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PR_COD_1amCom 

 

 

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα 

 * Διαδικασία διαβούλευσης 

 *** Διαδικασία έγκρισης 

 ***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση) 

 ***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση) 

 ***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση) 

 

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 

στο σχέδιο πράξης.) 

 

 

 

 

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης 

 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες 
 

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 

αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 

έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 

πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη. 

 

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 

προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 

τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 

πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 

τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 

πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία. 

 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου 

 

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 

χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που απαλείφονται σημαίνονται με το 

σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 

πλάγιους έντονους χαρακτήρες που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 

διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται. 

Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 

που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου. 
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 

την τροποποίηση της οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο της 

απόκτησης και της κατοχής όπλων 

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

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο (COM(2015)0750), 

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση 

από την Επιτροπή (C8-0358/2015), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν από τη Γερουσία της 

Δημοκρατίας της Πολωνίας και το Σουηδικό Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο του 

πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της 

αναλογικότητας, με τις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν 

συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας, 

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 

27ης Απριλίου 20161, 

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του, 

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 

Καταναλωτών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, 

Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0251/2016), 

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω· 

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 

επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο· 

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 

στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια. 

                                                 
1 Δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα. 
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Τροπολογία 1 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Σε ανταπόκριση στις πρόσφατες 

τρομοκρατικές ενέργειες που κατέδειξαν 

κενά στην εφαρμογή της οδηγίας 

91/477/ΕΟΚ, ιδίως αναφορικά με την 

επανενεργοποίηση όπλων και τους 

κανόνες περί μετατροπής και σήμανσης, 

το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την 

ασφάλεια που εγκρίθηκε τον Απρίλιο του 

2015 και η δήλωση του συμβουλίου των 

υπουργών εσωτερικών της 29ης 

Αυγούστου 2015 ζήτησαν την 

αναθεώρηση της οδηγίας αυτής και τη 

θέσπιση κοινής προσέγγισης σχετικά με 

την απενεργοποίηση των πυροβόλων 

όπλων για την αποτροπή της 

επανενεργοποίησης και της χρήσης τους 

από εγκληματίες. 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία 2 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (2α) Η διατήρηση και η ανταλλαγή 

πληροφοριών δυνάμει της παρούσας 

οδηγίας προϋποθέτουν την τήρηση του 

κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου1a. 

 _____________________ 

 1α Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για 

την προστασία των φυσικών προσώπων 

έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
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προσωπικού χαρακτήρα και για την 

ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 

αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 

95/46/ΕΚ (γενικός κανονισμός για την 

προστασία δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 

4.5.2016, σ. 1). 

 

Τροπολογία 3 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (2β) Το γεγονός ότι η τρομοκρατία και τα 

σοβαρά εγκλήματα δεν αποτρέπονται με 

τη δημιουργία περιττών εμποδίων για 

νομοταγείς κυνηγούς και σκοπευτές 

πρέπει να ληφθεί υπόψη. 

 

Τροπολογία 4 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Ορισμένες πτυχές της οδηγίας 

91/477/ΕΟΚ χρειάζονται βελτίωση. 

(3) Ορισμένα ζητήματα που απορρέουν 

από την οδηγία 91/477/ΕΟΚ πρέπει να 

τύχουν καλύτερης αντιμετώπισης, κατά 

αναλογικό τρόπο, προκειμένου να 

παταχθεί η παράνομη διακίνηση 

πυροβόλων όπλων για εγκληματικούς ή 

τρομοκρατικούς σκοπούς και 

προκειμένου να προαχθεί η 

εναρμονισμένη εφαρμογή από τα κράτη 

μέλη, με απώτερο σκοπό την διασφάλιση 

της δέουσας λειτουργίας της εσωτερικής 

αγοράς και ενός υψηλού επιπέδου 

ασφαλείας σε ολόκληρη την Ένωση. 

 

Τροπολογία 5 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (3α) Ο ορισμός του όρου «πυροβόλο 

όπλο» θα πρέπει να διευκρινιστεί και ο 

έλεγχος των ουσιωδών συστατικών 

μερών να ενισχυθεί συμπεριλαμβάνοντας 

στον ορισμό οποιοδήποτε φορητό 

αντικείμενο έχει ένα κοινό ουσιώδες 

συστατικό μέρος με ένα πυροβόλο όπλο. 

Ένα ουσιώδες συστατικό μέρος που 

περιλαμβάνεται σε οποιαδήποτε 

παρόμοια συσκευή θα πρέπει να 

θεωρηθεί ότι είναι σε θέση να 

χρησιμοποιηθεί σε πυροβόλο όπλο όταν 

το εν λόγω ουσιώδες συστατικό μέρος 

μπορεί να μεταφερθεί από την εν λόγω 

συσκευή στο πυροβόλο όπλο χωρίς 

σημαντική τροποποίηση. 

 

Τροπολογία 6 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (3β) Οι ένοπλες δυνάμεις ενός κράτους 

μέλους όπως ορίζονται από την εθνική 

νομοθεσία του, μπορούν, επιπλέον του 

στρατού, να περιλαμβάνουν μονάδες 

εθνοφρουράς καθώς και μονάδες άμυνας 

αποτελούμενες από εφέδρους και 

εθελοντές που συμμετέχουν στον εθνικό 

αμυντικό σχεδιασμό υπό τη διοίκηση των 

εθνικών ενόπλων δυνάμεων. 

 

Τροπολογία 7 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 3 γ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (3γ) Ορισμένα πρόσωπα έχουν έννομο 

συμφέρον να έχουν πρόσβαση σε 

πυροβόλα όπλα που κατατάσσονται στην 
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κατηγορία Α, υπό την προϋπόθεση ότι 

εξαιρέσεις επιτρέπονται σε εξαιρετικές 

και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις 

Στα πρόσωπα αυτά μπορούν να 

συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, 

οπλοποιοί, οίκοι δοκιμών, 

κατασκευαστές, πιστοποιημένοι 

εμπειρογνώμονες, επιστήμονες 

εγκληματολόγοι και, σε ορισμένες 

περιπτώσεις, άτομα που εργάζονται στην 

παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών. 

 

Τροπολογία 8 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 3 δ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (3δ) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν 

να επιτρέπουν σε άτομα να αποκτούν και 

να κατέχουν απαγορευμένα πυροβόλα 

όπλα και ουσιώδη συστατικά μέρη αυτών 

για λόγους εθνικής άμυνας, όπως στο 

πλαίσιο εθελοντικής στρατιωτικής 

εκπαίδευσης που προβλέπεται στο δίκαιο 

των κρατών μελών. 

 

Τροπολογία 9 

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 

(4) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν την 

ευχέρεια της επιλογής ως προς την 

χορήγηση σε αναγνωρισμένα μουσεία και 

σε αναγνωρισμένους συλλέκτες άδειας 

απόκτησης και κατοχής απαγορευμένων 

πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών 

εφόσον τούτο κρίνεται απαραίτητο για 

ιστορικούς, πολιτιστικούς, 

επιστημονικούς, τεχνικούς, 

εκπαιδευτικούς, αισθητικούς σκοπούς ή 

για λόγους διαφύλαξης κληρονομιάς, υπό 
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τα εν λόγω πυροβόλα όπλα αφού 

εξασφαλίσουν άδεια από το οικείο κράτος 

μέλος, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν 

λόγω πυροβόλα όπλα έχουν 

απενεργοποιηθεί. 

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. Οιαδήποτε 

παρόμοια άδεια θα πρέπει να λαμβάνει 

υπόψη και να αντικατοπτρίζει την 

ιδιαίτερη κατάσταση, 

συμπεριλαμβανομένης της φύσης και των 

σκοπών της συλλογής. 

 

Τροπολογία 10 

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. 

(5) Οι συλλέκτες έχουν τα ίδια 

δικαιώματα με τους άλλους χρήστες που 

καλύπτονται από την οδηγία 91/477/ΕΚ 

και θα πρέπει συνεπώς να 

συμπεριλαμβάνονται στο πεδίο 

εφαρμογής της. 

 

Τροπολογία 11 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Δεδομένου ότι οι συλλέκτες παρέχουν 

υπηρεσίες παρόμοιες με εκείνες των 

οπλοπωλών, θα πρέπει να καλύπτονται και 

αυτοί από την παρούσα οδηγία. 

(6) Δεδομένου ότι οι μεσίτες παρέχουν 

υπηρεσίες παρόμοιες με εκείνες των 

οπλοπωλών, θα πρέπει να καλύπτονται και 

αυτοί από την παρούσα οδηγία και θα 

πρέπει να υπόκεινται στις ίδιες 

υποχρεώσεις με τους οπλοπώλες από 

κάθε άποψη. 

 

Τροπολογία 12 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα) 



 

RR\1102029EL.doc 11/112 PE578.822v02-00 

 EL 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (6α) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 

διευκρινίζει ότι οι δραστηριότητες ενός 

οπλοπώλη συμπεριλαμβάνουν όχι μόνο 

την κατασκευή, αλλά επίσης τη 

σημαντική τροποποίηση ή μετατροπή 

ενός πυροβόλου όπλου, όπως είναι το 

κόντεμα ενός ολόκληρου πυροβόλου 

όπλου, που συνεπάγεται αλλαγή 

κατηγορίας ή υποκατηγορίας και, 

επιπλέον, τη σημαντική τροποποίηση ή 

μετατροπή ουσιωδών συστατικών μερών 

πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών, και 

ότι, ως εκ τούτου, θα πρέπει να 

επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένους 

οπλοπώλες να επιδίδονται σε αυτές τις 

δραστηριότητες. Η ιδιογόμωση και 

αναγόμωση φυσιγγίων από σχετικά 

συστατικά μέρη πυρομαχικών για 

ιδιωτική χρήση δεν θα πρέπει να 

θεωρείται σημαντική τροποποίηση. 

 

Τροπολογία 13 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (6β) Όπως συμβαίνει και σε σχέση με το 

σύστημα αναφοράς ύποπτων συναλλαγών 

βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 98/2013 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου1α, μια συναλλαγή για την 

αγορά πλήρους σειράς φυσιγγίων, ή 

ενεργών πυροκροτικών συστατικών 

πυρομαχικών θα πρέπει να θεωρείται 

ύποπτη εάν, παραδείγματος χάρη, 

περιλαμβάνει ποσότητες ασυνήθεις για 

την προβλεπόμενη ιδιωτική χρήση, ή εάν 

ο αγοραστής δεν φαίνεται εξοικειωμένος 

με τη χρήση των πυρομαχικών ή είναι 

απρόθυμος να επιδείξει αποδεικτικό 

έγγραφο ταυτότητας. Σε περίπτωση που ο 

οπλοπώλης ή ο μεσίτης αδυνατεί να 

εξακριβώσει την ταυτότητα του 
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αγοραστή, οποιαδήποτε πληρωμή 

αποκλειστικά σε μετρητά για την 

απόκτηση πυροβόλων όπλων θα πρέπει 

να απαγορεύεται. 

