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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

8.3.2017 A8-0251/113 

Τροπολογία  113 

Dita Charanzová 

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

 

Έκθεση A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Έλεγχος της απόκτησης και κατοχής όπλων 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 10 γ (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 10γ (νέο) 

 Η Επιτροπή εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 13α με 

σκοπό τη συμπλήρωση της παρούσας 

οδηγίας με τη θέσπιση τεχνικών 

προδιαγραφών προκειμένου να 

διασφαλίζεται ότι τα ημιαυτόματα 

πυροβόλα όπλα που έχουν προκύψει από 

μετατροπή αυτόματων πυροβόλων όπλων 

δεν μπορούν να μετατραπούν και πάλι σε 

αυτόματα πυροβόλα όπλα. Η Επιτροπή 

θα εγκρίνει την πρώτη τέτοια κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξη πριν τις 31 

Δεκεμβρίου 2017. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία καταθέτει ξανά συμβιβαστική τροπολογία που είχε εγκριθεί στην έκθεση του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η τροπολογία αυτή δεν συμπεριλαμβάνεται στο κείμενο της 

προσωρινής συμφωνίας. Οι διατάξεις αυτές ακολουθούν τη λογική των εναρμονισμένων 

κανόνων για την απενεργοποίηση και προτείνουν εναρμονισμένους κανόνες για την μετατροπή 

αυτόματων πυροβόλων όπλων σε ημιαυτόματα. Μόνο τα όπλα που έχουν υποστεί μετατροπή 

σύμφωνα με αυτά τα πρότυπα θα μπορούν να περιέρχονται στην κατοχή ιδιωτών. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

8.3.2017 A8-0251/114 

Τροπολογία  114 

Dita Charanzová 

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

 

Έκθεση A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Έλεγχος της απόκτησης και κατοχής όπλων 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1– σημείο 12 – εισαγωγικό μέρος 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

«Άρθρο 17 «Άρθρο 17 

Η Επιτροπή υποβάλλει ανά πενταετία 

έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή 

της παρούσας οδηγίας, συνοδευόμενη, 

κατά περίπτωση, από προτάσεις ιδίως 

σχετικά με τις κατηγορίες πυροβόλων 

όπλων του παραρτήματος Ι και τα 

ζητήματα που σχετίζονται με τις νέες 

τεχνολογίες, όπως η τρισδιάστατη 

εκτύπωση. Η πρώτη έκθεση υποβάλλεται 

δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος της 

παρούσας οδηγίας.» 

Η Επιτροπή υποβάλλει ανά πενταετία 

έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή 

της παρούσας οδηγίας, 

συμπεριλαμβανομένου ελέγχου 

καταλληλότητας των διατάξεων της, 

συνοδευόμενη, κατά περίπτωση, από 

προτάσεις που αφορούν ιδίως τις 

κατηγορίες πυροβόλων όπλων του 

παραρτήματος Ι και ζητήματα που 

σχετίζονται με την εφαρμογή του 

συστήματος του ευρωπαϊκού δελτίου 

πυροβόλου όπλου, με το σύστημα 

αρχειοθέτησης δεδομένων, 

συμπεριλαμβανομένης της σκοπιμότητας 

να παρέχεται σε κάθε κράτος μέλος 

πρόσβαση σε ένα τέτοιο σύστημα, τη 

σήμανση και τις νέες τεχνολογίες, όπως 

είναι οι επιπτώσεις της τρισδιάστατης 

εκτύπωσης, η χρήση κωδικού ταχείας 

απόκρισης (QR) και η αναγνώριση μέσω 

της χρήσης ραδιοσυχνοτήτων (RFID). Η 

πρώτη έκθεση αυτού του είδους 

υποβάλλεται πριν τις [δύο έτη μετά την 

ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 2 

παράγραφος 1 της παρούσας 

τροποποίησης οδηγίας].» 
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Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία καταθέτει ξανά συμβιβαστική τροπολογία που είχε εγκριθεί στην έκθεση του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η τροπολογία αυτή δεν συμπεριλαμβάνεται στο κείμενο της 

προσωρινής συμφωνίας. Η τροπολογία αυτή ζητεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο απευθείας 

πρόσβασης των αρχών ενός κράτους μέλους σε σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων στο οποίο 

ανταλλάσσονται σημαίνουσες πληροφορίες σχετικά με όπλα και κατόχους όπλων. 
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8.3.2017 A8-0251/115 

Τροπολογία  115 

Dita Charanzová 

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

 

