų ginklų protokolas, taigi ir šis reglamentas, netaikomi tarpvalstybiniams 
sandoriams arba siuntimui valstybėms, jei taikant protokolą būtų pažeidžiama 
Protokolo Šalies teisė imtis veiksmų ginant nacionalinio saugumo interesą pagal 
Jungtinių Tautų chartiją.

(10) Toje direktyvoje 91/477/EEB sprendžiamas civiliniam naudojimui skirtų šaunamųjų 
ginklų perdavimo Sąjungos teritorijoje klausimas, o siūlomame Reglamente 
daugiausia dėmesio skiriama priemonėms, susijusioms su eksportu iš Sąjungos muitų
teritorijos į arba per trečiąsias šalis.

(11) Importuojant šaunamuosius ginklus, jų dalis ir pagrindinius komponentus bei 

                                               
1 OL L 281, 1995 11 23, p. 31.
2 COM(2005)0329. Komunikate taip pat paskelbtas techninis Direktyvos 91/477 keitimas 

siekiant įtraukti atitinkamas pagal JT protokolą reikalaujamas nuostatas dėl ginklų siuntimo 
Bendrijos viduje, kuris nagrinėjamas direktyvoje su galutiniais pakeitimais, padarytais 
Direktyva 2008/51/EB, (OL L 179, 2008 7 8, p. 5).

3 OL L 146, 2009 6 10, p. 1.
4 OL L 256, 1991 9 13, p. 51.
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šaudmenis iš trečiųjų valstybių, taikomi Sąjungos teisės aktai, visų pirma Direktyvos 
91/477/EEB reikalavimai.

(12) Reikia užtikrinti nuoseklumą su registracijos nuostatomis, galiojančiomis pagal 
Sąjungos teisės aktus.

(13) Siekiant užtikrinti, kad šis reglamentas būtų tinkamai taikomas, kiekviena valstybė 
narė turi imtis priemonių ir kompetentingoms institucijoms suteikti reikiamų 
įgaliojimų. 

(14) Kad galėtų sudaryti ir keisti šaunamųjų ginklų, jų dalių ir pagrindinių komponentų bei 
šaudmenų, kuriems pagal šį reglamentą reikia leidimo, sąrašą, Komisijai turėtų būti 
suteikiami įgaliojimai priimti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnyje nurodytus aktus siekiant suderinti šio reglamento I priedą su 
1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės 
nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedu1 ir su Direktyvos 91/477/EEB 
su pakeitimais, padarytais 2008 m. gegužės 21 d. Direktyva 2008/51/EB dėl ginklų 
įsigijimo ir laikymo kontrolės, I priedu. Ypač svarbu, kad Komisija parengiamųjų 
darbų metu tinkamai konsultuotųsi, įskaitant konsultacijas ekspertų lygiu. 
Ruošdama ir rengdama deleguotuosius aktus Komisija turėtų užtikrinti, kad susiję 
dokumentai būtų tuo pačiu metu tinkamai ir laiku persiųsti Europos Parlamentui ir 
Tarybai.

(15) Sąjunga priėmė muitų taisykles, kurios pateikiamos 1992 m. spalio 12 d. Tarybos 
reglamente (EEB) Nr. 2913/92, nustatančiame Bendrijos muitinės kodeksą2, ir jo 
įgyvendinimo nuostatose, išdėstytose Komisijos reglamente (EEB) Nr. 2454/933. Taip 
pat reikia atsižvelgti į 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 450/2008, nustatantį Bendrijos muitinės kodeksą (Modernizuotas 
muitinės kodeksas)4, kurio nuostatos taikomos skirtingais etapais pagal jo 
188 straipsnį. Nė viena šio reglamento nuostata neapribojami įgaliojimai, suteikti 
pagal Bendrijos muitinės kodeksą ir jo įgyvendinimo nuostatas.

(16) Valstybės narės turi nustatyti taisykles dėl sankcijų, taikomų už šio reglamento 
nuostatų pažeidimus, ir užtikrinti, kad jos būtų įgyvendintos. Šios sankcijos turi būti 
veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

(17) Šiuo reglamentu nepažeidžiamas Sąjungos dvejopo naudojimo prekių eksporto, 
persiuntimo, tarpininkavimo ir tranzito kontrolės režimas, nustatytas 2009 m. gegužės 
5 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 428/2009, nustatančiu Bendrijos dvejopo naudojimo 
prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės 
režimą5. 

(17a) Šis reglamentas yra suderintas su atitinkamais svarstymais dėl karinės paskirties 
šaunamųjų ginklų, jų dalių, pagrindinių komponentų bei šaudmenų, saugumo 
strategijų, neteisėtos prekybos šaulių ginklais ir lengvąja ginkluote ir dėl karinės 
technologijos eksporto, įskaitant 2008 m. gruodžio 8 d. Tarybos bendrąją poziciją 

                                               
1 OL L 256, 1987 9 7, p. 1.
2 OL L 302, 1992 10 19, p. 1.
3 OL L 253, 1993 10 11, p. 1.
4 OL L 145, 2008 6 4, p. 1.
5 OL L 134, 2009 5 29, p. 1.
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2008/944/BUSP, nustatančią bendrąsias taisykles, reglamentuojančias karinių 
technologijų ir įrangos eksporto kontrolę1.

(18) Komisija ir valstybės narės turi informuoti vienos kitas apie priemones, priimtas pagal 
šį reglamentą, ir pateikti kitą svarbią turimą su šiuo reglamentu susijusią informaciją.

(18a) Šiuo reglamentu valstybėms narėms nedraudžiama taikyti konstitucinių normų, 
susijusių su visuomenės galimybe susipažinti su oficialiais dokumentais, 
atsižvelgiant į 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, 
Tarybos ir Komisijos dokumentai2s,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS
OBJEKTAS, APIBRĖŽTYS IR TAIKYMO SRITIS

1 straipsnis
Šiame reglamente nustatomos taisyklės, kuriomis reglamentuojama šaunamųjų ginklų, jų 
dalių ir pagrindinių komponentų bei šaudmenų eksporto leidimų sistema ir importo bei 
tranzito priemonės, siekiant įgyvendinti Jungtinių Tautų protokolo prieš neteisėtą šaunamųjų 
ginklų, jų dalių ir komponentų bei šaudmenų gamybą ir prekybą jais, papildančio Jungtinių 
Tautų konvenciją prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą (toliau – JT šaunamųjų ginklų 
protokolas), 10 straipsnį.