 _____________________ 

 1α Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 98/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2013, 

σχετικά με την κυκλοφορία στην αγορά 

και τη χρήση πρόδρομων ουσιών 

εκρηκτικών υλών (ΕΕ L 39 της 9.2.2013, 

σ.1). 

 

Τροπολογία 14 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Λαμβάνοντας υπόψη τον υψηλό 

κίνδυνο επανενεργοποίησης όπλων τα 

οποία δεν έχουν απενεργοποιηθεί ορθά 

και με σκοπό τη βελτίωση της ασφάλειας 

σε ολόκληρη την Ένωση, τα 

απενεργοποιημένα πυροβόλα όπλα θα 

πρέπει να καλύπτονται από την παρούσα 

οδηγία. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να 

θεσπιστούν αυστηρότεροι κανόνες για τα 

πλέον επικίνδυνα πυροβόλα όπλα, 

προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα 

επιτρέπεται η ιδιοκτησία ή εμπορία τους. 

Οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να 

εφαρμόζονται και σε πυροβόλα όπλα της 

κατηγορίας αυτής ακόμη και μετά την 

απενεργοποίησή τους. Σε περίπτωση μη 

τήρησης των κανόνων αυτών, τα κράτη 

μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν κατάλληλα 

μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της 

καταστροφής των εν λόγω πυροβόλων 

όπλων. 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία 15 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (7α) Η αγορά και η κατοχή πυροβόλων 

όπλων θα πρέπει να επιτρέπεται μόνο σε 

περίπτωση προσώπων που έχουν βάσιμο 

λόγο. Τα κράτη μέλη, σε περίπτωση 

απόκτησης και κατοχής πυροβόλων 

όπλων για σκοπούς, παραδείγματος χάρη, 

θήρας, σκοποβολής, χρήσης από 

λαογραφικούς συλλόγους και από 

ιστοριογραφικούς και πολιτιστικούς 

φορείς, άσκησης διαφόρων 

επιστημονικών και τεχνικών 

δραστηριοτήτων, διεξαγωγής 

δοκιμαστικών διαδικασιών, ιστορικών 

αναπαραστάσεων, κινηματογραφικών 

παραγωγών ή ιστορικών μελετών, θα 

πρέπει να έχουν την ευχέρεια να 

αποφαίνονται κατά πόσο μπορούν οι 

προαναφερθέντες λόγοι να 

χαρακτηριστούν ως βάσιμοι. 

 

Τροπολογία 16 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (7β) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

μεριμνήσουν ώστε να εφαρμόζεται ένα 

αποτελεσματικό σύστημα για την 

επιτήρηση της απόκτησης και κατοχής 

πυροβόλων όπλων. Το εν λόγω σύστημα, 

το οποίο θα μπορεί να λειτουργεί επί 

μονίμου ή περιστασιακής βάσης, θα 

πρέπει να βασίζεται σε αξιολόγηση των 

σχετικών ιατρικών και ψυχολογικών 

δεδομένων κατά την έκδοση ή την 

ανανέωση άδειας ή θα πρέπει να 

προβλέπει αποτελεσματικό εναλλακτικό 

σύστημα διαρκούς παρακολούθησης που 

θα λαμβάνει υπόψη τους κινδύνους που 

υφίστανται και οποιεσδήποτε σχετικές 

ενδείξεις, προερχόμενες για παράδειγμα 

από ιατρικό προσωπικό, σχετικά με το 

ενδεχόμενο να μην ισχύουν πλέον οι 



 

PE578.822v02-00 14/112 RR\1102029EL.doc 

EL 

συνθήκες που επιτρέπουν την κατοχή. 

 

Τροπολογία 17 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 7 γ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (7γ) Τα πυροβόλα όπλα και τα 

πυρομαχικά θα πρέπει να αποθηκεύονται 

ασφαλώς όταν δεν βρίσκονται υπό άμεση 

εποπτεία. Τα κριτήρια φύλαξης και 

ασφαλούς μεταφοράς θα πρέπει να 

θεσπίζονται από το εθνικό δίκαιο, 

λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό και το 

είδος των εν λόγω πυροβόλων όπλων. 

 

Τροπολογία 18 

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 περί ιχνηλασιμότητας δεν θα 

πρέπει να εφαρμόζονται σε περιπτώσεις 

πυροβόλων όπλων που έχουν 

απενεργοποιηθεί σύμφωνα με αυτή την 

οδηγία. 

 

Τροπολογία 19 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (9α) Η εφαρμογή και αναγνώριση σε όλα 

τα κράτη μέλη του ευρωπαϊκού δελτίου 

πυροβόλου όπλου ως κυρίου 

απαιτούμενου εγγράφου για κυνηγούς και 

τους σκοπευτές θα πρέπει να βελτιωθεί με 

το να εξασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη δεν 

θα εξαρτούν την έκδοση, την ανανέωση ή 

την αποδοχή του ευρωπαϊκό δελτίο 

πυροβόλου όπλου από την πληρωμή 

οποιουδήποτε τέλους ή επιβάρυνσης ή 

από οποιαδήποτε πρόσθετη διοικητική 

διαδικασία. 

 

Τροπολογία 20 

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 στα 

πυροβόλα όπλα και στα ουσιώδη 

συστατικά μέρη τους 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. 

 

Τροπολογία 21 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 11 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Τα πυροβόλα όπλα μπορούν να 

χρησιμοποιούνται για περίοδο πολύ 

μεγαλύτερη των 20 ετών. Για τη 

διασφάλιση της ιχνηλασιμότητάς τους, θα 

πρέπει να τηρούνται αρχεία για 

απροσδιόριστη χρονική περίοδο μέχρις 

ότου πιστοποιηθεί η καταστροφή τους. 

(11) Τα πυροβόλα όπλα μπορούν να 

χρησιμοποιούνται για περίοδο πολύ 

μεγαλύτερη των 20 ετών. Για τη 

διασφάλιση της ιχνηλασιμότητάς τους, θα 

πρέπει να τηρούνται αρχεία για τα ίδια και 

για τα ουσιώδη συστατικά μέρη τους για 

απροσδιόριστη χρονική περίοδο μέχρις 

ότου πιστοποιηθεί η καταστροφή τους ή η 

απενεργοποίησή τους. Η πρόσβαση σε 

τούτα τα αρχεία και σε όλα τα σχετικά 

προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να 

περιορίζεται στις αρμόδιες αρχές. Η 

απαίτηση να συνεχίζεται η καταχώριση 

των πυροβόλων όπλων και των ουσιωδών 

συστατικών μερών μετά την 

απενεργοποίηση θα πρέπει να 

εφαρμόζεται μόνο σε εκείνα τα πυροβόλα 

όπλα και τα ουσιώδη συστατικά μέρη που 

έχουν ήδη ταξινομηθεί καθώς και στο 

άτομο που κατέχει αυτά κατά τη χρονική 

περίοδο της απενεργοποίησης. Αυτή η 

απαίτηση δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται 

σε μεταγενέστερες μεταβιβάσεις 

απενεργοποιημένων πυροβόλων όπλων ή 

ουσιωδών συστατικών μερών ή σε 

πυροβόλα όπλα ή ουσιώδη συστατικά 

μέρη τα οποία, σύμφωνα με το εθνικό 

δίκαιο που ίσχυε πριν από την έναρξη 

ισχύος της παρούσας οδηγίας, έχουν 

αφαιρεθεί από το μητρώο μετά την 

απενεργοποίηση. 

 

Τροπολογία 22 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Οι εξ αποστάσεως πωλήσεις 

πυροβόλων όπλων και συστατικών μερών 

τους ενδέχεται να αποτελούν σοβαρή 

απειλή για την ασφάλεια, δεδομένου ότι ο 

έλεγχός τους είναι πολύ πιο δύσκολος σε 

σύγκριση με τις συμβατικές μεθόδους 

(12) Η εμπορία πυροβόλων πόλων, 

ουσιωδών συστατικών μερών τους και 

πυρομαχικών μέσω του διαδικτύου ή 

άλλων μέσων που λειτουργούν εξ 

αποστάσεως, παραδείγματος χάρη, μέσω 

καταλόγων δημοπρασιών ή μικρών 
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πώλησης, ιδίως όσον αφορά την 

διαδικτυακή επαλήθευση της 

νομιμότητας των σχετικών αδειών. 

Επομένως, κρίνεται εύλογος ο περιορισμός 

της εξ αποστάσεως πώλησης όπλων και 

συστατικών μερών τους, ιδίως μέσω του 

διαδικτύου, σε οπλοπώλες και μεσίτες. 

αγγελιών στο διαδίκτυο και η οργάνωση 

της πώλησης ή άλλης συναλλαγής μέσω, 

παραδείγματος χάρη, τηλεφώνου ή 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα πρέπει, 

όπου αυτό επιτρέπεται βάσει του εθνικού 

δικαίου, να είναι δυνατή υπό την 

προϋπόθεση ότι είναι δυνατή η 

επαλήθευση της ταυτότητας και του 

δικαιώματος να πραγματοποιηθεί 

παρόμοια συναλλαγή. Επομένως, κρίνεται 

σκόπιμο να διασφαλιστεί ότι οι όροι της 

εξ αποστάσεως αγοράς πυροβόλων 

όπλων, ουσιωδών συστατικών μερών 

τους και πυρομαχικών, ιδίως μέσω 

διαδικτύου, είναι τέτοιοι ώστε να 

επιτρέπουν την επαλήθευση τουλάχιστον 

της ταυτότητας των αγοραστών και, 

όπου τούτο απαιτείται, της άδειας 

απόκτησης πυροβόλου όπλου που 

διαθέτουν, το αργότερο κατά τη στιγμή 

της παράδοσης, από τον οπλοπώλη ή τον 

μεσίτη ή από εκπρόσωπο δημόσιας 

αρχής. 

 

Τροπολογία 23 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (12α) Οι δραστηριότητες των 

εξουσιοδοτημένων οπλοπωλών και 

μεσιτών που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής της παρούσας οδηγίας θα 

πρέπει να περιλαμβάνουν αγορά, πώληση, 

εισαγωγή, εξαγωγή, έκθεση, 

συναρμολόγηση, τροποποίηση, 

μετατροπή, συντήρηση, αποθήκευση, 

μεταφορά, αποστολή, διανομή, 

παράδοση, ανταλλαγή ή ενοικίαση 

οποιωνδήποτε πυροβόλων όπλων και 

ουσιωδών συστατικών μερών πυροβόλων 

όπλων. Οι οπλοπώλες και οι μεσίτες θα 

πρέπει να πωλούν, να μεταβιβάζουν ή να 

παραδίδουν πυροβόλα όπλα και ουσιώδη 

συστατικά μέρη μόνο σε πρόσωπα που 

διαθέτουν κατάλληλη άδεια, θα πρέπει να 
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τηρούν αρχείο των πωλήσεών τους και θα 

πρέπει να ενημερώνουν τις αρμόδιες 

αρχές των κρατών μελών για 

οποιαδήποτε πώληση, μεταβίβαση ή 

παράδοση. 

