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9.3.2017 A8-0251/123 

Τροπολογία  123 

Kristina Winberg, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Beatrix von Storch, Peter Lundgren, 

Petr Mach 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Έλεγχος της απόκτησης και κατοχής όπλων 

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

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Οι 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, εφόσον κατέχουν 

πυροβόλα όπλα που κατατάσσονται στην 

κατηγορία Α και τα οποία αποκτήθηκαν 

πριν από την έναρξη ισχύος της 

παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να είναι σε 

θέση να διατηρήσουν στην κατοχή τους 

τα εν λόγω πυροβόλα όπλα αφού 

εξασφαλίσουν άδεια από το οικείο κράτος 

μέλος, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν 

λόγω πυροβόλα όπλα έχουν 

απενεργοποιηθεί. 

(4) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν 

την ευχέρεια της χορήγησης σε 

αναγνωρισμένα μουσεία και σε 

αναγνωρισμένους συλλέκτες άδειας 

απόκτησης και κατοχής πυροβόλων 

όπλων και πυρομαχικών εφόσον τούτο 

κρίνεται απαραίτητο για ιστορικούς, 

πολιτιστικούς, επιστημονικούς, τεχνικούς, 

εκπαιδευτικούς, αισθητικούς σκοπούς ή 

για λόγους διαφύλαξης κληρονομιάς, υπό 

την προϋπόθεση ότι είναι σε θέση να 

αποδείξουν, πριν την χορήγηση της 

άδειας, ότι έχουν λάβει τα απαραίτητα 

μέτρα για να αντιμετωπίσουν 

οποιουσδήποτε κινδύνους για τη δημόσια 

ασφάλεια ή τάξη, μεταξύ άλλων και μέσω 

ασφαλούς αποθήκευσης. 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/124 

Τροπολογία  124 

Kristina Winberg, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Beatrix von Storch, Peter Lundgren, 

Petr Mach 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Έλεγχος της απόκτησης και κατοχής όπλων 

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

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Δεδομένου ότι οι συλλέκτες 

προσδιορίστηκαν ως πιθανή πηγή 

διακίνησης πυροβόλων όπλων, θα πρέπει 

να καλύπτονται από την παρούσα οδηγία. 

διαγράφεται 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/125 

Τροπολογία  125 

Kristina Winberg, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Beatrix von Storch, Peter Lundgren, 

Petr Mach 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Έλεγχος της απόκτησης και κατοχής όπλων 

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

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 8 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Για τη διασφάλιση της 

ιχνηλασιμότητας των απενεργοποιημένων 

πυροβόλων όπλων, αυτά θα πρέπει να 

καταγράφονται σε εθνικά μητρώα. 

(8) Προκειμένου να αυξηθεί η 

ιχνηλασιμότητα πυροβόλων όπλων και 

ουσιωδών συστατικών μερών και 

προκειμένου να διευκολυνθεί η ελεύθερη 

κυκλοφορία τους, θα πρέπει ένα 

συναρμολογημένο πυροβόλο όπλο και όλα 

τα ουσιώδη συστατικά μέρη που 

πωλούνται χωριστά να λαμβάνουν μόνιμη 

σήμανση κατά τη χρονική στιγμή της 

κατασκευής τους ή της εισαγωγής τους 

στην Ένωση χωρίς χρονοτριβή. Οι 

απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας δεν 

εφαρμόζονται σε πυροβόλα όπλα που 

έχουν απενεργοποιηθεί σύμφωνα με την 

παρούσα οδηγία ή για πυροβόλα όπλα ή 

τμήματα αυτών που κατασκευάστηκαν 

πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας 

οδηγίας. 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/126 

Τροπολογία  126 

Kristina Winberg, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Beatrix von Storch, Peter Lundgren, 

Petr Mach 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Έλεγχος της απόκτησης και κατοχής όπλων 

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

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Ορισμένα ημιαυτόματα πυροβόλα 

όπλα μπορούν να μετατραπούν εύκολα σε 

αυτόματα πυροβόλα όπλα, γεγονός που 

συνεπάγεται απειλή για την ασφάλεια. 

Ακόμη και χωρίς μετατροπή σε όπλα 

κατηγορίας «Α», ορισμένα ημιαυτόματα 

όπλα μπορεί να είναι εξαιρετικά 

επικίνδυνα, όταν έχουν τη δυνατότητα 

μεγάλου αριθμού βολών. Επομένως, η 

χρήση των εν λόγω ημιαυτόματων όπλων 

από πολίτες θα πρέπει να απαγορευτεί. 