2 straipsnis

Šiame reglamente:
(1) Šaunamasis ginklas – bet kuris nešiojamas vamzdinis ginklas, kuris yra sukonstruotas 

arba gali būti pakeistas taip, kad veikiant sprogstamųjų medžiagų degimo produktų 
slėgio jėgai iš jo paleidžiamas šratas, kulka arba sviedinys, kaip nurodyta I priede; 

Laikoma, kad objektas gali būti pakeistas taip, kad veikiant sprogstamųjų medžiagų 
degimo produktų slėgio jėgai iš jo gali būti paleistas šratas, kulka arba sviedinys, jei: 

– jis atrodo kaip šaunamasis ginklas ir 
– jį galima taip pakeisti dėl jo konstrukcijos arba medžiagos, iš kurios jis 

pagamintas;
(2) Dalys ▌– bet kuris elementas ar pakaitinis elementas, kaip nurodyta I priede,

specialiai sukonstruotas šaunamajam ginklui ir būtinas, kad jis veiktų, įskaitant 
vamzdį, korpusą arba uoksą, šliaužiklį arba cilindrą, spyną arba užraktą ir bet kurį 
įtaisą, suprojektuotą ar pritaikytą šaunamojo ginklo šūvio garsui sumažinti;

(2a) Pagrindinis komponentas – šaunamojo ginklo užrakto mechanizmas, šovinio lizdas ir 
vamzdis, kurie kiekvienas atskirai priskiriami prie šaunamųjų ginklų, į kuriuos jie yra 
įmontuoti arba numatyti įmontuoti, kategorijos;

(3) Šaudmenys – sukomplektuotas šovinys ar jo komponentai, įskaitant šovinio tūteles, 
kapsules, sprogstamąją medžiagą, kulkas ar sviedinius, naudojami šaunamajame 

                                               
1 OL L 335, 2008 12 13, p. 99.
2 OL L 145, 2001 5 31, p. 43.
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ginkle, kaip nurodyta I priede, su sąlyga, kad tiems komponentams atitinkamoje 
valstybėje reikalingi leidimai.

(4) Deaktyvuoti šaunamieji ginklai – objektai, atitinkantys šaunamojo ginklo apibrėžtį, bet 
deaktyvuojant padaryti visam laikui netinkami naudoti, užtikrinant, kad visos 
pagrindinės šaunamojo ginklo dalys taptų negrįžtamai nebenaudojamos ir jų nebūtų 
įmanoma išimti, pakeisti arba modifikuoti taip, kad šaunamąjį ginklą vėl būtų galima 
naudoti pagal paskirtį. Valstybės narės priima nuostatas, kad kompetentingos 
institucijos tikrintų nustatytas deaktyvavimo priemones. Valstybės narės numato, 
kad po tokio patikrinimo būtų išduota pažyma ar kitas dokumentas, liudijantis, kad 
šaunamasis ginklas yra deaktyvuotas, arba kad ant šaunamojo ginklo būtų 
įtvirtintas aiškiai matomas tai įrodantis ženklas;

(5) Eksportas – tai:

(i) eksporto procedūra, kaip apibrėžta Reglamento (EEB) 
Nr. 2913/92 161 straipsnyje;

(ii) reeksportas, kaip apibrėžta Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 182 straipsnyje, 
išskyrus prekes, vežamas pagal išorinio tranzito procedūrą, kaip nurodyta 
Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 91 straipsnyje, kai nebuvo atlikti jokie 182 
straipsnio 2 dalyje nurodyti reeksporto formalumai;

(5a) asmuo – fizinis asmuo, juridinis asmuo arba, jei pagal galiojančias taisykles 
numatyta tokia galimybė, asmenų bendrija, pripažįstama kaip galinti atlikti teisinius 
veiksmus, tačiau neturinti juridinio asmens teisinio statuso.

(6) Eksportuotojas – bet kuris Sąjungoje įsisteigęs ▌asmuo, kuris sudaro arba kurio 
vardu sudaroma eksporto deklaracija, tai yra asmuo, kuris priimant deklaraciją yra 
pasirašęs sutartį su gavėju trečiojoje valstybėje ir turi įgaliojimą spręsti dėl prekių 
išsiuntimo iš Sąjungos muitų teritorijos. Jei eksporto sutartis nesudaryta arba jei 
sutarties savininkas veikia ne savo vardu, eksportuotoju laikomas asmuo, turintis 
įgaliojimą spręsti dėl prekės išsiuntimo iš Sąjungos muitų teritorijos.

Jei teise disponuoti šaunamaisiais ginklais, jų dalimis ir pagrindiniais komponentais 
arba šaudmenimis pagal sutartį, kuria grindžiamas eksportas, gali naudotis asmuo, 
įsisteigęs už Sąjungos ribų, eksportuotoja laikoma Sąjungoje įsisteigusi sutarties šalis. 

(7) Sąjungos muitų teritorija – teritorija, apibrėžta Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 
3 straipsnyje.

(8) Eksporto deklaracija – aktas, kuriuo asmuo nustatyta forma ir būdu nurodo ketinimą 
pateikti šaunamuosius ginklus, jų dalis ir pagrindinius komponentus bei šaudmenis 
laikantis eksporto tvarkos.

(9) Laikinasis eksportas – šaunamųjų ginklų judėjimas iš Sąjungos muitų teritorijos, kai 
per ne ilgesnį kaip 24 mėnesių laikotarpį numatoma juos reimportuoti.

(10) Perkrovimas – tranzitas, kai reikia fiziškai iškrauti prekes iš jas įvežusios 
importuojančios transporto priemonės, o vėliau reeksportavimo tikslais vėl pakrauti, 
paprastai į kitą transporto priemonę.

(11) Tranzitas – prekių vežimo operacija, kai prekės išvežamos iš Sąjungos muitų 
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teritorijos ir vežamos per vienos ar kelių trečiųjų valstybių teritorijas, o galutinė 
paskirties vieta yra kitoje trečiojoje valstybėje.

(12) Eksporto leidimas –
a) vienkartinis leidimas arba licencija, suteikta vienam konkrečiam 

eksportuotojui vienam ar keliems šaunamiesiems ginklams, jų dalims ir 
pagrindiniams komponentams bei šaudmenims nugabenti vienam galutiniam 
naudotojui ar gavėjui trečiojoje šalyje ir (arba);

b) daugkartinis leidimas arba daugkartinė licencija, suteikta vienam 
konkrečiam eksportuotojui vienam ar keliems šaunamiesiems ginklams, jų 
dalims ir pagrindiniams komponentams bei šaudmenims gabenti vienam 
galutiniam naudotojui ar gavėjui trečiojoje šalyje ir (arba);

c) bendrasis leidimas arba bendroji licencija, suteikta vienam konkrečiam 
eksportuotojui vienam ar keliems šaunamiesiems ginklams, jų dalims ir 
pagrindiniams komponentams bei šaudmenims gabenti keliems nustatytiems 
galutiniams naudotojams ar gavėjams vienoje ar keliose trečiosiose šalyse;

▌

(14) Neteisėta prekyba – šaunamųjų ginklų, jų dalių ir pagrindinių komponentų arba 
šaudmenų importas, eksportas, pardavimas, pristatymas, vežimas ar siuntimas iš 
vienos valstybės teritorijos arba per ją į trečiosios valstybės teritoriją, jei:
a) atitinkama valstybė narė nėra suteikusi tam leidimo pagal šio reglamento 

sąlygas arba
b) šaunamieji ginklai nepažymėti pagal Direktyvos 91/477/EEB 4 straipsnio 1 ir 2 

dalis, arba
c) importuoti šaunamieji ginklai importuojant nėra pažymėti bent paprastu 

ženklu, iš kurio galima nustatyti pirmąją importo valstybę Europos Sąjungoje, 
arba, jei šaunamieji ginklai nepažymėti tokiu ženklu, – unikaliu ženklu, iš kurio 
galima identifikuoti importuotus šaunamuosius ginklus. 