 

Τροπολογία 24 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Επιπλέον, ο κίνδυνος μετατροπής 

των όπλων που χρησιμοποιούνται για να 

δίνουν σήμα συναγερμού και άλλων ειδών 

όπλων άσφαιρων πυρών σε πραγματικά 

πυροβόλα όπλα είναι μεγάλος και σε 

ορισμένες τρομοκρατικές ενέργειες 

χρησιμοποιήθηκαν όπλα που είχαν 

υποστεί μετατροπή. Επομένως, είναι 

ουσιώδες να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα 

της χρήσης πυροβόλων όπλων που έχουν 

υποστεί μετατροπή για τη διάπραξη 

εγκλημάτων, ιδίως μέσω της υπαγωγής 

τους στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. 

Θα πρέπει να θεσπιστούν τεχνικές 

προδιαγραφές για τα όπλα που 

χρησιμοποιούνται για να δίνουν σήμα 

συναγερμού και για σηματοδοσία καθώς 

και για τα όπλα χαιρετισμού και κρότου, 

προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα 

μπορούν να μετατραπούν σε πυροβόλα 

όπλα. 

(13) Επιπλέον, προκειμένου να 

αποφευχθεί ο κίνδυνος να 

κατασκευάζονται όπλα που 

χρησιμοποιούνται για να δίνουν σήμα 

συναγερμού και άλλα είδη όπλων 

άσφαιρων πυρών κατά τρόπο ο οποίος 

επιτρέπει σε αυτά να μετατραπούν σε 

πραγματικά πυροβόλα όπλα, θα πρέπει να 

θεσπιστούν τεχνικές προδιαγραφές, 

προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα 

μπορούν να μετατραπούν σε πυροβόλα 

όπλα. 

 

Τροπολογία 25 

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 

(14) Με σκοπό τη βελτίωση της 

λειτουργίας της ανταλλαγής πληροφοριών 

μεταξύ των κρατών μελών και την 

ιχνηλασιμότητα των πυροβόλων όπλων, 
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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. 

διάφοροι υπάρχοντες μηχανισμοί ή ενιαία 

σημεία επαφής ή νέοι μηχανισμοί 

ανταλλαγής θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν, ανάλογα με τη φύση 

των πληροφοριών προς ανταλλαγή. 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 και να 

καταστήσει δυνατή την υποχρεωτική 

πρόσβαση για όλα τα κράτη μέλη. Η 

αξιολόγηση της Επιτροπής θα πρέπει να 

συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από 

νομοθετική πρόταση που θα λαμβάνει 

υπόψη τα υφιστάμενα μέσα ανταλλαγής 

πληροφοριών. Πέραν του ότι 

ανταποκρίνεται στην ανάγκη ελέγχου των 

πυροβόλων όπλων, ένα τέτοιο σύστημα 

ανταλλαγής πληροφοριών θα πρέπει να 

καθιστά δυνατή τον εντοπισμό εκείνων 

των όπλων που έχουν κατασχεθεί από τις 

αρχές, έχουν παραδοθεί στις αρχές ή 

έχουν δηλωθεί ότι έχουν απολεσθεί προς 

όφελος των κρατών, καθιστώντας έτσι 

δυνατή την εξακρίβωση του τι έχει 

συμβεί στα πυροβόλα όπλα μέχρι να έρθει 

η στιγμή για την καταστροφή, περαιτέρω 

χρήση ή εκ νέου κυκλοφορία αυτών στην 

αγορά. 

 

Τροπολογία 26 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο -α (νέο) 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 (νέο) 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 -α) Στην παράγραφο 1 προστίθεται το 

ακόλουθο εδάφιο: 

 «Επιπλέον, κάθε φορητή συσκευή που 

περιέχει ένα ουσιαστικό συστατικό μέρος 

το οποίο είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί 
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σε πυροβόλο όπλο θεωρείται ως 

πυροβόλο όπλο». 

 

Τροπολογία 27 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο -α α (νέο) 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 -αα) H παράγραφος 1α διαγράφεται. 

1α. Για τους σκοπούς της παρούσας 

οδηγίας, ως «μέρος» νοείται οποιοδήποτε 

στοιχείο ή ανταλλακτικό που είναι ειδικά 

σχεδιασμένο για πυροβόλα όπλα και είναι 

απαραίτητο για τη λειτουργία τους, 

μεταξύ των οποίων κάννη, σκελετός ή 

δοχείο, ολκός ή κύλινδρος, περόνη ή 

κλείστρο, καθώς και οποιαδήποτε 

διάταξη είναι σχεδιασμένη ή 

προσαρμοσμένη ώστε να μειώνει τον 

θόρυβο που προκαλείται από τον 

πυροβολισμό με πυροβόλο όπλο. 

 

 

Τροπολογία 28 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σημείο 1 –στοιχείο α 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1β. Για τους σκοπούς της παρούσας 

οδηγίας, ως «ουσιώδη συστατικά μέρη» 

νοούνται η κάννη, ο σκελετός, το δοχείο, ο 

ολκός ή ο κύλινδρος, η περόνη ή το 

κλείστρο και οποιαδήποτε διάταξη 

σχεδιασμένη ή προσαρμοσμένη έτσι ώστε 

να μειώνει τον ήχο που παράγει η 

εκπυρσοκρότηση του πυροβόλου όπλου, 
τα οποία, ως μεμονωμένα αντικείμενα, 

περιλαμβάνονται στην ίδια κατηγορία με 

το πυροβόλο όπλο στο οποίο είναι 

1β. Για τους σκοπούς της παρούσας 

οδηγίας, ως «ουσιώδη συστατικά μέρη» 

νοούνται η κάννη, το πλαίσιο, ο κορμός, 

συμπεριλαμβανομένου τόσο του άνω όσο 

και του κάτω κορμού κατά περίσταση, το 

έμβολο, ο κύλινδρος, το κλείστρο ή το 

συγκρότημα του κλείστρου, τα οποία, ως 

μεμονωμένα αντικείμενα, περιλαμβάνονται 

στην ίδια κατηγορία με το πυροβόλο όπλο 

στο οποίο είναι ενσωματωμένα ή 

προορίζονται να ενσωματωθούν. 
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ενσωματωμένα ή προορίζονται να 

ενσωματωθούν. 

 

Τροπολογία 29 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο β 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 ε 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

1ε. Για τους σκοπούς της παρούσας 

οδηγίας, ως «μεσίτης» νοείται οποιοδήποτε 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο, πλην του 

οπλοπώλη, του οποίου η εμπορική ή 

επιχειρηματική δραστηριότητα συνίσταται 

εξ ολοκλήρου ή εν μέρει στην αγορά, την 

πώληση ή τη διευθέτηση μεταφορών 

όπλων στο εσωτερικό ενός κράτους μέλους 

ή από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, ή την 

εξαγωγή σε τρίτη χώρα πλήρως 

συναρμολογημένων πυροβόλων όπλων, 

εξαρτημάτων τους και πυρομαχικών. 

1ε. Για τους σκοπούς της παρούσας 

οδηγίας, ως «μεσίτης» νοείται οποιοδήποτε 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή 

οποιοσδήποτε υπάλληλος ή εκπρόσωπος 

ενός τέτοιου προσώπου πλην του 

οπλοπώλη, του οποίου η εμπορική ή 

επιχειρηματική δραστηριότητα συνίσταται 

εξ ολοκλήρου ή εν μέρει στην αγορά, την 

πώληση, τον δανεισμό, την μίσθωση ή τη 

διευθέτηση μεταφορών όπλων στο 

εσωτερικό ενός κράτους μέλους ή από το 

ένα κράτος μέλος στο άλλο, ή την εξαγωγή 

σε τρίτη χώρα ή την εισαγωγή σε ένα 

κράτος μέλος από μια τρίτη χώρα πλήρως 

συναρμολογημένων πυροβόλων όπλων, 

ουσιωδών συστατικών μερών αυτών και 

πυρομαχικών. 

 

Τροπολογία 30 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο γ 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 στ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1στ. Για τους σκοπούς της παρούσας 

οδηγίας, ως «όπλα που χρησιμοποιούνται 

για να δίνουν σήμα συναγερμού και για 

σηματοδοσία» νοούνται φορητές διατάξεις 

που διαθέτουν φορέα φυσιγγίων με έξοδο 

αερίων μπροστά, στα πλάγια ή στην 

κορυφή, τα οποία είναι ειδικά 

σχεδιασμένα και κατασκευασμένα για να 

1στ. Για τους σκοπούς της παρούσας 

οδηγίας, ως «όπλα που χρησιμοποιούνται 

για να δίνουν σήμα συναγερμού και για 

σηματοδοσία» νοούνται διατάξεις που 

διαθέτουν φορέα φυσιγγίων και τα οποία 

είναι σχεδιασμένα για να εξακοντίζουν 

μόνο άσφαιρα πυρά, ερεθιστικούς 

παράγοντες, άλλες ενεργές ουσίες ή 
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δίνουν σήμα συναγερμού ή για 

σηματοδοσία και τα οποία είναι 

σχεδιασμένα για να εξακοντίζουν άσφαιρα 

πυρά, ερεθιστικούς παράγοντες, άλλες 

ενεργές ουσίες ή πυροτεχνουργήματα. 

πυροτεχνικά βλήματα και που δεν είναι 

δυνατόν να μετατραπούν για να 

εκτοξεύουν βολίδα, σφαίρα ή βλήμα μέσω 

της ενέργειας εκρηκτικής ύλης. 

 

Τροπολογία 31 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο γ 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 ζ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1ζ. Για τους σκοπούς της παρούσας 

οδηγίας, ως «όπλα χαιρετισμού και 

κρότου» νοούνται πυροβόλα όπλα που 

έχουν υποστεί ειδική μετατροπή 

προκειμένου να χρησιμοποιούνται 

αποκλειστικά και μόνο για την εξακόντιση 

άσφαιρων πυρών, για χρήση σε θεατρικές 

παραστάσεις, φωτογραφήσεις, 

κινηματογραφικά έργα ή τηλεοπτικές 

εγγραφές. 

1ζ. Για τους σκοπούς της παρούσας 

οδηγίας, ως «όπλα χαιρετισμού και 

κρότου» νοούνται πυροβόλα όπλα που 

έχουν υποστεί ειδική μετατροπή 

προκειμένου να χρησιμοποιούνται 

αποκλειστικά και μόνο για την εξακόντιση 

άσφαιρων πυρών, για χρήσεις όπως είναι 

για παράδειγμα οι θεατρικές παραστάσεις, 

οι φωτογραφήσεις, τα κινηματογραφικά 

έργα και οι τηλεοπτικές εγγραφές, οι 

ιστορικές αναπαραστάσεις, οι 

παρελάσεις, τα αθλητικά γεγονότα και η 

εκπαίδευση. 

 

Τροπολογία 32 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο γ 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 η 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1η. Για τους σκοπούς της παρούσας 

οδηγίας, ως «αντίγραφα όπλων» νοούνται 

αντικείμενα που έχουν τη φυσική 

εμφάνιση πυροβόλου όπλου, αλλά είναι 

κατασκευασμένα με τρόπο που δεν 

επιτρέπει τη μετατροπή τους για την 

εξακόντιση σφαίρας, βολίδας ή βλήματος 

μέσω της ενέργειας εκρηκτικής ύλης. 