διαγράφεται 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/127 

Τροπολογία  127 

Kristina Winberg, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Beatrix von Storch, Peter Lundgren, 

Petr Mach 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Έλεγχος της απόκτησης και κατοχής όπλων 

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

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Θα πρέπει να θεσπιστούν κοινοί 

ενωσιακοί κανόνες που να αποτρέπουν την 

εύκολη διαγραφή των σημάνσεων και να 

διασαφηνίζουν σε ποια συστατικά μέρη 

του όπλου θα πρέπει να τοποθετείται η 

επισήμανση. 

(10) Θα πρέπει να θεσπιστούν κοινοί 

ενωσιακοί κανόνες που να εμποδίζουν την 

εύκολη διαγραφή των σημάνσεων και να 

διασαφηνίζουν σε ποια συστατικά μέρη 

του όπλου θα πρέπει να τοποθετείται η 

επισήμανση. Οι εν λόγω κανόνες θα 

πρέπει να εφαρμόζονται μόνο σε 

πυροβόλα όπλα και σε ουσιώδη 

συστατικά μέρη που έχουν 

κατασκευαστεί μετά την έναρξη ισχύος 

της παρούσας οδηγίας, που πωλούνται 

χωριστά και που διατίθενται στην αγορά 

μετά την ημερομηνία κατά την οποία τα 

κράτη μέλη οφείλουν να έχουν θέσει σε 

ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, 

κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις 

που απαιτούνται για να συμμορφωθούν 

με τις ουσιώδεις διατάξεις της παρούσας 

οδηγίας. 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/128 

Τροπολογία  128 

Kristina Winberg, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Beatrix von Storch, Peter Lundgren, 

Petr Mach 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Έλεγχος της απόκτησης και κατοχής όπλων 

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

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 14 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Με σκοπό τη βελτίωση της 

λειτουργίας της ανταλλαγής πληροφοριών 

μεταξύ των κρατών μελών, η Επιτροπή θα 

πρέπει να αξιολογήσει τα απαραίτητα 

στοιχεία ενός συστήματος που θα 

υποστηρίζει την εν λόγω ανταλλαγή 

πληροφοριών, οι οποίες περιέχονται σε 

μηχανοργανωμένα συστήματα 

αρχειοθέτησης δεδομένων που 

χρησιμοποιούνται στα κράτη μέλη. Η 

αξιολόγηση της Επιτροπής δύναται να 

συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από 

νομοθετική πρόταση που θα λαμβάνει 

υπόψη τα υφιστάμενα μέσα ανταλλαγής 

πληροφοριών. 

(14) Με σκοπό τη βελτίωση της 

λειτουργίας της ανταλλαγής πληροφοριών 

μεταξύ των κρατών μελών, η Επιτροπή θα 

πρέπει να διευκολύνει και να ενθαρρύνει 

την ανταλλαγή πληροφοριών, οι οποίες 

περιέχονται σε μηχανοργανωμένα 

συστήματα αρχειοθέτησης δεδομένων που 

χρησιμοποιούνται στα κράτη μέλη όπως 

επιβάλλεται και να διαδίδει τις βέλτιστες 

πρακτικές. Τα κράτη μέλη διατηρούν το 

δικαίωμα να διατηρούν τα δικά τους 

μητρώα πυροβόλων όπλων. Η Ένωση δεν 

θα δημιουργήσει ενωσιακή βάση 

δεδομένων για όλα τα καταχωρισμένα 

πυροβόλα όπλα στα κράτη μέλη. 

Or. en 



 

AM\1119658EL.docx  PE598.517v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

9.3.2017 A8-0251/129 

Τροπολογία  129 

Kristina Winberg, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Beatrix von Storch, Peter Lundgren, 

Petr Mach 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

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 2 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται 

στην απόκτηση ή κατοχή όπλων και 

πυρομαχικών, σύμφωνα με την εθνική 

νομοθεσία, από τις ένοπλες δυνάμεις, την 

αστυνομία, τις δημόσιες αρχές. Δεν 

εφαρμόζεται επίσης στη μεταφορά 

πολεμικών όπλων και πυρομαχικών για 

εμπορικούς σκοπούς. 

2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται 

στην απόκτηση ή κατοχή όπλων και 

πυρομαχικών, σύμφωνα με την εθνική 

νομοθεσία, από τις ένοπλες δυνάμεις, την 

αστυνομία, τις δημόσιες αρχές, τα 

αναγνωρισμένα μουσεία και τους 

αναγνωρισμένους συλλέκτες. Δεν 

εφαρμόζεται επίσης στη μεταφορά 

πολεμικών όπλων και πυρομαχικών για 

εμπορικούς σκοπούς. 

Or. en 

 

 


