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PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi 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 pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu. 
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, 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
(COM(2010)0273 – C7-0138/2010 – 2010/0147(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2010)0273),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 
207 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui 
(C7-0138/2010),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą (A7-0000/2010),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

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

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Dalys ir pagrindiniai komponentai – bet 
kuris elementas ar pakaitinis elementas, 
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 

2. Dalys – bet kuris elementas ar pakaitinis 
elementas, 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 
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šaunamojo ginklo šūvio garsui sumažinti. sumažinti.

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.

Or. it

Pagrindimas

Būtina suderinti šiame reglamente pateikiamas apibrėžtis su galiojančiuose ES teisės aktuose, 
ypač Direktyvoje 2008/51/EB, pateikiamomis apibrėžtimis. Minėtoje direktyvoje „dalių“ ir 
„pagrindinių komponentų“ apibrėžtys nurodomos atskirai.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

   2a. „pagrindiniai komponentai“:
šaunamojo ginklo užrakto mechanizmas, 
šovinio lizdas ir vamzdis, kurie kiekvienas 
atskirai priskiriami prie šaunamųjų 
ginklų, į kuriuos jie yra įmontuoti arba 
numatyti įmontuoti, kategorijos.

Or. it

Pagrindimas

Būtina suderinti šiame reglamente pateikiamas apibrėžtis su galiojančiuose ES teisės aktuose, 
ypač Direktyvoje 2008/51/EB, pateikiamomis apibrėžtimis. Minėtoje direktyvoje „dalių“ ir 
„pagrindinių komponentų“ apibrėžtys nurodomos atskirai.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento 
2 straipsnio 12 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12. Eksporto leidimas – leidimas, suteiktas 
vienam konkrečiam eksportuotojui dėl 
vieno galutinio naudotojo arba gavėjo 

12. Eksporto leidimas – leidimas, suteiktas 
vienam konkrečiam eksportuotojui dėl 
vieno galutinio naudotojo arba gavėjo 
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trečiojoje valstybėje ir taikomas vienam ar 
keliems šaunamiesiems ginklams, jų 
dalims ir komponentams bei šaudmenims.

trečiojoje valstybėje ir taikomas vienam ar 
keliems šaunamiesiems ginklams, jų 
dalims ir pagrindiniams komponentams 
bei šaudmenims.

Or. it

Pagrindimas

Šis pakeitimas suderintas su 2 straipsnio 2 dalies pakeitimu.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 13 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13. Daugkartinio eksporto leidimas –
leidimas, suteiktas vienam konkrečiam 
eksportuotojui daug kartų siųsti prekes tam 
pačiam galutiniam naudotojui arba gavėjui 
trečiojoje valstybėje ir taikomas vienam ar 
keliems šaunamiesiems ginklams, jų 
dalims ir komponentams bei šaudmenims.

13. Daugkartinio eksporto leidimas –
leidimas, suteiktas vienam konkrečiam 
eksportuotojui daug kartų siųsti prekes tam 
pačiam galutiniam naudotojui arba gavėjui 
trečiojoje valstybėje ir taikomas vienam ar 
keliems šaunamiesiems ginklams, jų 
dalims ir pagrindiniams komponentams 
bei šaudmenims.

Or. it

Pagrindimas
Šis pakeitimas suderintas su 2 straipsnio 2 dalies pakeitimu.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) vežimui jūra ir pro trečiųjų valstybių 
uostus, su sąlyga, kad neperkraunama arba 
nekeičiama transporto priemonė.

g) vežimui oro transportu ar jūra ir pro 
trečiųjų valstybių oro uostus arba uostus,
jei neperkraunama arba nekeičiama 
transporto priemonė, ir tik 5 straipsnio 1 
dalies b punkte nurodytais atvejais.

Or. it
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Pagrindimas

Gabenimui oro transportu, jei neperkraunama ir nekeičiama transporto priemonė, turėtų būti 
daroma išimtis tuo pačiu pagrindu kaip vežimo jūra atveju.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento 
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

a) importuojanti trečioji valstybė išdavė 
reikiamą importo leidimą ir

a) importuojanti trečioji valstybė išdavė 
reikiamą importo leidimą ir

b) trečiosios tranzito valstybės, jei yra, ne 
vėliau kaip prieš vežant raštu informavo, 
kad jos neprieštarauja tranzitui.

b) trečiosios tranzito valstybės, jei yra, ne 
vėliau kaip prieš vežant raštu informavo, 
kad jos neprieštarauja tranzitui.