διαγράφεται 
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Αιτιολόγηση 

Οποιοδήποτε αντικείμενο το οποίο ομοιάζει με πυροβόλο όπλο και μπορεί να μετατραπεί σε ένα 

πυροβόλο όπλο καλύπτεται από το άρθρο 1 της οδηγίας, που ενισχύεται περαιτέρω με τη 

συμπερίληψη οιουδήποτε αντικειμένου το οποίο περιλαμβάνει ένα ουσιώδες συστατικό μέρος, 

βλ. τροπολογία 23. Αντικείμενα τα οποία δεν μπορούν να μετατραπούν σε πυροβόλα όπλα θα 

πρέπει να παραμείνουν εκτός του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας. 

 

Τροπολογία 33 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο γ 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 θ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1θ. Για τους σκοπούς της παρούσας 

οδηγίας, ως «απενεργοποιημένα πυροβόλα 

όπλα» νοούνται πυροβόλα όπλα που έχουν 

υποστεί τροποποίηση προκειμένου να 

καταστούν οριστικά ακατάλληλα προς 

χρήση μέσω απενεργοποίησης, ώστε να 

εξασφαλίζεται ότι όλα τα ουσιώδη μέρη 

του πυροβόλου όπλου κατέστησαν 

οριστικά ακατάλληλα προς χρήση και μη 

δυνάμενα να αφαιρεθούν, να 

αντικατασταθούν ή να τροποποιηθούν 

κατά τρόπο που να καθιστά δυνατή 

οποιαδήποτε ενδεχόμενη 

επανενεργοποίηση. 

1θ. Για τους σκοπούς της παρούσας 

οδηγίας, ως «απενεργοποιημένα πυροβόλα 

όπλα» νοούνται πυροβόλα όπλα που έχουν 

υποστεί τροποποίηση προκειμένου να 

καταστούν οριστικά ακατάλληλα προς 

χρήση μέσω απενεργοποίησης, ώστε να 

εξασφαλίζεται ότι όλα τα ουσιώδη 

συστατικά μέρη του πυροβόλου όπλου 

κατέστησαν οριστικά ακατάλληλα προς 

χρήση και μη δυνάμενα να αφαιρεθούν, να 

αντικατασταθούν ή να τροποποιηθούν 

κατά τρόπο που να καθιστά δυνατή 

οποιαδήποτε ενδεχόμενη 

επανενεργοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 

10β. 

  Σε περίπτωση όπλων αναγνωρισμένης 

σπανιότητας ή ιστορικής αξίας, τα κράτη 

μέλη δύνανται να αποφασίσουν ότι, στο 

πλαίσιο της απενεργοποίησης, τα όπλα 

που χαρακτηρίζονται από τέτοια αξία 

μπορούν να αδρανοποιηθούν με την 

αφαίρεση ενός ή περισσοτέρων ουσιωδών 

συστατικών μερών του πυροβόλου όπλου 

προκειμένου να καταστεί αδύνατη η 

χρήση τους. Σε περίπτωση εφαρμογής 

αυτής της διαδικασίας, τα εν λόγω 

αφαιρεθέντα ουσιώδη συστατικά μέρη 

παραδίδονται στις αρμόδιες αρχές του 

κράτους μέλους για την φύλαξή τους. 

 



 

PE578.822v02-00 24/112 RR\1102029EL.doc 

EL 

Τροπολογία 34 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο γ α (νέο) 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 θ α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γα) Στην παράγραφο 1 προστίθεται η 

ακόλουθη παράγραφος: 

 «1θ α. Για τους σκοπούς της παρούσας 

οδηγίας, ως «μουσείο» νοείται μόνιμο 

ίδρυμα στην υπηρεσία της κοινωνίας και 

της εξέλιξής της, ανοιχτό στο κοινό, το 

οποίο υπηρετεί σκοπούς ιστορικούς, 

πολιτιστικούς, επιστημονικούς, τεχνικούς, 

εκπαιδευτικούς, αισθητικούς ή σκοπούς 

κληρονομιάς και το οποίο έχει 

αναγνωριστεί από κράτος μέλος.» 

 

Τροπολογία 35 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο γ β (νέο) 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 θ β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γβ) Στην παράγραφο 1 προστίθεται η 

ακόλουθη παράγραφος: 

 «1θ β. Για τους σκοπούς της παρούσας 

οδηγίας, ως «συλλέκτης» νοείται 

οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 

είναι ταγμένο στην συλλογή και 

διατήρηση πυροβόλων όπλων ή 

πυρομαχικών για σκοπούς ιστορικούς, 

πολιτιστικούς, επιστημονικούς, τεχνικούς, 

εκπαιδευτικούς, αισθητικούς ή σκοπούς 

κληρονομιάς και το οποίο έχει 

αναγνωριστεί από κράτος μέλος.» 
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Τροπολογία 36 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο δ 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – σημείο i 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

i) στην κατασκευή, εμπορία, ανταλλαγή, 

ενοικίαση, επισκευή ή μετατροπή 

πυροβόλων όπλων· 

i) στην κατασκευή, συμπεριλαμβανομένης 

της τροποποίησης με την εξαίρεση της 

τροποποίησης για ιδιωτική χρήση που 

δεν συνεπάγεται αλλαγή κατηγορίας ή 

υποκατηγορίας του όπλου ή μετατροπή, 

εμπορία, ανταλλαγή, ενοικίαση ή επισκευή 

πυροβόλων όπλων· 

 

Τροπολογία 37 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο δ 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – σημείο ii 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ii) στην κατασκευή, εμπορία, ανταλλαγή, 

ενοικίαση, επισκευή ή μετατροπή 

συστατικών μερών πυροβόλων όπλων· 

ii) στην κατασκευή, 

συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης 

με την εξαίρεση της τροποποίησης για 

ιδιωτική χρήση που δεν συνεπάγεται 

αλλαγή κατηγορίας ή υποκατηγορίας του 

όπλου ή μετατροπή, εμπορία, ανταλλαγή, 

ενοικίαση ή επισκευή ουσιωδών 

συστατικών μερών πυροβόλων όπλων· 

 

Τροπολογία 38 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο δ 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – σημείο iii 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

iii) στην κατασκευή, εμπορία, ανταλλαγή 

ή μετατροπή πυρομαχικών. 

iii) στην κατασκευή, με την εξαίρεση της 

ιδιογόμωσης και αναγόμωσης φυσιγγίων 

για ιδιωτική χρήση, 
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συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης 

με την εξαίρεση της τροποποίησης για 

ιδιωτική χρήση που δεν συνεπάγεται 

αλλαγή κατηγορίας ή μετατροπή, εμπορία 

ή ανταλλαγή πυρομαχικών. 

 

Τροπολογία 39 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο δ β (νέο) 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 δβ) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από 

το ακόλουθο κείμενο: 

«3. Για την εφαρμογή της παρούσας 

οδηγίας, τα πρόσωπα θεωρούνται κάτοικοι 

της χώρας η οποία δηλώνεται στη 

διεύθυνση που αναφέρεται σε αποδεικτικό 

έγγραφο της κατοικίας, ιδίως στο 

διαβατήριο ή στην ταυτότητα, που 

επιδεικνύεται στις αρχές κράτους μέλους ή 

σε οπλοπώλη κατά τη διάρκεια ελέγχου 

της κατοχής ή επ' ευκαιρία της απόκτησης 

όπλου.» 

«3. « Για την εφαρμογή της παρούσας 

οδηγίας, τα πρόσωπα θεωρούνται κάτοικοι 

της χώρας η οποία δηλώνεται στη 

διεύθυνση που αναφέρεται σε αποδεικτικό 

έγγραφο της κατοικίας, ιδίως στο 

διαβατήριο ή στην ταυτότητα, που 

επιδεικνύεται στις αρχές κράτους μέλους ή 

σε οπλοπώλη ή μεσίτη κατά τη διάρκεια 

ελέγχου της κατοχής ή επ’ ευκαιρία της 

απόκτησης όπλου. Αν η διεύθυνση ενός 

προσώπου δεν εμφανίζεται στο 

διαβατήριο ή στην ταυτότητά του, η 

χώρα κατοικίας θα καθορίζεται με βάση 

οποιοδήποτε άλλο επίσημο αποδεικτικό 

κατοικίας αναγνωρίζεται από το οικείο 

κράτος μέλος.» 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:31991L0477) 

 

Τροπολογία 40 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σημείο 1 α (νέο) 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (1α) Στο άρθρο 2 η παράγραφος 1 
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αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

1. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την 

εφαρμογή των εθνικών διατάξεων περί 

οπλοφορίας κυνηγίου και σκοποβολής. 

«1. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την 

εφαρμογή των εθνικών διατάξεων περί 

οπλοφορίας, κυνηγίου και σκοποβολής, 

ούτε την εφαρμογή αυστηρότερων 

εθνικών διατάξεων σχετικά με την 

παράνομη πώληση όπλων.» 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα οδηγία πρέπει να αυξήσει τη διακρατική ιχνηλασιμότητα και τη διαφάνεια όσον 

αφορά την κατοχή και την πώληση όπλων αλλά και να συμβάλει στην ενεργή καταπολέμηση της 

παράνομης διακίνησης όπλων. 

 

Τροπολογία 41 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σημείο 2 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 2 – 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 δυνάμεις εθνικής 

αμύνης, την αστυνομία και τις λοιπές 

δημόσιες αρχές. Ο όρος «δυνάμεις εθνικής 

αμύνης» συμπεριλαμβάνει όλες τις 

μονάδες συμπεριλαμβανομένων των 

αποτελούμενων από εφέδρους καθώς και 

από εθελοντές που συμμετέχουν στον 

εθνικό αμυντικό σχεδιασμό υπό τη 

διοίκηση των εθνικών ενόπλων 

δυνάμεων, στις οποίες εντάσσεται ο 

στρατός και οι δομές δημόσιας 

ασφάλειας. Η παρούσα οδηγία δεν 

εφαρμόζεται επίσης στη μεταφορά 

πολεμικών όπλων και πυρομαχικών για 

εμπορικούς σκοπούς. 

 

Τροπολογία 42 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σημείο 3 
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Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 

οποιοδήποτε πυροβόλο όπλο ή μέρος του 

που κυκλοφορεί στην αγορά έχει σημανθεί 

και καταγραφεί σύμφωνα με την παρούσα 

οδηγία. 

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 

οποιοδήποτε συναρμολογηθέν πυροβόλο 

όπλο ή ουσιώδες συστατικό μέρος του 

που πωλείται χωριστά, όταν τίθεται σε 

εμπορία έχει σημανθεί και καταγραφεί 

σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, ή έχει 

απενεργοποιηθεί σύμφωνα με τις 

εκτελεστικές διατάξεις του άρθρου 10β 

και έχει καταγραφεί σύμφωνα με την 

παρούσα οδηγία. Σε περίπτωση που 

ουσιώδες συστατικό μέρος είναι πολύ 

μικρών διαστάσεων για να σημανθεί 

σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, τότε 

σημαίνεται τουλάχιστον με αριθμό 

σειράς, με αλφαριθμητικό ή ψηφιακό 

κωδικό. 