Έκθεση A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Έλεγχος της απόκτησης και κατοχής όπλων 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σημείο 13 – στοιχείο α – σημείο i 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Παράρτημα I – μέρος II – στοιχείο Α – κατηγορία Α – σημείο 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Τα αυτόματα πυροβόλα όπλα που 

έχουν μετατραπεί σε ημιαυτόματα 

πυροβόλα όπλα· 

6. Τα αυτόματα πυροβόλα όπλα που 

έχουν μετατραπεί σε ημιαυτόματα 

πυροβόλα όπλα, εκτός και αν η Επιτροπή 

έχει εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές βάσει 

του άρθρου 10βα, οπότε και δεν ισχύει 

τούτο για πυροβόλα όπλα που έχουν 

μετατραπεί σύμφωνα με τις ορισθείσες 

απαιτήσεις· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία καταθέτει ξανά συμβιβαστική τροπολογία που είχε εγκριθεί στην έκθεση του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η τροπολογία αυτή δεν συμπεριλαμβάνεται στο κείμενο της 

προσωρινής συμφωνίας. Τούτη η διάταξη ακολουθεί τη λογική των εναρμονισμένων κανόνων 

για την απενεργοποίηση και προτείνει εναρμονισμένους κανόνες για την μετατροπή αυτόματων 

πυροβόλων όπλων σε ημιαυτόματα. Μόνο τα όπλα που έχουν υποστεί μετατροπή σύμφωνα με 

αυτά τα πρότυπα θα μπορούν να περιέρχονται στην κατοχή ιδιωτών. 
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8.3.2017 A8-0251/116 

Τροπολογία  116 

Dita Charanzová 

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

 

Έκθεση A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Έλεγχος της απόκτησης και κατοχής όπλων 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σημείο 13 – στοιχείο α – σημείο i 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Παράρτημα I – μέρος II – στοιχείο Α – κατηγορία A – σημείο 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7.  Τα ημιαυτόματα μη πολεμικά 

πυροβόλα όπλα που έχουν τη μορφή 

αυτόματου πυροβόλου όπλου· 

7.  Τα ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα με 

κεντρική επίκρουσηπου είναι ικανά για 

περισσότερες από 21 βολές χωρίς 

επαναγέμιση, εάν γεμιστήρας 

χωρητικότητας μεγαλύτερης των 20 

φυσιγγίων αποτελεί μέρος του πυροβόλου 

όπλου ή εάν σε αυτό εισάγεται 

αφαιρούμενος γεμιστήρας χωρητικότητας 

μεγαλύτερης των 20 φυσιγγίων· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία καταθέτει ξανά συμβιβαστική τροπολογία που είχε εγκριθεί στην έκθεση του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δεν υπήρχε στο κείμενο της προσωρινής συμφωνίας. Αποσκοπεί 

στην ενοποίηση των κανόνων που περιορίζουν στις 20/21 τον αριθμό των βολών για τις οποίες 

είναι ικανό ένα ημιαυτόματο όπλο χωρίς επαναγέμιση. 
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8.3.2017 A8-0251/117 

Τροπολογία  117 

Dita Charanzová 

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

 

Έκθεση A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Έλεγχος της απόκτησης και κατοχής όπλων 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σημείο 13 – στοιχείο α – σημείο iii 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Παράρτημα I – μέρος II – στοιχείο Α – κατηγορία Γ – σημείο 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6.  Τα πυροβόλα όπλα που 

κατατάσσονται στην κατηγορία Β και 

στα στοιχεία 1 έως 5 της κατηγορίας Γ, 

αφού έχουν απενεργοποιηθεί. 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Εάν ένα πυροβόλο απενεργοποιείται ορθώς σύμφωνα με τους εναρμονισμένους κανόνες που 

εισάγει το άρθρο 10 της παρούσας οδηγίας, μετατρέπεται σε απλό κομμάτι μέταλλο που δεν 

μπορεί να επανενεργοποιηθεί και να χρησιμοποιηθεί ξανά. Είναι περιττό να ταξινομείται ένα 

τέτοιο αντικείμενο ως όπλο, μαζί με τα κυνηγετικά όπλα για παράδειγμα. Η τροπολογία 

μετακινεί τα απενεργοποιημένα πυροβόλα από την κατηγορία Γ στην κατηγορία Δ. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

8.3.2017 A8-0251/118 

Τροπολογία  118 

Dita Charanzová 

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

 

Έκθεση A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Έλεγχος της απόκτησης και κατοχής όπλων 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σημείο 13 – στοιχείο α – σημείο iv (νέο) 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Παράρτημα I – μέρος II – στοιχείο Α – κατηγορία Δ – σημείο 1 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 iv) στην κατηγορία Δ 

 1α. Τα πυροβόλα όπλα των 

κατηγοριών Α, Β και Γ που έχουν 

απενεργοποιηθεί σύμφωνα με τον 

εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/2403 

της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 

20151. 