(15) Sekimas – sistemingas šaunamųjų ginklų ir, jei įmanoma, jų dalių ir pagrindinių 
komponentų bei šaudmenų stebėjimas nuo gamintojo iki pirkėjo siekiant padėti 
kompetentingoms valstybių narių institucijoms aptikti, tirti ir analizuoti neteisėtą 
gamybą ir prekybą. 

3 straipsnis

1. Šis reglamentas netaikomas:
a) Tarpvalstybiniams sandoriams arba valstybiniam siuntimui;

b) šaunamiesiems ginklams, jų dalims ir pagrindiniams komponentams bei 
šaudmenims, jei jie specialiai suprojektuoti kariniam naudojimui, ir, bet kuriuo 
atveju, visiškai automatinio tipo šaunamiesiems ginklams;

c) šaunamiesiems ginklams, jų dalims ir pagrindiniams komponentams bei 
šaudmenims, jei jie skirti valstybių narių ginkluotosioms pajėgoms, policijai ir 
valdžios institucijoms; 

d) kolekcionieriams ir įstaigoms, užsiimantiems su kultūriniais ir istoriniais 
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šaunamųjų ginklų, jų dalių ir pagrindinių komponentų bei šaudmenų aspektais 
susijusia veikla ir kuriuos šiame reglamente tokiais pripažįsta valstybė narė, 
kurios teritorijoje jie įsisteigę, su sąlyga, kad užtikrinamos sekimo priemonės;

e) deaktyvuotiems šaunamiesiems ginklams;

f) senoviniams šaunamiesiems ginklams ir jų kopijoms, kaip apibrėžta 
nacionalinės teisės aktuose, su sąlyga, kad senoviniai šaunamieji ginklai 
neapima po 1899 m. pagamintų šaunamųjų ginklų.

▌

2. Šiuo reglamentu nepažeidžiamas Reglamentas ▌(EEB) Nr. 2913/92 (Bendrijos 
muitinės kodeksas), Reglamentas (EEB) Nr. 2454/93 (dėl Bendrijos muitinės kodekso 
nuostatų įgyvendinimo), ▌Reglamentas (EB) Nr. 450/2008, nustatantis 
„Modernizuotą muitinės kodeksą“, taip pat nepažeidžiamas dvejopo naudojimo prekių 
eksporto, persiuntimo, tarpininkavimo ir tranzito kontrolės režimas, nustatytas  
▌Reglamentu (EB) Nr. 428/2009 (dvejopo naudojimo prekių reglamentu).

II SKYRIUS
EKSPORTO LEIDIMAI, PROCEDŪROS IR KONTROLĖS PRIEMONĖS BEI IMPORTO 

IR TRANZITO PRIEMONĖS
4 straipsnis

Norint eksportuoti I priede išvardytus šaunamuosius ginklui, jų dalis ir pagrindinius 
komponentus bei šaudmenis, reikia pagal II priede pateiktą formą išduoto eksporto leidimo. 
Tokį leidimą raštu arba elektroninėmis priemonėmis suteikia valstybės narės, kurioje 
eksportuotojas yra įsisteigęs, kompetentingos institucijos.

Tuo atveju, kai šaunamųjų ginklų, jų dalių ir pagrindinių komponentų bei šaudmenų 
eksportui reikalingas eksporto leidimas pagal šį reglamentą ir jam taip pat taikomi eksporto 
leidimo išdavimo reikalavimai remiantis Bendrąja pozicija 2008/944/BUSP, valstybės narės 
gali taikyti tik vieną procedūrą įsipareigojimams pagal šį reglamentą ir pagal bendrąją 
poziciją įvykdyti.
Jei šaunamieji ginklai, jų dalys ir pagrindiniai komponentai laikomi kitoje valstybėje narėje 
arba kitose valstybėse narėse nei valstybė narė, kurioje pateikta paraiška, tai nurodoma 
paraiškoje. Valstybės narės, kuriai pateikta paraiška leidimui gauti, kompetentingos 
institucijos nedelsdamos konsultuojasi su atitinkamos valstybės narės arba atitinkamų 
valstybių narių kompetentingomis institucijomis ir suteikia atitinkamą informaciją. 
Valstybė narė arba valstybės narės, su kuriomis konsultuojamasi, per 10 darbo dienų 
praneša bet kokius prieštaravimus, kuriuos ji arba jos gali pareikšti dėl tokio leidimo 
suteikimo, o valstybė narė, kurioje ta paraiška buvo pateikta, privalo jų paisyti.

4a straipsnis 
Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl I priedo keitimo remiantis
Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priedo pakeitimais ir Direktyvos 91/477/EEB su 
pakeitimais, padarytais Direktyva 2008/51/EB dėl ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolės, I 
priedo pakeitimais.

4b straipsnis 
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Komisijai suteikiami Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus laikantis šiame straipsnyje 
nustatytų sąlygų. 
4a straipsnyje nurodyti įgaliojimai Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui. 
Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 4a straipsnyje nurodytų 
įgaliojimų suteikimą. Sprendimu dėl atšaukimo nutraukiamas tame sprendime nurodytų 
įgaliojimų suteikimas. Jis įsigalioja kitą dieną po sprendimo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui. 
Kai tik Komisija priima deleguotąjį aktą, apie tai ji tuo pačiu metu praneša Europos 
Parlamentui ir Tarybai.
Pagal 4a straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuomet, jeigu per du mėnesius 
nuo pranešimo apie jį Europos Parlamentui ir Tarybai dienos nei Europos Parlamentas, 
nei Taryba nepareiškė prieštaravimų, arba jeigu iki to laikotarpio pabaigos tiek Europos 
Parlamentas, tiek Taryba pranešė Komisijai, kad jie nepareikš prieštaravimų. Europos 
Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas 2 mėnesiams.