 

Τροπολογία 43 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σημείο 3 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. 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. 

2. Για τον εντοπισμό και την ιχνηλάτηση 

κάθε συναρμολογημένου πυροβόλου 

όπλου και κάθε ουσιώδους συστατικού 

μέρους που πωλείται χωριστά, τα κράτη 

μέλη, είτε κατά τον χρόνο κατασκευής 

κάθε πυροβόλου όπλου και κάθε 

ουσιώδους συστατικού μέρους 

προοριζόμενου να πωληθεί χωριστά είτε, 

χωρίς χρονοτριβή, αμέσως μετά την 

εισαγωγή του εν λόγω πυροβόλου όπλου ή 

ουσιώδους συστατικού μέρους στην 

Ένωση, απαιτούν να σημανθεί αυτό με 

σαφή, μόνιμη και 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 



 

RR\1102029EL.doc 29/112 PE578.822v02-00 

 EL 

ήδη στον αριθμό σειράς. Η διάταξη αυτή 

δεν αποκλείει την ενδεχόμενη προσθήκη 

του εμπορικού σήματος του 

κατασκευαστή, και δεν ισχύει για εκείνα 

τα πυροβόλα όπλα και ουσιώδη 

συστατικά μέρη τα οποία, είτε 

θεωρούνται παλαιά βάσει του εθνικού 

δικαίου είτε προορίζονται για 

εξουσιοδοτημένα πρόσωπα σύμφωνα με 

το πρώτο ή το δεύτερο εδάφιο του 

άρθρου 6, υπό την προϋπόθεση ότι 

φέρουν αρχική σήμανση που επιτρέπει 

πλήρη ιχνηλασιμότητα. Σε περίπτωση 

που ουσιώδες συστατικό μέρος είναι πολύ 

μικρών διαστάσεων για είναι εφικτή η 

σήμανσή του κατά τρόπο ευκρινή με όλες 

αυτές τις πληροφορίες, τότε σημαίνεται 

τουλάχιστον με αριθμό σειράς, με 

αλφαριθμητικό ή ψηφιακό κωδικό. Τούτη 

η απαίτηση δεν ισχύει για πυροβόλα όπλα 

ή για ουσιώδη συστατικά μέρη που 

πωλούνται χωριστά που 

κατασκευάστηκαν πριν ... [από την 

έναρξη ισχύος της παρούσας 

τροποποίησης οδηγίας]. 

Η σήμανση τοποθετείται στο δοχείο του 

πυροβόλου όπλου. 
Σε περίπτωση συναρμολογημένου 

πυροβόλου όπλου, η σήμανση τοποθετείται 

στον κορμό ή στο πλαίσιο του πυροβόλου 

όπλου. 

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη σήμανση 

κάθε στοιχειώδους μονάδας συσκευασίας 

πυρομαχικών κατά τρόπο ώστε να 

προκύπτει το όνομα του κατασκευαστή, ο 

αναγνωριστικός αριθμός παρτίδας, το 

διαμέτρημα και ο τύπος πυρομαχικού. 

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη σήμανση 

κάθε στοιχειώδους μονάδας συσκευασίας 

πυρομαχικών κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 

αναφέρεται το όνομα του κατασκευαστή, ο 

αναγνωριστικός αριθμός παρτίδας, το 

διαμέτρημα και ο τύπος πυρομαχικού. Για 

τους σκοπούς αυτούς, τα κράτη μέλη 

επιλέγουν να εφαρμόσουν τις διατάξεις 

της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για 

την αμοιβαία αναγνώριση των επισήμων 

σφραγίδων δοκιμής των μικρών 

πυροβόλων όπλων της 1ης Ιουλίου 1969. 

Επιπλέον, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, 

σε περίπτωση μεταφοράς πυροβόλου 

όπλου από τα κρατικά τους αποθέματα με 

σκοπό τη μόνιμη χρήση του από πολίτες, 

το εν λόγω όπλο να διαθέτει ενιαία 

σήμανση που να επιτρέπει την αναγνώριση 

της κυβέρνησης από την οποία γίνεται η 

Επιπλέον, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, 

σε περίπτωση μεταφοράς πυροβόλου 

όπλου από τα κρατικά τους αποθέματα με 

σκοπό τη μόνιμη χρήση του από πολίτες, 

να φέρει το εν λόγω όπλο ενιαία σήμανση 

που να επιτρέπει την αναγνώριση της 

κυβέρνησης από την οποία γίνεται η 
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μεταφορά. μεταφορά. Τα πυροβόλα όπλα που 

κατατάσσονται στην κατηγορία Α πρέπει 

πρώτα να έχουν απενεργοποιηθεί 

σύμφωνα με τις εκτελεστικές διατάξεις 

του άρθρου 10β ή να έχουν μετατραπεί 

οριστικά σε ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα 

σύμφωνα με τις εκτελεστικές διατάξεις 

του άρθρου 10βα, εξαιρουμένων των 

περιπτώσεων μεταβιβάσεων σε πρόσωπα 

στα οποία έχουν χορηγηθεί άδειες βάσει 

του πρώτου ή του δεύτερου εδαφίου του 

άρθρου 6. 

 

Τροπολογία 44 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σημείο 3 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Τα κράτη μέλη εξαρτούν την άσκηση 

της δραστηριότητας του οπλοπώλη ή 

μεσίτη στο έδαφός τους από την 

απόκτηση άδειας η οποία χορηγείται 

κατόπιν ελέγχου τουλάχιστον όσον αφορά 
την προσωπική και επαγγελματική 

ακεραιότητα καθώς και τις ικανότητες 

του οπλοπώλη ή μεσίτη. Εάν πρόκειται 

για νομικό πρόσωπο, ο έλεγχος αφορά το 

νομικό πρόσωπο και το πρόσωπο που 

διευθύνει την επιχείρηση. 

3. Τα κράτη μέλη ρυθμίζουν την άσκηση 

της δραστηριότητας των οπλοπωλών ή 

μεσιτών στο έδαφός τους, εξαρτώντας την 

από τις εξής ενέργειες: 

 α) καταχώριση μεσιτών και οπλοπωλών 

που δραστηριοποιούνται στην επικράτειά 

τους· 

 β) αδειοδότηση ή εξουσιοδότηση για την 

εκτέλεση δραστηριοτήτων μεσιτών και 

οπλοπωλών· 

 γ) έλεγχο της προσωπικής και 

επαγγελματικής ακεραιότητας και των 

ικανοτήτων του εκάστοτε οπλοπώλη ή 

του μεσίτη, καθώς και έλεγχο της 

διαφάνειας της εμπορικής 

δραστηριότητας. Εάν πρόκειται για 

νομικό πρόσωπο, ο έλεγχος αφορά το 
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νομικό πρόσωπο και το πρόσωπο που 

διευθύνει την επιχείρηση. 

 

Τροπολογία 45 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο α 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – δεύτερη πρόταση 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το εν λόγω σύστημα αρχειοθέτησης 

καταγράφει τον τύπο, τη μάρκα, το 

μοντέλο, το διαμέτρημα, τον αριθμό σειράς 

κάθε πυροβόλου όπλου, καθώς και το 

ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του 

προμηθευτή και του αγοραστή ή του 

κατόχου του όπλου. Το αρχείο πυροβόλων 

όπλων, συμπεριλαμβανομένων των 

απενεργοποιημένων πυροβόλων όπλων, 

διατηρείται μέχρις ότου πιστοποιηθεί η 

καταστροφή του πυροβόλου όπλου από τις 

αρμόδιες αρχές. 

Το σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων 

καταγράφει όλες τις πληροφορίες σχετικά 

με τα πυροβόλα όπλα που απαιτούνται 

προκειμένου να είναι δυνατή η 

ιχνηλάτηση και ο εντοπισμός αυτών των 

πυροβόλων όπλων. Αυτές οι πληροφορίες 

περιλαμβάνουν τον τύπο, την μάρκα, το 

μοντέλο, το διαμέτρημα και τον αριθμό 

σειράς κάθε πυροβόλου όπλου, καθώς και 

οποιεσδήποτε μετατροπές ή 

τροποποιήσεις ενός πυροβόλου όπλου 

συνεπάγονται αλλαγή κατηγορίας ή 

υποκατηγορίας αυτού, 

συμπεριλαμβανομένης της 

πιστοποιημένης απενεργοποίησης ή 

καταστροφής του και της ημερομηνίας 

αυτής, καθώς και το ονοματεπώνυμο και 

τη διεύθυνση του προμηθευτή καθώς και 

κάθε αγοραστή ή κατόχου του όπλου, τις 

ημερομηνίες απόκτησης και, κατά 

περίπτωση, τις ημερομηνίες τερματισμού 

της κατοχής ή της μεταφοράς σε άλλο 

πρόσωπο εκτός και αν αυτή η μεταφορά 

αφορά πυροβόλο όπλο το οποίο έχει 

καταχωριστεί ως απενεργοποιημένο. Τα 

υπάρχοντα αρχεία σχετικά με κάθε 

πυροβόλο όπλο και το πρόσωπο που το 

κατέχει θα είναι άμεσα προσβάσιμες σε 

όλες τις αρμόδιες αρχές. Όλα τα αρχεία 

που αφορούν το πυροβόλο όπλο θα 

διατηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή για 

αόριστο χρονικό διάστημα. 
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Τροπολογία 46 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – εδάφιο 4 (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι τα 

μητρώα οπλοπωλών και μεσιτών που 

είναι εγκατεστημένοι στην επικράτειά τους 

συνδέονται με το μηχανοργανωμένο 

σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων 

πυροβόλων όπλων. 

Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι οι 

οπλοπώλες και οι μεσίτες που είναι 

εγκατεστημένοι στην επικράτειά τους 

αναφέρουν τις συναλλαγές που αφορούν 

πυροβόλα όπλα και ουσιώδη συστατικά 

μέρη στην εθνική αρμόδια αρχή εντός 

χρονικής περιόδου που δεν υπερβαίνει τις 

10 ημέρες. 