 _______________ 

 1 Εκτελεστικός κανονισμός (EΕ) 

2015/2403 της Επιτροπής, της 15ης 

Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με τη θέσπιση 

κοινών κατευθυντήριων γραμμών για τα 

πρότυπα και τις τεχνικές 

απενεργοποίησης με σκοπό να 

διασφαλισθεί ότι τα απενεργοποιημένα 

πυροβόλα όπλα καθίστανται αμετάκλητα 

ακατάλληλα για χρήση (Κείμενο που 

παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

(ΕΕ L 333 της 19.12.2015, σ. 62). 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Εάν ένα πυροβόλο απενεργοποιείται ορθώς σύμφωνα με τους εναρμονισμένους κανόνες που 

εισάγει το άρθρο 10 της παρούσας οδηγίας, μετατρέπεται σε απλό κομμάτι μέταλλο που δεν 

μπορεί να επανενεργοποιηθεί και να χρησιμοποιηθεί ξανά. Είναι περιττό να ταξινομείται ένα 
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τέτοιο αντικείμενο ως όπλο, μαζί με τα κυνηγετικά όπλα για παράδειγμα. Η τροπολογία 

μετακινεί τα απενεργοποιημένα πυροβόλα από την κατηγορία Γ στην κατηγορία Δ. 
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8.3.2017 A8-0251/119 

Τροπολογία  119 

Dita Charanzová 

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

 

Έκθεση A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Έλεγχος της απόκτησης και κατοχής όπλων 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη προβαίνουν στις δέουσες 

ενέργειες για την απαγόρευση της 

απόκτησης και κατοχής πυροβόλων όπλων 

και πυρομαχικών που κατατάσσονται στην 

κατηγορία Α και την καταστροφή εκείνων 

των πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών 

τα οποία κατέχονται κατά παράβαση της 

παρούσας διάταξης και κατάσχονται. 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 2 

παράγραφος 2, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 

όλα τα δέοντα μέτρα για την απαγόρευση 

της απόκτησης και κατοχής πυροβόλων 

όπλων, ουσιωδών συστατικών μερών και 

πυρομαχικών που κατατάσσονται στην 

κατηγορία Α. Διασφαλίζουν ότι τα εν 

λόγω πυροβόλα όπλα, ουσιώδη συστατικά 

μέρη και πυρομαχικά που κρατούνται 

παράνομα κατά παράβαση της 

απαγόρευσης αυτής, κατάσχονται.  

Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν 

άδεια σε φορείς που ασχολούνται με 

πολιτιστικές και ιστορικές πτυχές των 

όπλων και είναι αναγνωρισμένοι με την 

ιδιότητα αυτή από το κράτος μέλος στου 

οποίου την επικράτεια είναι 

εγκατεστημένοι για την κατοχή 

πυροβόλων όπλων που κατατάσσονται 

στην κατηγορία Α και τα οποία 

αποκτήθηκαν πριν από [την έναρξη 

ισχύος της παρούσας οδηγίας], υπό την 

προϋπόθεση ότι τα όπλα αυτά έχουν 

απενεργοποιηθεί σύμφωνα με τις 

διατάξεις εφαρμογής του άρθρου 10 

στοιχείο β). 

2. Για την προστασία της ασφάλειας 

των υποδομών ζωτικής σημασίας, των 

εμπορικών θαλάσσιων μεταφορών, των 

αποστολών μεγάλης αξίας και των 

ευαίσθητων εγκαταστάσεων, καθώς και 

για σκοπούς εθνικής άμυνας και 

εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς, 

ερευνητικούς και ιστορικούς σκοπούς, 

και με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, 

οι εθνικές αρμόδιες αρχές μπορούν να 

χορηγούν σε μεμονωμένες περιπτώσεις, 

κατ’ εξαίρεση και με τη δέουσα 

αιτιολόγηση, άδειες για πυροβόλα όπλα, 

ουσιώδη συστατικά μέρη και πυρομαχικά 

που κατατάσσονται στην κατηγορία Α, 

εφόσον αυτό δεν αντίκειται στη δημόσια 

ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη.  
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Χορηγείται άδεια για την εξ αποστάσεως 

αγορά πυροβόλων όπλων, μερών τους και 

πυρομαχικών αναφορικά με τις 

κατηγορίες Α, Β και Γ, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 2 της οδηγίας 97/7/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου(*), μόνο όσον αφορά 

οπλοπώλες και μεσίτες και υπόκειται 

στον αυστηρό έλεγχο των κρατών μελών. 