5 straipsnis

1. Prieš suteikdama šaunamųjų ginklų, jų dalių ir pagrindinių komponentų bei šaudmenų 
eksporto leidimą ▌, atitinkama valstybė įsitikina, kad:

a) importuojanti trečioji valstybė suteikė reikiamą importo leidimą ir
b) trečiosios tranzito valstybės, jei yra, ne vėliau kaip prieš vežant raštu 

informavo, kad jos neprieštarauja tranzitui. Ši nuostata netaikoma:
– vežimui jūra ar oro transportu ir per trečiųjų valstybių oro arba jūrų 

uostus, su sąlyga, kad neperkraunama arba nekeičiama transporto 
priemonė;

– laikinajam eksportui įrodomiems teisėtiems tikslams, kurie apima 
medžioklę, sportinį šaudymą, tinkamumo nustatymą, parodas, kuriose 
neparduodama, ir remontą.

2. Valstybės narės gali nuspręsti, kad jei per 20 darbo dienų nuo eksportuotojo rašytinio 
prašymo dėl neprieštaravimo tranzitui pateikimo datos, prieštaravimų tranzitui 
negaunama, laikoma, kad trečioji tranzito valstybė, su kuria konsultuotasi, 
prieštaravimų dėl tranzito neturi ▌.

3. Eksportuotojas kompetentingai valstybės narės institucijai, atsakingai už eksporto 
leidimų ▌išdavimą, pateikia reikiamus dokumentus, įrodančius, kad importuojanti 
trečioji valstybė davė leidimą importuoti ir kad trečioji tranzito valstybė tranzitui 
neprieštarauja ▌.

4. Valstybės narės prašymus suteikti eksporto leidimą ▌išnagrinėja per laikotarpį, kuris 
kuris nustatomas pagal nacionalinę teisę ar praktiką ir ▌negali būti ilgesnis nei 60
darbo dienų, skaičiuojant nuo tos dienos, kai kompetentingoms institucijoms buvo 
pateikta visa reikiama informacija. Ypatingomis aplinkybėmis ir dėl tinkamai 
pagrįstų priežasčių, šioje dalyje nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas iki 90 darbo 
dienų.

5. Eksporto ▌leidimo galiojimo laikotarpis neviršija importo leidimo galiojimo 
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laikotarpio. Kai importo leidime galiojimo laikotarpis nenurodytas, eksporto leidimo 
galiojimo laikotarpis negali būti trumpesnis nei devyni mėnesiai, išskyrus ypatingas 
aplinkybes ir tinkamai pagrįstas priežastis. 

6. Valstybės narės gali nuspręsti leidimų prašymų nagrinėjimui naudoti elektroninius 
dokumentus.

6 straipsnis

1. Sekimo tikslais eksporto leidime ▌ir importo licencijoje arba importo leidime, 
išduotame importuojančios trečiosios šalies, ir lydraščiuose kartu pateikiama tokia 
informacija:
a) leidimų išdavimo ir galiojimo pabaigos datos;

b) leidimų išdavimo vieta;
c) eksporto valstybė;

d) importo valstybė;
e) jei taikoma, trečiosios tranzito valstybės;

f) gavėjas; 
g) galutinis gavėjas, jei žinomas vežimo metu;

h) duomenys, leidžiantys identifikuoti šaunamuosius ginklus, jų dalis ir 
pagrindinius komponentus bei šaudmenis, ir jų kiekis, įskaitant šaunamųjų 
ginklų ženklinimą, kuris atliekamas ne vėliau kaip prieš vežimą. 

2. Jei 1 dalyje minima informacija pateikta importo licencijoje arba importo leidime, 
eksportuotojas ją pateikia trečiosioms tranzito valstybėms iš anksto ir ne vėliau kaip 
prieš vežimą. 

7 straipsnis
1. ▌Supaprastintos procedūros ▌šaunamųjų ginklų, jų dalių, pagrindinių komponentų 

ir šaudmenų, laikinajam eksportui arba reeksportui  taikomos tokia tvarka:

a) eksporto leidimo nereikalaujama turėti šiais atvejais: 
i) medžiotojų ar sportinio šaudymo atstovų vykdomam laikinajam 

eksportui, kai kartu su kitais asmeninio naudojimo daiktais kelionės į 
trečiąją valstybę metu ir su sąlyga, kad jie kompetentingoms 
institucijoms pagrindžia savo kelionės priežastis, visų pirma pateikia 
kvietimą arba kitus medžioklės ar šaudymo į taikinius veiklos 
trečiojoje paskirties valstybėje įrodymus, eksportuojami:
– vienas ar daugiau šaunamųjų ginklų;
– jų pagrindiniai komponentai, jei pažymėti, ir dalys;
– atitinkami šaudmenys (ne daugiau kaip 800 šovinių 

medžiotojams ir ne daugiau kaip 1200 šovinių sportinio 
šaudymo atstovams).

ii) sportinio šaudymo atstovų arba medžiotojų vykdomam reeksportui, 
kai ginklai eksportuojami kartu su kitais asmeninio naudojimo 
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daiktais gavus laikiną kvietimą į medžioklės arba sportinio šaudymo 
renginius, su sąlyga, kad šaunamieji ginklai išlieka ne Sąjungos 
muitų teritorijoje įsteigto asmens nuosavybe ir reeksportuojami 
minėtam asmeniui.

▌
b) Išvykdami iš Sąjungos muitų teritorijos per valstybę narę, kuri nėra jų 

gyvenamoji valstybė narė, ▌medžiotojai ir sportinio šaudymo atstovai 
▌kompetentingoms institucijoms pateikia Europos šaunamojo ginklo leidimą 
pagal Direktyvos 91/477/EEB 1 ir 12 straipsnius. Jei keliaujama lėktuvu, 
Europos šaunamojo ginklo leidimas pateikiamas kompetentingoms 
institucijoms ten, kur iš Sąjungos muitų teritorijos išvežamos prekės 
perduodamos oro transporto bendrovei.
Išvykdami iš Sąjungos muitų teritorijos per gyvenamąją valstybę narę
▌medžiotojai ir sportinio šaudymo atstovai vietoje Europos šaunamojo ginklo 
leidimo gali pateikti kitą dokumentą, kurį tos valstybės narės kompetentingos 
institucijoms laiko galiojančiu šiam tikslui.

▌

c) Kompetentingos institucijos ne ilgesniam kaip 10 dienų laikotarpiui sustabdo 
eksportą iš jų šalies teritorijos arba, jei reikia, kitaip neleidžia išvežti 
šaunamųjų ginklų, jų dalių, pagrindinių komponentų arba šaudmenų iš 
Sąjungos muitų teritorijos per jų šalies teritoriją, jei jos turi pagrindo įtarti, 
kad medžiotojų ir sportinio šaudymo atstovų pateiktos priežastys neatitinka 8 
straipsnyje nurodytų atitinkamų sąlygų ir prievolių. Ypatingomis 
aplinkybėmis ir dėl tinkamai pagrįstų priežasčių šioje dalyje nurodytas 
laikotarpis gali būti pratęstas iki 30 dienų.