Or. it

Pagrindimas

Šis pakeitimas suderintas su 2 straipsnio 2 dalies pakeitimu.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės prašymus suteikti 
eksporto leidimą arba daugkartinio 
eksporto leidimą išnagrinėja per laikotarpį, 
kuris nustatomas pagal nacionalinę teisę ar 
praktiką ir jokiais atvejais negali būti 
ilgesnis nei devyniasdešimt darbo dienų.

4. Valstybės narės prašymus suteikti 
eksporto leidimą arba daugkartinio 
eksporto leidimą išnagrinėja per laikotarpį, 
kuris nustatomas pagal nacionalinę teisę ar 
praktiką ir jokiais atvejais negali būti 
ilgesnis nei šešiasdešimt darbo dienų.

Or. it

Pagrindimas
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Maksimalaus leidžiamo laikotarpio, per kurį turi būti išnagrinėtas eksporto leidimo suteikimo 
klausimas, sutrumpinimo tikslas – pagreitinti administracines ir biurokratines procedūras ir 
suteikti eksportuotojams galimybę veiksmingiau planuoti savo veiklą.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Eksporto arba daugkartinio eksporto
leidimo galiojimo laikotarpį nustato 
valstybės narės, tačiau toks laikotarpis 
negali būti trumpesnis nei dvylika mėnesių.

5. Eksporto leidimo galiojimo laikotarpį 
nustato valstybės narės. Šis laikotarpis 
negali būti trumpesnis nei dvylika mėnesių, 
o daugkartinio vežimo atveju jis negali 
būti trumpesnis nei aštuoniolika mėnesių.

Or. it

Pagrindimas

Pailginus eksporto leidimų galiojimo laikotarpį sumažėtų ir valstybių narių, ir eksportuotojų, 
kurie reguliariai ir ilgą laikotarpį vykdo pervežimus, administracinė našta.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

6. Valstybės narės, siekdamos padidinti 
konkurencingumą ir siekdamos, kad 
geriau veiktų sistema, gali skatinti geriau 
panaudoti informacijos ir ryšių 
technologijas. Visų pirma, jos gali 
nuspręsti leidimų prašymų nagrinėjimui 
naudoti elektroninius dokumentus.

Or. it

Pagrindimas

Informacijos ir ryšių technologijų platesnis panaudojimas atitinka Europos 2020 m. 
pažangiojo augimo strategijos, kuri grindžiama naujovėmis, tikslus.
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento 
6 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) šaunamųjų ginklų, jų dalių ir 
komponentų bei šaudmenų aprašymas ir 
kiekis, įskaitant šaunamųjų ginklų 
ženklinimą.

h) šaunamųjų ginklų, jų dalių ir
pagrindinių komponentų bei šaudmenų 
aprašymas ir kiekis, įskaitant šaunamųjų 
ginklų ženklinimą.

Or. it

Pagrindimas

Šis pakeitimas suderintas su 2 straipsnio 2 dalies pakeitimu.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šios straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse nustatytos 
supaprastintos procedūros taikomos 
šaunamųjų ginklų laikinajam eksportui 
įrodomiems teisėtiems tikslams, kurie 
apima medžioklę, sportinį šaudymą, 
tinkamumo nustatymą, parodas ir 
remontą.

1. Šios straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse nustatytos 
supaprastintos procedūros taikomos 
šaunamųjų ginklų laikinajam eksportui 
įrodomiems teisėtiems tikslams.

Or. it

Pagrindimas

Šioje dalyje pateikiama bendrojo pobūdžio nuostata, jos turinys plačiau paaiškinamas kitose 
dalyse.
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šiame reglamente nustatytos tranzito 
priemonės netaikomos laikinajam 
eksportui.

2. Šiame reglamente nustatytos tranzito 
priemonės netaikomos laikinajam eksportui
įrodomiems teisėtiems tikslams, įskaitant 
medžioklę, sportinį šaudymą, tinkamumo 
nustatymą, parodas ir remontą.