 

Τροπολογία 47 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σημείο 4 α (νέο) 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (4α) Στο άρθρο 4, παρεμβάλλεται η 

ακόλουθη παράγραφος: 

 «Κανένας έμπορος, μεσίτης ή τρίτος που 

διαθέτει άδεια ή έγκριση που του 

χορήγησαν οι αρμόδιες αρχές του 

κράτους μέρους στο οποίο έχει 

εγκατασταθεί δεν μπορεί, βάσει αυτής, να 

προβεί σε πώληση, εμπορία, διάθεση ή σε 

διαβίβαση με οποιονδήποτε τρόπο 

οποιουδήποτε πυροβόλου όπλου, 

ουσιώδους συστατικού μέρους ή 

πυρομαχικού σε οποιοδήποτε πρόσωπο 

εκτός και αν αυτό διαθέτει άδεια ή 

έγκριση για την απόκτηση και κατοχή του 

συγκεκριμένου πυροβόλου όπλου, 

ουσιώδους συστατικού μέρους ή 

πυρομαχικού.» 
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Τροπολογία 48 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σημείο 5 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 4 β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Το άρθρο 4β αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο κείμενο: 

διαγράφεται 

«Άρθρο 4β  

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν σύστημα για 

τη ρύθμιση των δραστηριοτήτων των 

μεσιτών και οπλοπωλών. Το σύστημα 

αυτό μπορεί να καλύπτει ένα ή 

περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα: 

 

α) καταγραφή των μεσιτών και 

οπλοπωλών που δραστηριοποιούνται 

στην επικράτειά τους· 

 

β) αδειοδότηση ή εξουσιοδότηση για την 

εκτέλεση των δραστηριοτήτων των 

μεσιτών και οπλοπωλών. 

 

2. Το σύστημα που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1 περιλαμβάνει τουλάχιστον 

έλεγχο της ιδιωτικής και επαγγελματικής 

ακεραιότητας και της ικανότητας του 

οπλοπώλη ή του μεσίτη. Εάν πρόκειται 

για νομικό πρόσωπο, ο έλεγχος αφορά το 

νομικό πρόσωπο και το πρόσωπο που 

διευθύνει την επιχείρηση.» 

 

 

Τροπολογία 49 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σημείο 5 α (νέο) 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 4 β α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (5α) Παρεμβάλλεται το εξής άρθρο: 

 «Άρθρο 4β α 

 Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα 

μέτρα για να διασφαλίσουν ότι το 
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κόντεμα ενός μακρύκαννου πυροβόλου 

όπλου μέσω της τροποποίησης ενός ή 

περισσότερων ουσιωδών συστατικών 

μερών ούτως ώστε να μετατραπεί σε 

κοντόκαννο πυροβόλο όπλο θεωρείται 

κατασκευή και, ως εκ τούτου, παράνομη 

εκτός εάν πραγματοποιείται από 

εξουσιοδοτημένο οπλοπώλη. 

 

Τροπολογία 50 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σημείο 6 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 3, τα 

κράτη μέλη χορηγούν άδεια για την 

απόκτηση και κατοχή πυροβόλων όπλων 

μόνο σε πρόσωπα που έχουν βάσιμο λόγο 

και τα οποία: 

1. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 3, τα 

κράτη μέλη επιτρέπουν την απόκτηση και 

κατοχή πυροβόλων όπλων μόνο σε 

πρόσωπα που έχουν βάσιμο λόγο και τα 

οποία: 

 

Τροπολογία 51 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σημείο 6 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της 

ηλικίας τους, εκτός από την περίπτωση 

της κατοχής πυροβόλου όπλου για κυνήγι 

και σκοποβολή, υπό την προϋπόθεση ότι 

τα άτομα κάτω των 18 ετών έχουν την 

άδεια των γονέων τους ή τελούν υπό την 

καθοδήγησή τους, ή υπό την καθοδήγηση 

ενηλίκου κατόχου έγκυρης άδειας 

κυνηγίου ή σκοποβολής, ή βρίσκονται 

εντός εγκεκριμένου προπονητικού κέντρου 

που κατέχει σχετική άδεια ή άλλου είδους 

εγκεκριμένου κέντρου· 

α) έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της 

ηλικίας τους, με την εξαίρεση της 

περίπτωσης απόκτησης με τρόπο άλλον 

από την αγορά και της κατοχής 

πυροβόλου όπλου για κυνήγι και 

σκοποβολή, υπό την προϋπόθεση ότι τα 

άτομα κάτω των 18 ετών έχουν την άδεια 

των γονέων τους ή τελούν υπό την 

καθοδήγησή τους, ή υπό την καθοδήγηση 

ενηλίκου κατόχου έγκυρης άδειας 

κυνηγίου ή σκοποβολής, ή βρίσκονται 

εντός εγκεκριμένου προπονητικού κέντρου 

που κατέχει σχετική άδεια ή άλλου είδους 

εγκεκριμένου κέντρου και εφόσον ο 
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προαναφερθείς ενήλικος αναλαμβάνει την 

ευθύνη της φύλαξης σύμφωνα με το 

άρθρο 5α· και 

 

Τροπολογία 52 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σημείο 6 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) δεν είναι πιθανό να αποτελέσουν 

κίνδυνο για τον εαυτό τους, τη δημόσια 

τάξη ή τη δημόσια ασφάλεια· η καταδίκη 

για εκ προθέσεως έγκλημα βίας θεωρείται 

ένδειξη του κινδύνου αυτού. 

β) δεν είναι πιθανό να αποτελέσουν 

κίνδυνο για τον εαυτό τους ή άλλους, τη 

δημόσια τάξη ή τη δημόσια ασφάλεια· η 

καταδίκη για εκ προθέσεως έγκλημα βίας 

θεωρείται ένδειξη του κινδύνου αυτού. 

 

Τροπολογία 53 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σημείο 6 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Όποιος αποκτά πυροβόλο όπλο ή 

πυρομαχικά μέσω κληρονομιάς 

ενημερώνει αμέσως την αρμόδια 

υπηρεσία του κράτους μέλους του. Εάν 

δεν μπορεί να αποδειχθεί οποιοσδήποτε 

βάσιμος λόγος για την κατοχή τους, 

πυροβόλα όπλα και πυρομαχικά για τα 

οποία απαιτείται άδεια πρέπει να 

καταστούν ακατάλληλα προς χρήση 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας 

οδηγίας, ή να πωληθούν, ή να δοθούν σε 

νομικό ή φυσικό πρόσωπο που διαθέτει 

άδεια. 

 

Τροπολογία 54 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σημείο 6 
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Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1β. Στην περίπτωση των συλλεκτών, τα 

κράτη μέλη μπορούν, για όλες τις 

κατηγορίες που απαριθμούνται στο 

Παράρτημα Ι, να περιορίσουν τον αριθμό 

των όπλων που βρίσκονται στην κατοχή 

των πρώτων. Τέτοιοι περιορισμοί δεν 

εφαρμόζονται εφόσον τα εν λόγω 

πυροβόλα όπλα έχουν απενεργοποιηθεί 

σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. 

 

Τροπολογία 55 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σημείο 6 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 γ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1γ. Η συλλογή μπορεί να θεωρηθεί ότι 

αποτελεί βάσιμο λόγο απόκτησης και 

κατοχής πυροβόλων όπλων από άτομα 

που είναι άνω των 18 ετών και για τα 

οποία δεν θεωρείται πιθανό να 

αποτελέσουν κίνδυνο για τον εαυτό τους, 

τη δημόσια τάξη ή τη δημόσια ασφάλεια. 

Πρότερη καταδίκη για εκ προμελέτης 

διάπραξη βίαιου εγκλήματος θεωρείται 

ένδειξη τέτοιου κινδύνου. 

 

Τροπολογία 56 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σημείο 6 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη προβλέπουν τη διενέργεια 

τυποποιημένων ιατρικών εξετάσεων για 

την έκδοση ή την ανανέωση των αδειών 

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν, σε σχέση με 

την απόκτηση και κατοχή πυροβόλων 

όπλων, σύστημα ελέγχου το οποίο, μεταξύ 
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που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και 

ανακαλούν τις άδειες εάν οποιαδήποτε από 

τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων 

χορηγήθηκαν δεν ικανοποιείται πλέον. 

άλλων, αξιολογεί τα σχετικά ιατρικά και 

ψυχολογικά δεδομένα σύμφωνα με το 

εθνικό δίκαιο, επί μονίμου ή 

περιστασιακής βάσης, και ανακαλούν τις 

άδειες εάν οποιαδήποτε από τις 

προϋποθέσεις βάσει των οποίων επετράπη 

η απόκτηση ή η κατοχή δεν ικανοποιείται 

πλέον. 

 

Τροπολογία 57 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σημείο 6 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Εφόσον έχει τηρηθεί η σωστή διαδικασία 

για την αξιολόγηση των σχετικών 

ιατρικών και ψυχολογικών δεδομένων, το 

πρόσωπο που διενεργεί τον εν λόγω 

έλεγχο δεν φέρει ευθύνη για τις ενέργειες 

του προσώπου που υπέστη τον έλεγχο 

αυτόν. 

 

Τροπολογία 58 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σημείο 6 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να 

απαγορεύσουν σε άτομα που κατοικούν 

στην επικράτειά τους την κατοχή όπλου το 

οποίο αποκτήθηκε σε άλλο κράτος μέλος, 

παρά μόνο εάν απαγορεύουν την απόκτηση 

του ιδίου όπλου στην επικράτειά τους. 

Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να 

απαγορεύσουν σε άτομα που κατοικούν 

στην επικράτειά τους την κατοχή 

πυροβόλου όπλου το οποίο αποκτήθηκε σε 

άλλο κράτος μέλος, παρά μόνο εάν 

απαγορεύουν την απόκτηση του ιδίου 

τύπου πυροβόλου όπλου στην επικράτειά 

τους. 
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Τροπολογία 59 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σημείο 6 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 5 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 5α  

 Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες 

σχετικά με την ορθή εποπτεία των 

πυροβόλων όπλων και των πυρομαχικών 

καθώς και κανόνες για την κατάλληλη 

αποθήκευσή τους κατά τρόπο ασφαλή 

ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος 

πρόσβασης σε αυτά από μη 

εξουσιοδοτημένο άτομο. Κατά την 

αποθήκευσή τους, δεν επιτρέπεται τα 

πυροβόλα όπλα και τα πυρομαχικά τους 

να είναι άμεσα προσιτά στο ίδιο σημείο. 

Εποπτεία σημαίνει εν προκειμένω ότι το 

άτομο που είναι στην κατοχή πυροβόλου 

όπλου ή πυρομαχικών έχει τον έλεγχό 

τους κατά τη μεταφορά και χρήση. Το 

επίπεδο ελέγχου των ρυθμίσεων 

ασφαλείας είναι αντίστοιχο της 

κατηγορίας του πυροβόλου όπλου.» 

 

Τροπολογία 60 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σημείο 6 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 5 β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 5β 

 Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, σε 

περιπτώσεις εξ αποστάσεως αγοράς και 

πώλησης πυροβόλων όπλων και 

ουσιωδών συστατικών μερών τους και 

των πυρομαχικών που εμπίπτουν στις 

κατηγορίες Α, Β, Γ και Δ του 

Παραρτήματος Ι, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 2 της οδηγίας 2011/83/ΕΚ του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου(*), ελέγχεται η ταυτότητα, 

και εφόσον απαιτείται, η άδεια του 

ατόμου που αγοράζει το πυροβόλο όπλο ή 

τα ουσιώδη συστατικά μέρη αυτού ή 

πυρομαχικά, πριν ή το αργότερο κατά την 

παράδοσή τους στο πρόσωπο αυτό, από: 

 α) εξουσιοδοτημένο οπλοπώλη ή μεσίτη· 

ή 

 β) δημόσια αρχή ή αντιπρόσωπό της. 