2. Valstybės narės, remdamosi nacionaliniais įstatymais, nustato supaprastintas 
procedūras:
a) šaunamųjų ginklų reeksportui po laikinojo įvežimo jų tinkamumui nustatyti 

ar eksponuoti jų neparduodant arba juos perdirbti remontui, su sąlyga, kad 
šaunamieji ginklai išlieka ne Sąjungos muitų teritorijoje įsteigto asmens 
nuosavybe ir yra reeksportuojami minėtam asmeniui;

b) šaunamųjų ginklų, jų dalių ir pagrindinių komponentų bei šaudmenų 
reeksportui, jei jie laikinai sandėliuojami nuo įvežimo į Sąjungos muitų 
teritoriją momento iki išvežimo;

c) laikinajam šaunamųjų ginklų eksportui siekiant nustatyti jų tinkamumą, 
remontuoti arba eksponuoti jų neparduodant, su sąlyga, kad eksportuotojas 
įrodys, jog šie šaunamieji ginklai jam teisėtai priklauso ir jis juos eksportuoja 
pagal laikinojo išvežimo perdirbti arba laikinojo išvežimo muitinės 
procedūras.

▌

8 straipsnis
1. Spręsdamos, ar suteikti eksporto leidimą ▌pagal šį reglamentą, valstybės narės 

atsižvelgia į visus svarbius aspektus, įskaitant, jei taikoma: 
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a) įsipareigojimus, kuriuos jos prisiėmė kaip atitinkamų tarptautinių eksporto 
kontrolės susitarimų narės arba ratifikuodamos atitinkamas tarptautines 
sutartis;

▌

c) nacionalinės užsienio ir saugumo politikos aspektus, įskaitant nagrinėjamus 
Tarybos bendrojoje pozicijoje 2008/944/BUSP; 

d) su numatytu galutiniu naudojimu, gavėju, nustatytu galutiniu gavėju ir 
nukreipimo rizika susijusius aspektus.

2. Valstybės narės, vertindamos ▌eksporto leidimo paraišką, be 1 dalyje nustatytų 
kriterijų atsižvelgia ir į tai, ar eksportuotojas taiko proporcingas ir pakankamas 
priemones bei procedūras, kuriomis užtikrinama, kad laikomasi šio reglamento 
nuostatų ir tikslų bei leidimo sąlygų. Spręsdamos, ar suteikti eksporto leidimą pagal 
šį reglamentą, valstybės narės laikosi įsipareigojimų, susijusių su sankcijomis, 
nustatytomis Tarybos sprendimais, Europos saugumo ir bendradarbiavimo 
organizacijos (ESBO) sprendimu, arba privaloma Jungtinių Tautų Saugumo 
Tarybos rezoliucija, ypač dėl ginklų embargo.

9 straipsnis
1. Valstybės narės:

a) atsisako suteikti eksporto ▌leidimą, jei tokio leidimo prašantis ▌asmuo yra 
▌teistas už veiką, kuri laikoma nusikaltimu, įtrauktu į 2002 m. birželio 13 d. 
Tarybos pamatinio sprendimo 2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio ir 
perdavimo tarp valstybių narių tvarkos1 2 straipsnio 2 dalį arba bet kurią kitą 
veiką, kuri laikoma nusikaltimu, už kurį skiriama bent ketverių metų 
didžiausia laisvės atėmimo bausmė arba dar griežtesnė bausmė;

b) panaikina, sustabdo, pakeičia arba atšaukia eksporto ▌leidimą, jei nebuvo 
įvykdytos arba nebevykdomos jo suteikimo sąlygos.

Pirmiau minėtos nuostatos neapriboja griežtesnių nuostatų taikymo pagal 
nacionalinius teisės aktus.

2. Jei valstybės narės atsisako suteikti eksporto ▌leidimą, jį panaikina, sustabdo arba 
atšaukia, jos praneša apie tai kompetentingoms kitų valstybių narių institucijoms ir 
dalijasi su jomis atitinkama informacija. Jei valstybės narės kompetentingos 
institucijos sustabdė eksporto leidimą, galutinis vertinimas pateikiamas valstybėms 
narėms sustabdymo laikotarpio pabaigoje. 

3. Prieš suteikdamos eksporto ▌leidimą pagal šį reglamentą, valstybių narių 
kompetentingos institucijos atsižvelgia į visus pagal šį reglamentą priimtus 
atsisakymus, apie kuriuos joms buvo pranešta, kad išsiaiškintų, ar kitos valstybės narės 
ar valstybių narių kompetentingos institucijos atsisakė suteikti leidimą dėl iš esmės 
tapataus sandorio (t. y. dėl iš esmės tapačių parametrų ar techninių ypatybių prekės 
tam pačiam importuotojui ar gavėjui). Pirmiausia jos gali tartis su valstybės narės ar 
valstybių narių kompetentingomis institucijomis, kurios atsisakė suteikti tokį leidimą 
(ar leidimus), kaip numatyta straipsnio 1 ir 2 dalyse. Jei po tokio pasitarimo valstybės 

                                               
1 OL L 190, 2002 7 18, p. 1.
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narės kompetentingos institucijos nusprendžia suteikti leidimą, jos informuoja apie tai 
kompetentingas kitos valstybės narės institucijas ir pateikia visą reikiamą informaciją, 
kad paaiškintų tokį sprendimą. 

4. Visa informacija, kuria dalijamasi pagal šio straipsnio nuostatas, turi atitikti 
17 straipsnio 2 dalies nuostatas dėl tokios informacijos konfidencialumo.

10 straipsnis

Pagal galiojančius nacionalinius įstatymus arba praktiką valstybės narės saugo – ne mažiau 
kaip 20 metų – visą informaciją, susijusią su šaunamaisiais ginklais ir, jei įmanoma, jų 
dalimis ir pagrindiniais komponentais bei šaudmenimis, kuri yra reikalinga siekiant atsekti ir 
identifikuoti tuos šaunamuosius ginklus, jų dalis ir pagrindinius komponentus bei šaudmenis 
ir užkirsti kelią neteisėtai prekybai šiais gaminiais arba ją aptikti. Tokia informacija turi 
apimti eksporto leidimo išdavimo vietą ir datą bei galiojimo pabaigą; eksporto valstybę; 
importo valstybę; jei taikoma, trečiąją tranzito valstybę; gavėją; galutinį gavėją, jei žinomas 
vežimo metu; ir prekių aprašymą bei kiekį, įskaitant jų ženklinimą. 