Or. it

Pagrindimas

Aiškumo sumetimais reikėtų nurodyti laikinojo eksporto, kuriam taikoma supaprastinta 
procedūra, pobūdį.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Išvykdami iš Sąjungos muitų teritorijos 
per gyvenamosios valstybės narės išorės 
sienos kirtimo punktą kelionės į trečiąją 
valstybę metu laikinai eksportuodami vieną 
ar kelis šaunamuosius ginklus medžiotojai 
ir sportinio šaudymo atstovai gali pateikti 
Europos šaunamojo ginklo leidimą pagal 
Direktyvos 91/477/EEB 1 ir 12 straipsnius, 
nacionalinį šaunamojo ginklo leidimą, 
nacionalinį medžioklės leidimą ar kitą 
galiojantį nacionalinį dokumentą, kurį 
išdavė jų gyvenamosios valstybės narės 
kompetentinga institucija.

3. Išvykdami iš Sąjungos muitų teritorijos 
per gyvenamosios valstybės narės išorės
sienos kirtimo punktą kelionės į trečiąją 
valstybę metu laikinai eksportuodami vieną 
ar kelis šaunamuosius ginklus medžiotojai 
ir sportinio šaudymo atstovai, jei jie taiko 
supaprastintą procedūrą, privalo pateikti 
Europos šaunamojo ginklo leidimą pagal 
Direktyvos 91/477/EEB 1 ir 12 straipsnius, 
nacionalinį šaunamojo ginklo leidimą, 
nacionalinį medžioklės leidimą ar kitą 
galiojantį nacionalinį dokumentą, kurį 
išdavė jų gyvenamosios valstybės narės 
kompetentinga institucija.

Or. it

Pagrindimas

Pateikta nauja teksto formuluotė siekiant išsamiau paaiškinti, kad medžiotojai ir sportinio 
šaudymo atstovai gali pasinaudoti supaprastinta laikinojo eksporto procedūra. Eksportuojant 
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tinkamumo nustatymo, parodų ir remonto tikslais gali būti sukuriamos labai geros sąlygos 
piktnaudžiavimui, įskaitant nelegalią prekybą šaunamaisiais ginklais, su kuria, remiantis JT 
šaunamųjų ginklų protokolu, siekiama kovoti.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Išvykdami iš Sąjungos muitų teritorijos 
per valstybės narės, kuri nėra jų 
gyvenamoji valstybė narė, išorės sienos 
kirtimo punktą, kelionės į trečiąją valstybę 
narę metu laikinai eksportuodami vieną ar 
kelis šaunamuosius ginklus medžiotojai ir 
sportinio šaudymo atstovai gali pateikti 
galiojantį Europos šaunamojo ginklo 
leidimą, kurį pagal Direktyvos 91/477/EEB 
1 ir 12 straipsnius išdavė jų gyvenamosios 
valstybės narės kompetentinga institucija.

4. Išvykdami iš Sąjungos muitų teritorijos 
per valstybės narės, kuri nėra jų 
gyvenamoji valstybė narė, išorės sienos 
kirtimo punktą, kelionės į trečiąją valstybę 
narę metu laikinai eksportuodami vieną ar 
kelis šaunamuosius ginklus medžiotojai ir 
sportinio šaudymo atstovai, jei jie taiko 
supaprastintą procedūrą, privalo pateikti 
galiojantį Europos šaunamojo ginklo 
leidimą, kurį pagal Direktyvos 91/477/EEB 
1 ir 12 straipsnius išdavė jų gyvenamosios 
valstybės narės kompetentinga institucija.

Valstybės narės, kurioje yra Sąjungos 
išorės sienos kirtimo punktas, 
kompetentinga institucija informuoja 
medžiotojo ar sportinio šaudymo atstovo 
gyvenamosios valstybės narės 
kompetentingą instituciją, kuri išdavė 
Europos šaunamojo ginklo leidimą, apie 
laikinojo eksporto datą, laikinai 
eksportuojamų šaunamųjų ginklų kiekį ir 
numatomą grąžinimo datą, kurią 
medžiotojas arba sportinio šaudymo 
atstovas nurodo laikinojo eksporto metu.

Valstybės narės, kurioje yra Sąjungos 
išorės sienos kirtimo punktas, 
kompetentinga institucija informuoja 
medžiotojo ar sportinio šaudymo atstovo 
gyvenamosios valstybės narės 
kompetentingą instituciją, kuri išdavė 
Europos šaunamojo ginklo leidimą, apie 
laikinojo eksporto datą, laikinai 
eksportuojamų šaunamųjų ginklų kiekį ir 
numatomą grąžinimo datą, kurią 
medžiotojas arba sportinio šaudymo 
atstovas nurodo laikinojo eksporto metu.

