
LIETUVOS PRAKTINIO ŠAUDYMO SPORTO FEDERACIJA 

Kam: EUROPOS KOMISIJAI 

Lietuvos praktinio šaudymo sporto federacijos pozicija keičiant II priedą 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EK) Nr. 1907/2006 

dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų 

(REACH) 

2020 07 13 

Kaunas 

Lietuvos praktinio šaudymo sporto federacija yra tarptautinio praktinio šaudymo sporto konfederacijos 

narė (toliau - IPSC). Mes palaikome aplinkos ir laukinės gamtos apsaugą, taip pat ir Europos Parlamento 

pastangas apsaugoti laukinius paukščius nuo apsinuodijimo švinu, tačiau mes nepalaikome priedo XVII 

keičiančio Reglamentą (EK) Nr. 1907/2006 paruoštą Europos Parlamento ir Tarybos susijusį su registracija, 

įvertinimu, autorizacija ir Cheminių medžiagų (REACH) apribojimo dėl švininių šaudmenų naudojimo 

šlapynėse/pelkėse ar aplink jas, dėl neaiškaus ir plataus šlapžemės/pelkės apibrėžimo/apibūdinimo, kuris 

gali turėti įtakos šaudyklų veiklai ir sportinio šaudymo preinamumui/pasiūlai. 

 

Pagal siūlomus taisyklių pakeitimus, „šlapynės/šlapžemės“ reiškia teritorijas kuriose yra pelkės, durpynai, 

tvenkiniai, natūralūs ar dirbtiniai, nuolatiniai ar laikini, su vandeniu kuris yra statinis ar tekantis, šviežias, 

sūrus arba druskingas, įskaitant jūros vandens zonas, kurių gylis atoslūgio metu neviršyja šešis metrus. 

Remiantis šiuo „šlapžemės“ apibrėžimu, jis taip pat gali būti taikomas šaudykloms, kurios gali turėti/būti 

šalia dirbtinio ar natūralaus vandens rezervuaro, ežero ar tiesiog vandens po stipraus lietaus. Šaudyklos gali 

būti jau įsikūrusios „šlapžemių“ buferinėje zonoje kas apribos jų veiklą ir turės ekonominių poveikių 

šaudymo sportui ir šaudykloms. 

 

Lietuvoje įsteigtos šaudyklos jau įvertina/turi analizes susijusias su poveikiu aplinkai, įskaitant apsinuodijimą 

švinu. Žalvario ir švino rinkimo procedūros (suprantu kaip žalvario ir švino kulkų) yra nustatytos/veikiančios 

vietoje. Šaudyklos turi ribotą darbo laiką ir ribotą priėjimą. Dauguma iššaunamų raundų yra pistoleto ar 

šautuvo amunicija/šaudmenys, kurie daro mažesnį poveikį aplinkai. Papildomai norėtume atkreipti dėmesį į 

Suomijos Aplinkosaugos Ministerijos tyrimą „Geriausias pasirinkimas/Geriausia praktika suvaldant šaudyklų 

poveikį gamtai“, kuris parodo, kad šaudyklose net intensyviai naudojamos Koncentracijos viršijant namų 

vandens sunaudojimo limitus/ribines vertes, tačiau, buvo palyginti retos (p. 35, Suomijos Aplinkosaugos 

Ministerija. „Geriausias pasirinkimas/Geriausia praktika suvaldant šaudyklų poveikį gamtai“. Suomijos 

Gamta 4/2014).  

 

Galiausiai norėtume pasiūlyti jog naujoje taisyklių/reglamento versijoje, šlapžemės apibrėžime būtų 

pridėtas šis teiginys/sakinys: „Šaudyklos nepatenka į šlapžemių ir šlapžemių buferinių zonų 

apibūdinimą/apibrėžimą apsaugos režimą“. 
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