Šis straipsnis netaikomas 7 straipsnyje nurodytam ▌eksportui. 
11 straipsnis

1. Valstybės narės, kilus įtarimams, prašo importuojančios trečiosios valstybės 
patvirtinti, kad gavo išsiųstą šaunamųjų ginklų, jų dalių ir pagrindinių komponentų 
arba šaudmenų siuntą. 

2. Gavusios prašymą, valstybės narės praneša eksportuojančiai trečiajai valstybei, kad 
gavo išsiųstą šaunamųjų ginklų, jų dalių ir pagrindinių komponentų arba šaudmenų 
siuntą Sąjungos muitų teritorijoje. Iš principo tai patvirtinama pateikiant atitinkamus 
muitinės importo dokumentus. 
Pirmoji pastraipa taikoma, tik jei prašančioji trečioji eksporto valstybė eksporto į 
Sąjungą metu jau buvo JT šaunamųjų ginklų Protokolo Šalis. 

3. Valstybės narės laikosi šio straipsnio 1 ir 2 dalių pagal galiojančius nacionalinius 
įstatymus ar praktiką. Visų pirma, kai eksportuojama ▌, kompetentinga valstybės 
narės institucija gali nuspręsti kreiptis į eksportuotoją arba tiesiogiai į importuojančią 
trečiąją valstybę. 

12 straipsnis

Valstybės narės ▌ imasi priemonių, kurių gali reikėti, kad leidimų suteikimo procedūros būtų 
saugios ir kad būtų galima patikrinti arba patvirtinti leidimo dokumentų autentiškumą.

Tam tikrais atvejais patikrinimas ir patvirtinimas tai pat galimas diplomatiniais kanalais.

13 straipsnis
Tinkamam šio reglamento taikymui užtikrinti kiekviena valstybė narė imasi reikalingų ir 
proporcingų priemonių, kad jos kompetentingos institucijos galėtų:

a) surinkti informaciją apie bet kokį užsakymą arba sandorį, susijusį su
šaunamaisiais ginklais, jų dalimis ir pagrindiniais komponentais bei 
šaudmenimis;
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b) nustatyti, ar eksporto kontrolės priemonės yra tinkamai taikomos, visų pirma 
tai gali apimti teisę patekti į asmenų, turinčių su eksporto sandoriu susijusių 
interesų, patalpas.

14 straipsnis

Valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų, taikomų už šio reglamento nuostatų 
pažeidimus, ir imasi priemonių, reikalingų užtikrinti, kad jos būtų įgyvendintos. Numatytos 
sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

III SKYRIUS

MUITINĖS FORMALUMAI
15 straipsnis

1. ▌Tvarkydamas šaunamųjų ginklų, jų dalių ir pagrindinių komponentų arba šaudmenų 
eksporto muitinės formalumus eksporto muitinėje, eksportuotojas pateikia įrodymus, 
kad buvo gauti visi reikalingi eksporto leidimai.

2. Eksportuotojui gali reikėti pateikti visų dokumentų, pateiktų kaip įrodymai, vertimą į 
oficialią valstybės narės, kurioje pateikiama eksporto deklaracija, kalbą. 

3. Valstybė narė, nepažeisdama jokių jai pagal Reglamentą (EEB) Nr. 2913/92 suteiktų 
įgaliojimų, ne ilgiau kaip 10 ▌ dienų sustabdo eksporto iš jos teritorijos procesą arba, 
jei reikia, kitaip neleisti išvežti šaunamųjų ginklų, jų dalių ir pagrindinių komponentų 
arba šaudmenų, kuriems turimas galiojantis eksporto leidimas, iš Sąjungos muitų 
teritorijos per jos teritoriją, jei yra priežasčių įtarti, kad: 

a) suteikiant leidimą nebuvo atsižvelgta į svarbią informaciją arba
b) po leidimo suteikimo iš esmės pasikeitė aplinkybės.

Ypatingomis aplinkybėmis ir dėl tinkamai pagrįstų priežasčių šioje dalyje nurodytas 
laikotarpis gali būti pratęstas iki 30 dienų.

4. Per šio straipsnio 3 dalyje nurodytą laikotarpį valstybė narė arba leidžia eksportuoti 
šaunamuosius ginklus, jų dalis ir pagrindinius komponentus arba šaudmenis, arba 
imasi veiksmų pagal šio reglamento 9 straipsnio 1 dalies b punktą.

16 straipsnis

1. Valstybės narės gali numatyti, kad šaunamųjų ginklų, jų dalių ir pagrindinių 
komponentų arba šaudmenų eksporto muitinės formalumus, būtų galima atlikti tik tam 
įgaliotose muitinėse. 

2. Valstybės narės, pasinaudodamos šio straipsnio 1 dalyje suteikta galimybe, informuoja 
Komisiją apie tinkamai įgaliotas muitines arba apie vėlesnius pakeitimus. Komisija 
kasmet skelbia ir atnaujina šią informaciją Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C 
serijoje.

IV SKYRIUS

ADMINISTRACINIS BENDRADARBIAVIMAS
17 straipsnis

1. Bendradarbiaudamos su Komisija ir pagal 19 straipsnio 2 dalį, valstybės narės imasi 
visų tinkamų priemonių, kompetentingų institucijų tiesioginiam bendradarbiavimui ir 
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keitimuisi informacija užtikrinti, kad padidintų šiame reglamente nustatytų priemonių 
efektyvumą. Tokia informacija gali būti: 

a) eksportuotojų, kurių paraiška leidimui gauti buvo atmesta arba kuriems taikomi 
valstybių narių pagal 9 straipsnį priimti sprendimai, duomenys;

b) gavėjų ar kitų asmenų, užsiimančių įtartina veikla, duomenys ir, jei turima, 
maršrutai.

2. 1997 m. kovo 13 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 515/97 dėl valstybių narių 
administracinių institucijų tarpusavio pagalbos ir dėl pastarųjų bei Komisijos 
bendradarbiavimo, siekiant užtikrinti teisingą muitinės ir žemės ūkio teisės aktų 
taikymą1, visų pirma to reglamento nuostatos dėl informacijos konfidencialumo, 
mutatis mutandis taikomos nepažeidžiant šio reglamento 18 straipsnio. 

V SKYRIUS

BENDROSIOS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
18 straipsnis

1. Įsteigiama Šaunamųjų ginklų eksporto koordinavimo grupė, kuriai pirmininkauja 
Komisijos atstovas. Kiekviena valstybė narė skiria atstovą į šią grupę. 

Šaunamųjų ginklų eksporto koordinavimo grupė nagrinėja visus klausimus dėl šio 
reglamento taikymo, kuriuos gali iškelti pirmininkas arba valstybės narės atstovas. Ji 
laikosi Reglamente (EB) Nr. 515/97 nustatytų konfidencialumo taisyklių. 

