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Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για τον προσδιορισμό και την ιχνηλάτηση 

κάθε συναρμολογημένου πυροβόλου 

όπλου, τα κράτη μέλη απαιτούν, κατά τον 

χρόνο κατασκευής κάθε πυροβόλου όπλου 

ή κατά τον χρόνο εισαγωγής του στην 

Ένωση, ενιαία σήμανση που περιλαμβάνει 

την επωνυμία του κατασκευαστή, τη χώρα 

ή τον τόπο κατασκευής, τον αριθμό σειράς 

και το έτος κατασκευής, αν αυτό δεν 

περιλαμβάνεται ήδη στον αριθμό σειράς. Η 

διάταξη αυτή δεν αποκλείει την 

ενδεχόμενη προσθήκη του εμπορικού 

σήματος του κατασκευαστή. 

Για τον προσδιορισμό και την ιχνηλάτηση 

κάθε συναρμολογημένου πυροβόλου 

όπλου, τα κράτη μέλη απαιτούν, κατά τον 

χρόνο κατασκευής κάθε πυροβόλου όπλου 

ή κατά τον χρόνο εισαγωγής στην Ένωση 

πυροβόλου όπλου που κατασκευάστηκε 

μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας 

οδηγίας, ενιαία σήμανση που 

περιλαμβάνει την επωνυμία του 

κατασκευαστή, τη χώρα ή τον τόπο 

κατασκευής, τον αριθμό σειράς και το έτος 

κατασκευής, αν αυτό δεν περιλαμβάνεται 

ήδη στον αριθμό σειράς. Η διάταξη αυτή 

δεν αποκλείει την ενδεχόμενη προσθήκη 

του εμπορικού σήματος του 

κατασκευαστή. Οι εν λόγω κανόνες περί 

σήμανσης εφαρμόζονται σε πυροβόλα 

όπλα που κατασκευάστηκαν μετά την 

έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.  
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Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 13 α – παράγραφος 3 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Πριν την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξης, η Επιτροπή διαβουλεύεται με 

εμπειρογνώμονες οι οποίοι ορίζονται από 

κάθε κράτος μέλος και στους οποίους 

συμπεριλαμβάνονται εκπρόσωποι των 

οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών: 

εκπρόσωποι αθλητών σκοποβολής· 

συλλέκτες όπλων· κυνηγοί· εκπρόσωποι 

των κατασκευαστών όπλων και 

οπλοπωλών, σύμφωνα με τις αρχές που 

ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 

13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του 

νομοθετικού έργου. 
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Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13 – στοιχείο α – σημείο i 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – στοιχείο α – σημείο i 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

i) στην κατηγορία Α, προστίθενται 

τα ακόλουθα στοιχεία: 

διαγράφεται 

«6. Τα αυτόματα πυροβόλα όπλα που 

έχουν μετατραπεί σε ημιαυτόματα 

πυροβόλα όπλα· 

 

7. Τα ημιαυτόματα μη πολεμικά 

πυροβόλα όπλα που έχουν τη μορφή 

αυτόματου πυροβόλου όπλου· 

 

8. Τα πυροβόλα όπλα που αναφέρονται 

στα στοιχεία 1 έως 7, αφού έχουν 

απενεργοποιηθεί.» 

 

Or. en 

 