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να 

επιλέγουν να χορηγούν, σε μεμονωμένες 

ειδικές περιπτώσεις, κατ’ εξαίρεση και με 

τη δέουσα αιτιολόγηση, άδειες σε 

συλλέκτες για την απόκτηση και την 

κατοχή πυροβόλων όπλων, ουσιωδών 

συστατικών μερών τους και πυρομαχικών 

της κατηγορίας Α, υπό αυστηρές 

προϋποθέσεις ασφαλείας, μεταξύ των 

οποίων περιλαμβάνεται η υποχρέωση να 

αποδειχθεί στις αρμόδιες εθνικές αρχές 

ότι έχουν τεθεί σε εφαρμογή μέτρα για 

την αντιμετώπιση οποιωνδήποτε 

κινδύνων για τη δημόσια ασφάλεια ή τη 

δημόσια τάξη και ότι τα εν λόγω 

πυροβόλα όπλα, ουσιώδη συστατικά μέρη 

ή πυρομαχικά αποθηκεύονται με επίπεδο 

ασφάλειας ανάλογο προς τους κινδύνους 

που συνδέονται με τη μη 

εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα 

αντικείμενα αυτά. 

 Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, στο 

πλαίσιο του συστήματος αρχειοθέτησης 

δεδομένων που αναφέρεται στο άρθρο 4, 

είναι δυνατή η ταυτοποίηση των 

συλλεκτών που έχουν λάβει άδεια δυνάμει 

του πρώτου εδαφίου της παρούσης 

παραγράφου. Οι εν λόγω 

εξουσιοδοτημένοι συλλέκτες 

υποχρεούνται να διατηρούν μητρώο όλων 

των πυροβόλων όπλων στην κατοχή τους 

που κατατάσσονται στην κατηγορία Α, το 

οποίο μητρώο είναι προσβάσιμο για τις 

αρμόδιες εθνικές αρχές. Τα κράτη μέλη 

θεσπίζουν κατάλληλο σύστημα 

παρακολούθησης σε σχέση με 

εξουσιοδοτημένους συλλέκτες αυτού του 

είδους, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις 

σχετικές παραμέτρους. 

 4. Τα κράτη μέλη μπορούν να 

επιτρέπουν σε οπλοπώλες ή μεσίτες, στο 

πλαίσιο της αντίστοιχης επαγγελματικής 

τους ιδιότητας, να αποκτούν, να 

κατασκευάζουν, να απενεργοποιούν, να 

επισκευάζουν, να προμηθεύουν, να 

μεταβιβάζουν και να κατέχουν πυροβόλα 

όπλα, ουσιώδη συστατικά μέρη τους και 
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πυρομαχικά της κατηγορίας Α, υπό 

αυστηρές προϋποθέσεις ασφαλείας. 

 5. Τα κράτη μέλη μπορούν να 

επιτρέπουν σε μουσεία να αποκτούν και 

να κατέχουν πυροβόλα όπλα, ουσιώδη 

συστατικά μέρη τους και πυρομαχικά της 

κατηγορίας Α, υπό αυστηρές 

προϋποθέσεις ασφαλείας.  

 6. Τα κράτη μέλη μπορούν να 

εγκρίνουν την απόκτηση και κατοχή από 

σκοπευτές ημιαυτομάτων πυροβόλων 

όπλων που κατατάσσονται στο σημείο 6 ή 

στο σημείο 7 της κατηγορίας Α, υπό τις 

ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 α) ικανοποιητική αξιολόγηση των 

σχετικών πληροφοριών που προκύπτουν 

από την εφαρμογή του άρθρου 5 

παράγραφος 2· 

 β) προσκόμιση αποδείξεων ότι ο 

ενδιαφερόμενος σκοπευτής ασκείται 

ενεργά για να συμμετάσχει ή συμμετέχει 

σε αγώνες σκοποβολής αναγνωρισμένους 

από επίσημη αθλητική οργάνωση 

σκοποβολής του συγκεκριμένου κράτους 

μέλους ή από διεθνή και επίσημα 

αναγνωρισμένη αθλητική ομοσπονδία 

σκοποβολής· και 

 γ) προσκόμιση πιστοποιητικού από 

επίσημα αναγνωρισμένη αθλητική 

οργάνωση σκοποβολής που να 

επιβεβαιώνει ότι: 

 i) ο σκοπευτής είναι μέλος λέσχης 

σκοποβολής και ασκείται τακτικά στη 

σκοποβολή εντός της λέσχης εδώ και 

τουλάχιστον 12 μήνες, και 

 ii) το εν λόγω πυροβόλο όπλο πληροί 

τις απαραίτητες προδιαγραφές για 

άθλημα σκοποβολής αναγνωρισμένο από 

διεθνή και επισήμως αναγνωρισμένη 

αθλητική ομοσπονδία σκοποβολής. 