 _____________________ 

 * Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα 

δικαιώματα των καταναλωτών, την 

τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου και την κατάργηση της 

οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και 

της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 

304 της 22.11.2011, σ. 64). 

 

Τροπολογία 61 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σημείο 6 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 

 

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. 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 2 

παράγραφος 2, 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 ή απενεργοποίηση εκείνων 

των πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών 

τα οποία κατέχονται κατά παράβαση της 

παρούσας διάταξης και κατάσχονται. Σε 

εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες 

περιπτώσεις οι αρμόδιες αρχές μπορούν 

να χορηγούν άδειες για παρόμοια 
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πυροβόλα όπλα και πυρομαχικά, εφόσον 

τούτο δεν είναι αντίθετο στη δημόσια 

ασφάλεια, στη δημόσια τάξη ή στην 

εθνική άμυνα. 

 

Τροπολογία 62 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σημείο 6 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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). 

Τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια της 

χορήγησης αδειών σε μουσεία και 

συλλέκτες για την κατοχή πυροβόλων 

όπλων και πυρομαχικών που 

κατατάσσονται στην κατηγορία Α, υπό 

την προϋπόθεση ότι το εν λόγω μουσείο ή 

ο εν λόγω συλλέκτης μπορεί να αποδείξει 

στις αρμόδιες εθνικές αρχές ότι έχουν 

τεθεί σε εφαρμογή μέτρα πρόληψης 

οποιωνδήποτε κινδύνων για τη δημόσια 

ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη και ότι το ή 

τα εν λόγω πυροβόλα όπλα 

αποθηκεύονται με επίπεδο ασφάλειας 

ανάλογο προς τους κινδύνους που 

πηγάζουν από μη εξουσιοδοτημένη 

πρόσβαση σε παρόμοια πυροβόλα όπλα.  

 Τα κράτη μέλη καταρτίζουν μητρώο 

όλων αυτών των εξουσιοδοτημένων 

μουσείων και συλλεκτών. Αυτά τα 

εξουσιοδοτημένα μουσεία και αυτοί οι 

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 εξουσιοδοτημένα μουσεία και 

συλλέκτες αυτού του είδους αφού λάβουν 

όλες τις σχετικές παραμέτρους υπόψη. 
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Τροπολογία 63 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σημείο 6 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 6 – εδάφιο 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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. 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία 64 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σημείο -7 (νέο) 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 7 – παράγραφος 4 – στοιχείο β 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (-7) Στο άρθρο 7 παράγραφος 4 εδάφιο 1 

το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο κείμενο: 

«β) της περιοδικής επαλήθευσης 

πλήρωσης των όρων για τα άτομα αυτά, 

και» 

«β) της επαλήθευσης πλήρωσης των όρων 

για τα άτομα αυτά, και» 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-

20080728&qid=1457684409643) 

 

Τροπολογία 65 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σημείο 7 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 7 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι μέγιστες προθεσμίες δεν υπερβαίνουν 
τα πέντε έτη. Η άδεια δύναται να 

ανανεωθεί εάν εξακολουθούν να 

ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις βάσει των 

οποίων χορηγήθηκε. 

Η μέγιστη διάρκεια άδειας δεν υπερβαίνει 

τα πέντε έτη, εκτός εάν τα κράτη μέλη 

έχουν θέσει σε εφαρμογή σύστημα 

συνεχούς ελέγχου όπως αναφέρεται στο 

πρώτο εδάφιο του άρθρου 5 παράγραφος 

2. Η άδεια δύναται να ανανεωθεί εάν 

εξακολουθούν να ικανοποιούνται οι 

προϋποθέσεις βάσει των οποίων 

χορηγήθηκε. 

 

Τροπολογία 66 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σημείο 7 α (νέο) 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (7α) Το άρθρο 8 παράγραφος 2 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«2. Όλοι οι πωλητές, οπλοπώλες ή ιδιώτες 

γνωστοποιούν κάθε μεταβίβαση ή διάθεση 

πυροβόλου όπλου της κατηγορίας Γ στις 

αρχές του κράτους μέλους όπου 

διενεργούνται οι πράξεις αυτές, δίνοντας 

και τα στοιχεία προσδιορισμού του 

αποκτώντος και του πυροβόλου όπλου. Αν 

ο αποκτών κατοικεί σε άλλο κράτος μέλος, 

το κράτος μέλος αυτό ενημερώνεται για 

την απόκτηση αυτή από το κράτος μέλος 

όπου αυτή έλαβε χώρα καθώς και από τον 

ίδιο τον αποκτώντα.» 

«2. Όλοι οι πωλητές, οπλοπώλες, μεσίτες ή 

ιδιώτες γνωστοποιούν κάθε μεταβίβαση ή 

διάθεση πυροβόλου όπλου της κατηγορίας 

Γ στις αρχές του κράτους μέλους όπου 

διενεργούνται οι πράξεις αυτές, δίνοντας 

και τα στοιχεία προσδιορισμού του 

αποκτώντος και του πυροβόλου όπλου. Αν 

ο αποκτών κατοικεί σε άλλο κράτος μέλος, 

το κράτος μέλος αυτό ενημερώνεται για 

την απόκτηση αυτή από το κράτος μέλος 

όπου αυτή έλαβε χώρα καθώς και από τον 

ίδιο τον αποκτώντα.» 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:01991L0477-

20080728&from=FR) 

 

Τροπολογία 67 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σημείο 7 β (νέο) 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 10 
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (7β) Το άρθρο 10 αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο κείμενο: 

«Άρθρο 10 «Άρθρο 10 

Το καθεστώς απόκτησης και κατοχής 

πυρομαχικών είναι το ίδιο με εκείνο της 

κατοχής των πυροβόλων όπλων για τα 

οποία προορίζονται. 

«Οι κανόνες απόκτησης πυρομαχικών και 

κατοχής πυρομαχικών που περιέχουν ένα 

μόνο βλήμα είναι ίδιοι με εκείνους των 

πυροβόλων όπλων για τα οποία 

προορίζονται. Η απόκτηση πυρομαχικών 

επιτρέπεται μόνο σε άτομα τα οποία 

έχουν άδεια να κατέχουν πυροβόλο όπλο 

της αντίστοιχης κατηγορίας ή σε άτομα 

που έχουν λάβει άδεια δυνάμει του 

δεύτερου εδαφίου του άρθρου 6. 

 Μεσίτες και έμποροι μπορούν να 

αρνηθούν να ολοκληρώσουν οποιαδήποτε 

συναλλαγή για την απόκτηση πλήρους 

σειράς πυρομαχικών, ή μερών 

πυρομαχικών την οποία ευλόγως θεωρούν 

ύποπτη και αναφέρουν οποιαδήποτε 

απόπειρα τέτοιας συναλλαγής στις 

αρμόδιες αρχές. Απαγορεύεται σε μεσίτες 

και οι εμπόρους να ολοκληρώνουν 

συναλλαγή για την απόκτηση πυροβόλου 

όπλου όταν αδυνατούν να επιβεβαιώσουν 

την ταυτότητα του αγοραστή στο 

σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων που 

θεσπίζεται δυνάμει του άρθρου 4 

παράγραφος 4 και όταν η πληρωμή 

πρόκειται να γίνει αποκλειστικά σε 

μετρητά.» 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-

20080728&qid=1457684409643) 

 

Τροπολογία 68 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σημείο 8 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 10 α – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μάλη λαμβάνουν μέτρα Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα 
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προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τα όπλα 

που χρησιμοποιούνται για να δίνουν σήμα 

συναγερμού και για σηματοδοσία, καθώς 

και τα όπλα χαιρετισμού και κρότου δεν 

θα μπορούν να μετατραπούν σε πυροβόλα 

όπλα. 

προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τα όπλα 

που χρησιμοποιούνται για να δίνουν σήμα 

συναγερμού και για σηματοδοσία δεν θα 

μπορούν να μετατραπούν σε πυροβόλα 

όπλα. 

 

Τροπολογία 69 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σημείο 8 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 10 α – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή θεσπίζει τεχνικές 

προδιαγραφές για τα όπλα που 

χρησιμοποιούνται για να δίνουν σήμα 

συναγερμού και για σηματοδοσία καθώς 

και για τα όπλα χαιρετισμού και κρότου, 

προκειμένου να διασφαλίσει ότι δεν θα 

μπορούν να μετατραπούν σε πυροβόλα 

όπλα. 

Η Επιτροπή εγκρίνει κατ' εξουσιοδότηση 

πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 13α με 

σκοπό τη συμπλήρωση της παρούσας 

οδηγίας με τη θέσπιση τεχνικών 

προδιαγραφών για τα όπλα που 

χρησιμοποιούνται για να δίνουν σήμα 

συναγερμού και για σηματοδοσία καθώς 

και για τα όπλα χαιρετισμού και κρότου, 

προκειμένου να διασφαλίσει ότι δεν θα 

μπορούν να μετατραπούν σε πυροβόλα 

όπλα. Η Επιτροπή θα εγκρίνει την πρώτη 

τέτοια κατ' εξουσιοδότηση πράξη πριν 

τις ... [να προστεθεί η ημερομηνία]. 

 

Τροπολογία 70 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σημείο 8 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 10 α – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 

εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 

εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 13β 

παράγραφος 2. 

διαγράφεται 
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Τροπολογία 71 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σημείο 8 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 10 β – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν διατάξεις ώστε 

οι αρμόδιες αρχές να επαληθεύουν την 

απενεργοποίηση των πυροβόλων όπλων 

προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι 

μετατροπές που πραγματοποιούνται σε 

πυροβόλο όπλο το καθιστούν αμετάκλητα 

ακατάλληλο για χρήση. Τα κράτη μέλη 

προβλέπουν, στο πλαίσιο της εν λόγω 

επαλήθευσης, τη χορήγηση 

πιστοποιητικού ή εγγράφου που 

επιβεβαιώνει την απενεργοποίηση του 

πυροβόλου όπλου ή την απόθεση σχετικού 

ευδιάκριτου σήματος επί του πυροβόλου 

όπλου. 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 

απενεργοποίηση των πυροβόλων όπλων 

διενεργείται σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές που ορίζονται στο 

παράτημα ΙΙΙ.  

 Αυτό δεν ισχύει για πυροβόλα όπλα που 

απενεργοποιήθηκαν πριν από τις 8 

Απριλίου 2016, εκτός εάν τα εν λόγω 

πυροβόλα όπλα μεταφέρθηκαν σε άλλο 

κράτος μέλος ή διατέθηκαν στην αγορά. 

 Η απενεργοποίηση των πυροβόλων όπλων 

διενεργείται από δημόσιες ή ιδιωτικές 

οντότητες ή από άτομα εξουσιοδοτημένα 

για τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με την 

εθνική νομοθεσία. 

 Τα κράτη μέλη ορίζουν μια αρμόδια αρχή 

(«η οντότητα επαλήθευσης») που 

πιστοποιεί ότι η απενεργοποίηση του 

πυροβόλου όπλου διενεργήθηκε σύμφωνα 

με τις τεχνικές προδιαγραφές που 

ορίζονται στο παράτημα ΙΙΙ. 