Or. it

Pagrindimas

Pateikta nauja teksto formuluotė siekiant išsamiau paaiškinti, kad medžiotojai ir sportinio 
šaudymo atstovai gali pasinaudoti supaprastinta laikinojo eksporto procedūra. Eksportuojant 
tinkamumo nustatymo, parodų ir remonto tikslais gali būti sukuriamos labai geros sąlygos 
piktnaudžiavimui, įskaitant nelegalią prekybą šaunamaisiais ginklais, su kuria, remiantis JT 
Šaunamųjų ginklų protokolu, siekiama kovoti.
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atsisako suteikti eksporto arba 
daugkartinio eksporto leidimą, jei tokio 
leidimo prašantis fizinis arba juridinis 
asmuo, yra anksčiau teistas už neteisėtą 
prekybą šaunamaisiais ginklais, jų dalimis 
ir pagrindiniais komponentais ar 
šaudmenimis arba už kitus sunkius
nusikaltimus;

a) atsisako suteikti eksporto arba 
daugkartinio eksporto leidimą, jei tokio 
leidimo prašantis fizinis arba juridinis 
asmuo, yra anksčiau teistas už neteisėtą 
prekybą šaunamaisiais ginklais, jų dalimis 
ir pagrindiniais komponentais ar 
šaudmenimis arba už nusikaltimus, kurių 
sąrašas pateiktas 2002 m. birželio 13 d. 
Tarybos pamatiniame sprendime 
2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio 
ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos1;
________
1 OL L 190, 2002 7 18, p. 1.

Or. it

Pagrindimas

La definizione di "reato grave" può dare adito a interpretazioni discordanti tra Stati membri. 
Pertanto si ritiene utile il riferimento alla legislazione UE esistente, in particolare alla 
decisione quadro del Consiglio relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di 
consegna tra Stati membri ((2002/584/GAI, poi modificata con decisione quadro del 
Consiglio 2009/299/JHA. All'art.2 par. 2 della sopracitata decisione quadro si elenca una 
serie di reati per i quali vengono comminate sanzioni che privano dalla libertà per almeno tre 
anni. La natura di questi reati suggerisce la negazione dell'autorizzazione di esportazione di 
armi da fuoco.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis reglamentas įsigalioja šimtas 
dvidešimtą dieną po jo paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas įsigalioja šimtas 
dvidešimtą dieną po jo paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šio reglamento 10 straipsnio 2 dalis
taikoma nuo datos, kurią Europos Sąjunga 
tampa JT šaunamųjų ginklų protokolo 
šalis, po protokolo sudarymo pagal 

Šio reglamento 11 straipsnio 1 dalis
taikoma nuo datos, kurią Europos Sąjunga 
tampa JT šaunamųjų ginklų protokolo 
šalis, po protokolo sudarymo pagal 
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Sutarties 218 straipsnį. Sutarties 218 straipsnį.

Or. it

Pagrindimas

Originaliame Komisijos tekste yra klaida, nuoroda daroma į 11 straipsnio 1 dalį.
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AIŠKINAMOJI DALIS

2010 m. gegužės mėn. Komisijos pateiktame reglamento pasiūlyme nagrinėjami Jungtinių 
Tautų Protokolo prieš neteisėtą šaunamųjų ginklų, jų dalių ir komponentų bei šaudmenų 
gamybą ir prekybą jais (toliau – JT šaunamųjų ginklų protokolas arba UNFP) įgyvendinimo 
klausimai.

Šis protokolas buvo priimtas 2001 m. gegužės mėn. Jungtinių Tautų Generalinėje asamblėjoje 
kaip JT Konvencijos prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą papildomas protokolas. Jis 
įsigaliojo 2005 m. liepos 3 d. po to, kai buvo ratifikuotas 40 valstybių, ir tai yra pirmoji 
pasauliniu lygmeniu priimta teisiškai įpareigojanti priemonė dėl mažų šaunamųjų ginklų.

2002 m. Taryba įpareigojo Komisiją vesti derybas ir pasirašyti ENFP Europos Bendrijos 
vardu. Savo 2005 m. liepos 18 d. komunikate Komisija parodė ketinanti siekti užbaigti 
ratifikavimo procesą įgyvendindama UNFP 10 straipsnio nuostatas dėl „Eksporto, importo ir 
tranzito licencijų ar leidimų sistemos bendrųjų reikalavimų“.