 Όσον αφορά τα πυροβόλα όπλα που 

κατατάσσονται στο σημείο 6 της 

κατηγορίας Α, τα κράτη μέλη έχουν την 

ευχέρεια να χορηγήσουν άδεια 
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μεταβίβασης πολεμικών πυροβόλων 

όπλων σε συγκεκριμένα άτομα υπό την 

ιδιότητά τους ως σκοπευτών. Αυτά τα 

πυροβόλα όπλα μετατρέπονται σε 

ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα από τη 

δημόσια αρχή που ελέγχει ανά τακτά 

χρονικά διαστήματα ότι τα πρόσωπα που 

χρησιμοποιούν τα εν λόγω πυροβόλα όπλα 

δεν αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια 

ασφάλεια. Οι διατάξεις των στοιχείων α), 

β) και γ) του πρώτου εδαφίου ισχύουν· 

___________________________  

(*) Οδηγία 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

20ής Μαΐου 1997, για την προστασία των 

καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως 

συμβάσεις (ΕΕ L 144 της 4.6.1997, σ. 19). 

 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Το άρθρο 6 παράγραφος 3γ στοιχείο δ της προσωρινής συμφωνίας με το Συμβούλιο προτείνει 

γενικό κανόνα  ο οποίος, εξ ορισμού, δημιουργήθηκε ειδικά για την Ελβετία, αφού μόνο στην 

χώρα αυτή βρίσκουν εφαρμογή οι απαιτήσεις που περιγράφονται στον κανόνα. Επιφυλάσσει 

συνεπώς επιεικέστερους κανόνες για χώρες εκτός ΕΕ σε σχέση με τα κράτη μέλη της ΕΕ, 

γεγονός απαράδεκτο. Η τροπολογία αυτή λοιπόν επιδιώκει να διατηρήσει τον γενικό κανόνα και 

να τον κάνει ίδιο για όλα τα κράτη μέλη. 
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8.3.2017 A8-0251/120 

Τροπολογία  120 

Dita Charanzová 

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

 

Έκθεση A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Έλεγχος της απόκτησης και κατοχής όπλων 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σημείο 8 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 10 β – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2.  Η Επιτροπή θεσπίζει πρότυπα και 

τεχνικές απενεργοποίησης, με σκοπό να 

διασφαλιστεί ότι τα απενεργοποιημένα 

πυροβόλα όπλα καθίστανται αμετάκλητα 

ακατάλληλα για χρήση. Οι εν λόγω 

εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 

με τη διαδικασία εξέτασης που 

προβλέπεται στο άρθρο 13β παράγραφος 2. 

2.  Το αργότερο μέχρι ... [ημερομηνία 

έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας], η 
Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικές πράξεις 

με τις οποίες ορίζονται πρότυπα και 

τεχνικές απενεργοποίησης, με σκοπό να 

διασφαλιστεί ότι όλα τα ουσιώδη 

συστατικά μέρη του πυροβόλου όπλου 
καθίστανται οριστικά ακατάλληλα προς 

χρήση και μη δυνάμενα να αφαιρεθούν, 

να αντικατασταθούν ή να τροποποιηθούν 

κατά τρόπο που να καθιστά δυνατή 

οποιαδήποτε ενδεχόμενη 

επανενεργοποίηση του πυροβόλου όπλου. 
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 

εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 

εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 13β 

παράγραφος 2. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ένα από τα κέρδη που προκύπτουν από την παρούσα τροποποίηση της οδηγίας είναι η 

εναρμόνιση, σε ολόκληρη την ΕΕ, των κανόνων απενεργοποίησης των πυροβόλων όπλων. 

Δεδομένου ότι ο ισχύων εκτελεστικός κανονισμός για την απενεργοποίηση δεν λειτουργεί, 

πρέπει να καθοριστεί σαφής ημερομηνία κατά την οποία θα ορίσει η Επιτροπή την προθεσμία 

για την έγκριση των νέων κανόνων. Μια τέτοια προθεσμία πρέπει να καθοριστεί πριν να 

αρχίσει να εφαρμόζεται η παρούσα οδηγία προκειμένου να έχει αποσαφηνιστεί το νέο καθεστώς 
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απενεργοποίησης όταν τα κράτη μέλη θα ξεκινούν τις διαδικασίες μεταφορές. 

 

 


