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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 11 α (νέο) 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 16 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (11α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο 

άρθρο: 

 «Άρθρο 16α 

 1. Τα κράτη μέλη επιβεβαιώνουν τις 

εγκρίσεις για ημιαυτόματα πυροβόλα 

όπλα που κατατάσσονται στο σημείο 6 ή 

στο σημείο 7α της κατηγορίας Α και 

έχουν αποκτηθεί και καταχωριστεί 

νομίμως πριν τις ... [προστίθεται η 

ημερομηνία έναρξης ισχύος της 

παρούσας τροποποίησης οδηγίας] και να 

τις ανανεώσουν για τον νόμιμο ιδιοκτήτη 

κατά την εν λόγω ημερομηνία, με την 

επιφύλαξη των υπολοίπων προϋποθέσεων 

που θεσπίζονται στην παρούσα οδηγία. 

Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να 

επιτρέψουν την απόκτηση τέτοιων 

πυροβόλων όπλων από πρόσωπα στα 

οποία έχουν χορηγηθεί άδειες από κράτη 

μέλη σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. 

 2. Τα κράτη μέλη εγκρίνουν την 

απόκτηση και κατοχή από σκοπευτές 

ημιαυτομάτων πυροβόλων όπλων που 

κατατάσσονται στο σημείο 6 ή στο 

σημείο 7α της κατηγορίας Α υπό τις 

ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 2α) ο σκοπευτής συμμετέχει σε αγώνες 

σκοποβολής τους οποίους διοργανώνει 
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επίσημη αθλητική οργάνωση σκοποβολής 

κράτους μέλους ή διεθνής και επισήμως 

αναγνωρισμένη αθλητική ομοσπονδία 

σκοποβολής· και 

 β) ο σκοπευτής είναι μέλος 

αναγνωρισμένου συλλόγου σκοποβολής, 

εξασκείται τακτικά στην σκοποβολή και 

το έχει πράξει επί 12 μήνες τουλάχιστον. 

 Σκοπευτές που έχουν λάβει άδεια 

απόκτησης και κατοχής ημιαυτομάτων 

πυροβόλων όπλων που κατατάσσονται 

στα σημεία 6 ή 7α της κατηγορίας Α 

δικαιούνται ευρωπαϊκό δελτίο πυροβόλου 

όπλου στο οποίο καταγράφονται τα εν 

λόγω πυροβόλα όπλα σύμφωνα με το 

άρθρο 12 παράγραφος 2.» 

Or. en 
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Έκθεση A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Έλεγχος της απόκτησης και κατοχής όπλων 
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Πρόταση οδηγίας 

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

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ii) στην κατηγορία Β, απαλείφεται το 

στοιχείο 7. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

 