Iki šiol JT protokolą ratifikavo 83 valstybės (iš kurių 13 yra ES valstybės narės: Belgija, 
Bulgarija, Kipras, Estija, Italija, Latvija, Lietuva, Nyderlandai, Lenkija, Rumunija, Slovakija, 
Slovėnija, Ispanija), pasirašė 52 valstybės (iš kurių 9 yra ES valstybės narės: Austrija, Danija, 
Suomija, Vokietija, Graikija, Liuksemburgas, Portugalija, Švedija, Jungtinė Karalystė), o 
daugelis valstybių jo dar nepasirašė ir neratifikavo (tarp jų – 5 ES valstybės narės: Čekijos 
Respublika, Prancūzija, Vengrija, Airija, Malta).

Reglamente siūloma eksporto procedūra, kurią valstybės narės galėtų taikyti eksportui į 
trečiąsias šalis. Patvirtinus reglamentą pagal įprastą teisėkūros procedūrą būtų galima UNFP 
10 straipsnį taikyti visose valstybėse narėse, taip pagaliau būtų sukurta vienoda prekybos 
šaunamaisiais ginklais, jų dalimis, komponentais ir šaudmenimis sistema Europos Sąjungoje.

Be bendro tikslo suvienodinti ir supaprastinti taikomas procedūras, reglamentu taip pat 
siekiama padėti kovoti su nelegalia prekyba šaunamaisiais ginklais ir sustiprinti 
bendradarbiavimą tarp valstybių. Šio tikslo svarba dar labiau padidėjo 2009 m. gruodžio 1 d. 
įsigaliojus Lisabonos sutarčiai.

Šis pasiūlymas skirtas tik civilinės (ne karinės) paskirties neautomatiniams ginklams, jų 
dalims ir šaudmenims ir atitinkamai prekybai arba pervežimui į trečiąsias šalis, įskaitant šalis, 
kurios nėra pasirašiusios JT šaunamųjų ginklų protokolo; gaminiai, kuriems taikomas šis 
reglamentas, išvardyti 1 priede.

Reglamente numatoma minėtųjų gaminių leidimų eksportui, importui ir pervežimui į 
trečiąsias šalis sistema. Eksporto leidimas turėtų būti suteiktas tik po to, kai iš trečiosios šalies 
gautas importo leidimas, o iš tranzito šalies – patvirtinimas dėl neprieštaravimo. Reglamentas 
siūlo naujovišką – tylaus sutikimo – procedūrą tais atvejais, kai tranzito valstybė per nurodytą 
laiką nepareiškia prieštaravimo.

Supaprastintos procedūros bus taikomos kai kurių tipų eksportui ir tam tikroms vartotojų 
kategorijoms, kaip antai medžiotojams ir sportinio šaudymo atstovams; valstybės narės 
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privalės suteikti kompetentingoms institucijoms atitinkamus įgaliojimus ir nustatyti taisykles 
ir nuobaudas, kurios bus skiriamos šio reglamento nuostatų pažeidimų atvejais. Šiuo 
reglamentu taip pat įpareigojama įsteigti šaunamųjų ginklų eksporto koordinacinę grupę.

Teisinis siūlomo reglamento pagrindas yra Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
207 straipsnis, kuris reglamentuoja bendrą prekybos politiką, kuri priklauso Europos Sąjungos 
išskirtinei kompetencijai pagal Lisabonos sutarties 3 straipsnį.

Pranešėjas, analizuodamas tekstą, atsižvelgė ir į pramonės tvarumo, ir į visuomenės saugumo 
aspektus. Savaime suprantama, negalima ignoruoti socialinių ir ekonominių pasekmių, kurios 
kils taikant šį reglamentą. Europos ginklų pramonės eksportas siekia maždaug 694 milijonus 
eurų, o importas – apie 20 milijonų eurų; tai svarus indėlis į BVP ir į užimtumo rinką, kuri 
turi būti suderinta su gamybos sistema. Tačiau derėtų atsižvelgti ir į tai, kad Stokholmo 
programoje prekyba ginklais laikoma grėsme visos Europos Sąjungos vidaus saugumui.

Komisijos paskelbtame reglamento įgyvendinimo poveikio vertinime teigiama, kad įmonių ir 
viešųjų įstaigų sąnaudos, susijusios su reglamento įgyvendinimu, per metus padidėtų maždaug 
1,3–1,6 mln. eurų; tai reikštų, kad bendra šaunamųjų ginklų licencijavimo privačioms 
reikmėms suma siektų 3,8–4,6 mln. eurų.