2. Šaunamųjų ginklų eksporto koordinavimo grupės pirmininkas arba Koordinavimo 
grupė, kai manoma, kad tai būtina, tariasi su atitinkamais suinteresuotaisiais 
subjektais, kuriems taikomas šis reglamentas.

19 straipsnis
1. Kiekviena valstybė narė informuoja Komisiją apie įstatymus ir kitus teisės aktus, 

priimtus įgyvendinant šį reglamentą, įskaitant 14 straipsnyje nurodytas priemones.
2. Iki šio reglamento įsigaliojimo datos kiekviena valstybė narė informuoja kitas 

valstybes nares ir Komisiją apie nacionalines institucijas, kompetentingas įgyvendinti 
5, 7, 9 ir 15 straipsnius. Remdamasi valstybių narių pateikta informacija, Komisija 
kasmet skelbia ir atnaujina šių institucijų sąrašą Europos Sąjungos oficialiojo leidinio 
C serijoje. 

3. Po penkerių metų nuo šio reglamento įsigaliojimo, o praėjus šiam laikotarpiui –
Šaunamųjų ginklų eksporto koordinavimo grupės prašymu ir bet kuriuo atveju kas 
10 metų Komisija peržiūri, kaip įgyvendinamas šis reglamentas ir pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai jo taikymo ataskaitą, kurioje gali būti pasiūlymų iš dalies keisti 
reglamentą. Valstybės narės pateikia Komisijai visą ataskaitai parengti reikalingą 
informaciją, įskaitant vienos procedūros taikymą, kaip nurodyta 4 straipsnio 2 
dalyje.

20 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame 

                                               
1 OL L 82, 1997 3 22, p. 1.
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leidinyje.
Šio reglamento 11 straipsnio 1 ir 2 dalys pradedamos taikyti trisdešimtąją dieną po JT 
šaunamųjų ginklų protokolo įsigaliojimo Europos Sąjungoje, jį sudarius pagal Sutarties 218 
straipsnį. Visos kitos nuostatos taikomos praėjus aštuoniolikai mėnesių nuo šio reglamento 
paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos.
Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta

Europos Parlamento vardu — Tarybos vardu —
Pirmininkas Pirmininkas
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ANNEX I1

Šiame reglamente nurodytų šaunamųjų ginklų, jų dalių ir pagrindinių komponentų bei 
šaudmenų sąrašas: 

▌

APRAŠYMAS CN CODE2

1 Pusiau automatiniai arba pertaisomi trumpieji 
šaunamieji ginklai

ex 9302 00 00

2 Vienašūviai trumpieji šaunamieji ginklai, šaudantys 
centrinio įskėlimo šoviniais

ex 9302 00 00

3 Vienašūviai trumpieji šaunamieji ginklai, kurių visas ilgis 
yra mažesnis kaip 28 cm, šaudantys žiedinio įskėlimo 
šoviniais

ex 9302 00 00

4 Pusiau automatiniai ilgieji šaunamieji ginklai, kurių 
dėtuvėje ir šovinio lizde kartu telpa daugiau nei trys 
šoviniai

ex 9303 20 10
ex 9303 20 95
ex 9303 30 00
ex 9303 90 00

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

ex 9303 20 10
ex 9303 20 95
ex 9303 30 00
ex 9303 90 00

6 Pertaisomi arba pusiau automatiniai ilgieji 
lygiavamzdžiai ginklai ne ilgesniais nei 60 cm vamzdžiais

ex 9303 20 10
ex 9303 20 95

7 Pusiau automatiniai šaunamieji ginklai, neskirti 
kariniam naudojimui, kurie panašūs į karinius ginklus su 
automatiniais mechanizmais

ex 9302 00 00
ex 9303 20 10
ex 9303 20 95
ex 9303 30 00

                                               
1 Remiantis Kombinuotąja prekių nomenklatūra, nustatyta 1987 m. liepos 23 d. Tarybos 

reglamente (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų 
tarifo.

2 Kai nurodomi KN kodai su raidėmis ex, aprėptis turi būti nustatoma taikant KN kodą kartu 
su atitinkamu aprašymu.
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ex 9303 90 00

8 Pertaisomi ilgieji šaunamieji ginklai, išskyrus 
išvardytuosius 6 punkte

ex 9303 20 95
ex 9303 30 00
ex 9303 90 00

9 Ilgieji šaunamieji ginklai su graižtviniais po kiekvieno 
šūvio užtaisomais vamzdžiais

ex 9303 30 00
ex 9303 90 00

10 Pusiau automatiniai ilgieji šaunamieji ginklai, išskyrus 
išvardytuosius 4–7 punktuose

ex 9303 90 00

11 Vienašūviai trumpieji šaunamieji ginklai, kurių bendras 
ilgis ne mažesnis nei 28 cm, šaudantys žiedinio įskėlimo 
šoviniais

ex 9302 00 00

12 Ilgieji šaunamieji ginklai su lygiaisiais po kiekvieno šūvio 
užtaisomais vamzdžiais.

9303 10 00
ex 9303 20 10
ex 9303 20 95

13 Dalys, specialiai suprojektuotos šaunamajam ginklui ir 
būtini jo veikimui, įskaitant vamzdį, korpusą ar uoksą, 
šliaužiklį arba cilindrą, spyną arba užraktą ir bet kurį 
įtaisą, suprojektuotą ar pritaikytą šaunamojo ginklo šūvio 
garsui sumažinti
Bet kuri svarbi tokių šaunamųjų ginklų sudedamoji dalis: 
užrakto mechanizmas, šovinio lizdas ir vamzdis 
kiekvienas atskirai yra priskiriami tai šaunamųjų ginklų, 
į kuriuos jie yra įmontuoti arba numatyti įmontuoti, 
kategorijai.

ex 9305 10 00
ex 9305 21 00
ex 9305 29 00
ex 9305 99 00

14 Šaudmenys: sukomplektuotas šovinys ar jo komponentai, 
įskaitant šovinio tūteles, kapsules, sprogstamąją 
medžiagą, kulkas ar sviedinius, naudojami šaunamajame 
ginkle, su sąlyga, kad tiems komponentams atitinkamoje 
valstybėje reikalingi leidimai

ex 3601 00 00
ex 3603 00 90
ex 9306 21 00
ex 9306 29 00
ex 9306 30 10
ex 9306 30 90
ex 9306 90 90