Todėl pranešėjas mano, kad visų pirma reikėtų sutelkti pastangas siekiant greitų ir veiksmingų 
prekybos šaunamaisiais ginklais procedūrų.

Reikia pabrėžti, kad atskirų nacionalinių administracinių įstaigų lėtumas ir neveiklumas 
neturėtų trukdyti prekybai, bet, priešingai, turėtų kuo greičiau būti pašalintas valstybių narių 
kompetentingoms institucijoms sumaniai dalijantis geriausia praktika.

Tačiau apskritai Komisijos pasiūlymas yra harmoningas ir, padarius tam tikrus pakeitimus, 
turėtų būti patvirtintas.

Ypač pranešėjas nuodugniai svarstė galimybę pakeisti I skyriuje („Objektas, taikymo sritis ir 
apibrėžtys“) pateiktas apibrėžtis siekiant jas suformuluoti aiškiau, padaryti tinkamesnes ir 
techniškai taisyklingas. Pranešėjas nusprendė išsamiau paaiškinti skirtumą tarp dalies ir 
komponento ir taip suderinti apibrėžtis su galiojančiuose teisės aktuose, ypač Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2008/51/EB, iš dalies keičiančioje Tarybos direktyvą 
91/477/EEB dėl ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolės, pateiktomis apibrėžtimis.

Be to, atsižvelgiant į 3 straipsnyje nurodytas išimtis ir pagal analogiją su transportu jūra, 
mano, kad tranzito atvejais būtų tikslinga daryti išimtis ir oro transportui per trečiųjų šalių oro 
uostus, jei neperkraunama ir nekeičiama transporto priemonė.

Atsižvelgdamas į bendrąsias Komisijos siūlomas nuostatas dėl procedūrų (eksporto leidimas, 
procedūros ir kontrolė, 4–14 straipsniai) pranešėjas mano, kad laikotarpis, per kurį valstybės 
narės turi išduoti eksporto leidimą, turėtų būti sumažintas (nuo devyniasdešimties iki 
šešiasdešimties darbo dienų), o daugkartinio eksporto leidimo galiojimo laikas prailgintas 
(nuo 12 iki 18 mėnesių) siekiant supaprastinti ir padaryti mažiau varginančias procedūras, 
kurias turi vykdyti ginklų sektoriaus įmonės.
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Pranešėjas stengėsi patikslinti tą reglamento dalį, kurioje aptariamos supaprastintos laikinojo 
eksporto procedūros. Įprastos tranzito procedūros netaikomos medžioklės, sportinio šaudymo, 
tinkamumo nustatymo, parodų ir remonto atvejais. Medžiotojai ir sportinio šaudymo atstovai 
gali pasinaudoti dar labiau supaprastinta laikinojo eksporto procedūra, jei šaunamieji ginklai 
eksportuojami pramogų tikslais. Tačiau eksportuojant tinkamumo nustatymo, parodų ir 
remonto tikslais gali būti sukuriamos labai geros sąlygos piktnaudžiavimui, t. y. nelegaliai 
prekybai šaunamaisiais ginklais, su kuria, remiantis JT Šaunamųjų ginklų protokolu, siekiama 
kovoti.

Siekiant padidinti teisinį tikrumą, pranešėjas siūlo 9 straipsnyje apibrėžtą sunkaus nusikaltimo 
sąvoką išplėsti pateikiant aiškią nuorodą į nusikaltimų sąrašą, pateiktą Tarybos pamatiniame 
sprendime dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos 
(2002/584/TVR su pakeitimais, padarytais Tarybos pamatiniu sprendimu 2009/299/TVR). 
Minėtųjų nusikaltimų pobūdis ir laisvės atėmimo bausmių, kuriomis paprastai baudžiama už 
šiuos nusikaltimus, trukmė nepalieka jokių abejonių, kad tokius nusikaltimus įvykdę asmenys 
tikrai nėra tinkami dirbti su šaunamųjų ginklų eksportu susijusį darbą, ir jiems automatiškai 
turėtų būti užkirstas kelias dirbti ginklų pramonėje.

Pranešėjas pabrėžia, kaip svarbu, kad UNFP 10 straipsnis būtų įgyvendinamas visose 
valstybėse narėse, nes tai padėtų suderinti procedūras ir pagaliau sukurti bendrą prekybos 
šaunamaisiais ginklais sistemą.