15 Kolekcijos ir istorinės reikšmės kolekcionavimo objektai
Senesni kaip 100 metų antikvariniai daiktai

ex 9705 00 00
ex 9706 00 00

Šiame priede:
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a) „trumpasis šaunamasis ginklas“ - tai šaunamasis ginklas su ne ilgesniu kaip 30 cm 
vamzdžiu arba toks, kurio visas ilgis neviršija 60 cm;

b) „ilgasis šaunamasis ginklas“ - tai bet kuris šaunamasis ginklas, išskyrus trumpąjį 
šaunamąjį ginklą;

c) „automatinis šaunamasis ginklas“ - tai šaunamasis ginklas, kuris, iššovus šovinį, 
kiekvieną kartą automatiškai užsitaiso ir iš kurio, nuspaudus nuleistuką vieną kartą, 
galima iššauti daugiau nei vieną šovinį;

d) „pusiau automatinis šaunamasis ginklas“ - tai šaunamasis ginklas, kuris iššovus 
šovinį kiekvieną kartą automatiškai užsitaiso ir iš kurio, nuspaudus nuleistuką vieną 
kartą, galima iššauti tik vieną šovinį;

e) „pertaisomas šaunamasis ginklas“ - tai šaunamasis ginklas, kuris yra sukonstruotas 
taip, kad, iššovus šovinį, ranka atliekamu veiksmu ginklas turi būti užtaisomas iš 
dėtuvės arba iš būgnelio;

f) „vienašūvis šaunamasis ginklas“ - tai šaunamasis ginklas be dėtuvės, kuris prieš 
kiekvieną šūvį užtaisomas ranka įdedant šovinį į šovinio lizdą arba į užtaisymo 
išėmą vamzdžio drūtgalyje;
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II PRIEDAS
(eksporto leidimo formų pavyzdys)

(nurodytas šio reglamento 4 straipsnyje)
Suteikdamos eksporto leidimą, valstybės narės stengsis užtikrinti, kad išduotoje formoje 
aiškiai matytųsi leidimo rūšis.
Tai eksporto leidimas, galiojantis visose Europos Sąjungos valstybėse narėse iki jo 
galiojimo pabaigos dienos.

EUROPOS SĄJUNGA ŠAUNAMŲJŲ GINKLŲ EKSPORTAS (Regl. 
(EB) Nr. .../20...)

Leidimo rūšis
Vienkartinis Daugkartinis Bendrasis 

1 2. Leidimo 
identifikavimo numeris1

3. Galiojimo pabaigos 
data2

1. Eksportuotojas
(EORI kodas, jei taikoma):

Nr.

4. Ryšių palaikymo punkto duomenys

5. Gavėjas (-ai) (EORI kodas, jei taikoma) 6. Leidimą išduodanti institucija

8. Eksporto valstybė (-ės) Kodas 
(3)

7. Agentas (-ai) / Atstovas (-ai) 

(jeigu ne eksportuotojas) (EORI 
kodas, jei taikoma)

Nr.

9. Importo valstybė (-ės) ir importo 
leidimo (-ų) numeris (-iai)

Kodas 
(1)

11. Trečiosios tranzito valstybės (jei 
taikoma) 

Kodas 
(1)

LE
ID

IM
AS

10. Galutinis  (-iai) gavėjas (-ai) (jei 
žinomas (-i) vežimo metu) (EORI kodas, jei 
taikoma)

12. Valstybė (-ės) narė (-ės), kurioje (-se) 
ketinama pateikti prekes muitinės 
eksporto procedūrai įforminti

Kodas 
(1)

                                               
1 Pildo leidimą išduodanti institucija
2 Kai nurodomi KN kodai su raidėmis ex, aprėptis turi būti nustatoma taikant KN kodą kartu 

su atitinkamu aprašymu.
3 Žr. Reglamentą (EB) Nr. 1172/95 (OL L 118, 1995 5 25, p. 10) su vėlesniais pakeitimais.
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13. Prekių aprašymas (1) 14. Suderintos sistemos arba Kombinuotosios nomenklatūros kodas 
(jei taikoma, 8 skaitmenų);

13.a Ženklinimas 15. Valiuta ir vertė 16. Prekių kiekis 

17. Galutinė paskirtis (jei 
taikoma)

18. Sutarties data (jei taikoma) 19. Muitinės eksporto 
procedūra

20. Papildoma informacija, kurią reikia pateikti pagal nacionalinius teisės aktus (turi būti 
nurodyta formoje)

Šioje vietoje valstybės narės gali
savo nuožiūra išspausdinti informaciją

Pildo leidimą išduodanti 
institucija

Parašas

Leidimą išduodanti institucija 
Antspaudas

Vieta ir data

                                               
1 Žr. Reglamentą (EB) Nr. 1172/95 (OL L 118, 1995 5 25, p. 10) su vėlesniais pakeitimais.



AM\876470LT.doc 23/24 PE469.723v03-00

LT

EUROPOS SĄJUNGA

1a1 1. Eksportuotojas 2. Identifikavimo numeris 9. Importo valstybė ir 
importo leidimo 
numeris

5. Gavėjas

13.1. Prekių aprašymas 14. Prekės kodas (jei taikoma, 8 skaitmenų) 

13.a Ženklinimas 15. Valiuta ir vertė 16. Prekių kiekis LE
ID

IM
AS

13.1. Prekių aprašymas 14. Prekės kodas (jei taikoma, 8 skaitmenų) 

13.a Ženklinimas 15. Valiuta ir vertė 16. Prekių kiekis

13. 3. Prekių aprašymas 14. Prekės kodas (jei taikoma, 8 skaitmenų) 

13.a Ženklinimas 15. Valiuta ir vertė 16. Prekių kiekis

13. 4. Prekių aprašymas 14. Prekės kodas (jei taikoma, 8 skaitmenų)

13.a Ženklinimas 15. Valiuta ir vertė 16. Prekių kiekis

13. 5. Prekių aprašymas 14. Prekės kodas (jei taikoma, 8 skaitmenų) 

13.a Ženklinimas 15. Valiuta ir vertė 16. Prekių kiekis

13. 6. Prekių aprašymas 14. Prekės kodas (jei taikoma, 8 skaitmenų) 

13.a Ženklinimas 15. Valiuta ir vertė 16. Prekių kiekis

                                               
1 Kiekvienam gavėjui pildoma atskira forma.
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13. 7. Prekių aprašymas 14. Prekės kodas (jei taikoma, 8 skaitmenų)

13.a Ženklinimas 15. Valiuta ir vertė 16. Prekių kiekis

Pastaba. Kiekvienam gavėjui pildoma atskira forma pagal 1a šabloną. 22 skilties 1 dalyje įrašyti likusį kiekį, o 22 skilties 2 dalyje 
įrašyti išskaitytą kiekį.

21. Grynasis kiekis / vertė (grynasis svoris / kitas vienetas 
(nurodyti))

24. Muitinės dokumentas 
(rūšis ir numeris) arba 
išrašas (Nr.) ir išskaitymo 
data

25. Valstybė narė, pavadinimas ir 
parašas, išskaitymą liudijantis 
antspaudas

22. Skaičius 23. Išskaitytas kiekis / 
vertė žodžiais

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

Or. en