 Εφόσον η απενεργοποίηση του πυροβόλου 

όπλου διενεργήθηκε σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο 

παράτημα ΙΙΙ, η οντότητα επαλήθευσης: 

 α) τοποθετεί μια κοινή ενιαία σήμανση σε 

όλα τα μέρη που τροποποιήθηκαν για την 

απενεργοποίηση του πυροβόλου όπλου· 
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και 

 β) εκδίδει πιστοποιητικό 

απενεργοποίησης στον ιδιοκτήτη του 

πυροβόλου όπλου. 

 Σε περίπτωση που το πυροβόλο όπλο έχει 

καταγραφεί στο μηχανοργανωμένο 

σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων που 

αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 4, η 

απενεργοποίησή του καταγράφεται στην 

σχετική με αυτό καταχώριση. 

 Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν 

πρόσθετα μέτρα για την απενεργοποίηση 

των πυροβόλων όπλων στο έδαφός τους, 

τα οποία υπερβαίνουν τις τεχνικές 

προδιαγραφές που ορίζονται στο 

παράρτημα ΙΙI. 

 

Τροπολογία 72 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σημείο 8 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 10 β – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 

το άρθρο 13α για την τροποποίηση του 

παραρτήματος ΙΙΙ μέσω της 

επικαιροποίησής του, αφού λάβει υπόψη, 

εφόσον είναι σκόπιμο, οποιαδήποτε 

πρόσθετα μέτρα θέσπισαν τα κράτη μέλη 

σύμφωνα με το έβδομο εδάφιο της 

παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. 

 

Τροπολογία 73 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σημείο 8 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 10 β – παράγραφος 2 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικές 

πράξεις για τον ορισμό προτύπων σχετικά 

με την κοινή ενιαία σήμανση και το 

πιστοποιητικό μοντέλου των 

απενεργοποιημένων πυροβόλων όπλων. 

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 

εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 

εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 13β 

παράγραφος 2. 

 

Τροπολογία 74 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σημείο 8 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 10 β – παράγραφος 2 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2β. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016, η 

Επιτροπή, σε διαβούλευση με τα κράτη 

μέλη και τους αρμόδιους 

ενδιαφερόμενους φορείς, προσδιορίζει 

ποια εθνικά πρότυπα και διαδικασίες για 

την απενεργοποίηση που εφαρμόστηκαν 

μέχρι τις 8 Απριλίου 2016 είχαν ως 

αποτέλεσμα τα πυροβόλα όπλα να 

καταστούν μόνιμα ακατάλληλα για χρήση 

και μη λειτουργικά, και προβλέπει την 

αναγνώριση των πιστοποιημένων 

απενεργοποιήσεων που 

πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των εν 

λόγω προτύπων και τεχνικών 

απενεργοποίησης. 

 

Τροπολογία 75 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σημείο 8 α (νέο) 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 10 βα (νέο) 



 

PE578.822v02-00 48/112 RR\1102029EL.doc 

EL 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (8α) Παρεμβάλλεται το εξής άρθρο: 

 «Άρθρο 10βα 

 1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα 

προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τα 

αυτόματα πυροβόλα όπλα που 

μετατράπηκαν σε ημιαυτόματα πυροβόλα 

όπλα από τις ... [από την έναρξη ισχύος 

της παρούσας τροποποίησης οδηγίας]. 

δεν μπορούν να μετατραπούν και πάλι σε 

αυτόματα πυροβόλα όπλα. 

 2. 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]. 

 

Τροπολογία 76 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σημείο 8 β (νέο) 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (8β) Το άρθρο 11 παράγραφος 1 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«1 Με την επιφύλαξη του άρθρου 12, τα 

πυροβόλα όπλα μπορούν να μεταφερθούν 

από ένα κράτος μέλος σε άλλο μόνο 

σύμφωνα με τη διαδικασία που 

προβλέπεται στις ακόλουθες παραγράφους. 

Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται επίσης 

στην περίπτωση μεταφοράς πυροβόλου 

όπλου κατόπιν πωλήσεως δι' 

«1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 12, τα 

πυροβόλα όπλα μπορούν να μεταφερθούν 

από ένα κράτος μέλος σε άλλο μόνο 

σύμφωνα με τη διαδικασία που 

προβλέπεται στις ακόλουθες παραγράφους. 

Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται επίσης 

στην περίπτωση μεταφοράς πυροβόλου 

όπλου κατόπιν πωλήσεως εξ 
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αλληλογραφίας.» αποστάσεως.» 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-

20080728&qid=1457684409643) 

 

Τροπολογία 77 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σημείο 8 γ (νέο) 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (8γ) Στο άρθρο 11 παράγραφος 2, το 

δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο κείμενο: 

«Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις 

δύο τελευταίες περιπτώσεις δεν χρειάζεται 

να ανακοινώνονται σε περίπτωση 

μεταφοράς μεταξύ οπλοπωλών.» 

«Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις 

δύο τελευταίες περιπτώσεις δεν χρειάζεται 

να ανακοινώνονται σε περίπτωση 

μεταφοράς μεταξύ οπλοπωλών ή 

μεσιτών.» 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-

20080728&qid=1457684409643) 

 

Τροπολογία 78 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σημείο 8 δ (νέο) 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (8δ) Στο άρθρο 11 παράγραφος 3, το 

πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο κείμενο: 

«3. Όσον αφορά τη μεταφορά πυροβόλων 

όπλων, εκτός των πολεμικών, που 

εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της 

παρούσας οδηγίας σύμφωνα με το άρθρο 2 

παράγραφος 2, κάθε κράτος μέλος μπορεί 

να παρέχει σε οπλοπώλες το δικαίωμα να 

μεταφέρουν πυροβόλα όπλα από το έδαφός 

του με προορισμό οπλοπώλη 

«3. Όσον αφορά τη μεταφορά πυροβόλων 

όπλων, εκτός των πολεμικών, που 

εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της 

παρούσας οδηγίας σύμφωνα με το άρθρο 2 

παράγραφος 2, κάθε κράτος μέλος μπορεί 

να παρέχει σε οπλοπώλες ή σε μεσίτες το 

δικαίωμα να μεταφέρουν πυροβόλα όπλα 

από το έδαφός του με προορισμό 
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εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος 

χωρίς προηγούμενη άδεια κατά την έννοια 

της παραγράφου 2. Το κράτος μέλος 

εκδίδει προς τούτο σχετική έγκριση με 

τριετή μέγιστη διάρκεια ισχύος η οποία 

μπορεί να ανακληθεί ή να ακυρωθεί ανά 

πάσα στιγμή κατόπιν αιτιολογημένης 

απόφασης. Έγγραφο που αναφέρει αυτή 

την έγκριση πρέπει να συνοδεύει τα 

πυροβόλα όπλα μέχρι τον προορισμό τους 

και να επιδεικνύεται οσάκις το ζητούν οι 

αρχές των κρατών μελών.» 

οπλοπώλη ή μεσίτη εγκατεστημένο σε 

άλλο κράτος μέλος χωρίς προηγούμενη 

άδεια κατά την έννοια της παραγράφου 2. 

Το κράτος μέλος εκδίδει προς τούτο 

σχετική έγκριση με τριετή μέγιστη 

διάρκεια ισχύος η οποία μπορεί να 

ανακληθεί ή να ακυρωθεί ανά πάσα στιγμή 

κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης. 

Έγγραφο που αναφέρει αυτή την έγκριση 

πρέπει να συνοδεύει τα πυροβόλα όπλα 

μέχρι τον προορισμό τους και να 

επιδεικνύεται οσάκις το ζητούν οι αρχές 

των κρατών μελών.» 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-

20080728&qid=1457684409643) 

 

Τροπολογία 79 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σημείο 8 ε (νέο) 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (8ε) Στο άρθρο 11 παράγραφος 3, το 

δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο κείμενο: 

«Πριν από την ημερομηνία της μεταφοράς, 

ο οπλοπώλης γνωστοποιεί στις αρχές του 

κράτους μέλους από το οποίο θα γίνει η 

μεταφορά όλα τα στοιχεία που εκτίθενται 

στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2. Οι 

αρχές αυτές διενεργούν επιθεωρήσεις οι 

οποίες, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, μπορούν 

να είναι επιτόπιες, ώστε να εξακριβώνεται 

κατά πόσον υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ 

των πληροφοριών που κοινοποιεί ο 

οπλοπώλης και των πραγματικών 

χαρακτηριστικών της μεταφοράς. Οι 

πληροφορίες διαβιβάζονται από τον 

οπλοπώλη εντός ευλόγου χρόνου.» 

«Πριν από την ημερομηνία της μεταφοράς, 

ο οπλοπώλης ή ο μεσίτης γνωστοποιεί στις 

αρχές του κράτους μέλους από το οποίο θα 

γίνει η μεταφορά όλα τα στοιχεία που 

εκτίθενται στο πρώτο εδάφιο της 

παραγράφου 2. Οι αρχές αυτές διενεργούν 

επιθεωρήσεις οι οποίες, εφόσον κρίνεται 

σκόπιμο, μπορούν να είναι επιτόπιες, ώστε 

να εξακριβώνεται κατά πόσον υπάρχει 

αντιστοιχία μεταξύ των πληροφοριών που 

κοινοποιεί ο οπλοπώλης ή ο μεσίτης και 

των πραγματικών χαρακτηριστικών της 

μεταφοράς. Οι πληροφορίες διαβιβάζονται 

από τον οπλοπώλη ή τον μεσίτη εντός 

ευλόγου χρόνου.» 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-

20080728&qid=1457684409643) 



 

RR\1102029EL.doc 51/112 PE578.822v02-00 

 EL 

 

Τροπολογία 80 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σημείο 8 στ (νέο) 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (8στ) Στο άρθρο 11 παράγραφος 4, το 

δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο κείμενο: 

«Αυτοί οι κατάλογοι πυροβόλων όπλων 

κοινοποιούνται στους οπλοπώλες στους 

οποίους έχει χορηγηθεί έγκριση μεταφοράς 

πυροβόλων όπλων χωρίς προηγούμενη 

άδεια στα πλαίσια της προβλεπόμενης 

στην παράγραφο 3 διαδικασίας.» 

«Αυτοί οι κατάλογοι πυροβόλων όπλων 

κοινοποιούνται στους οπλοπώλες και 

στους μεσίτες στους οποίους έχει 

χορηγηθεί έγκριση μεταφοράς πυροβόλων 

όπλων χωρίς προηγούμενη άδεια στα 

πλαίσια της προβλεπόμενης στην 

παράγραφο 3 διαδικασίας.» 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-

20080728&qid=1457684409643) 

 

Τροπολογία 81 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σημείο 8 ζ (νέο) 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (8ζ) Στο άρθρο 12 παράγραφος 2, το 

πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο κείμενο: 

«2. «Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 

1, οι κυνηγοί, όσον αφορά τις κατηγορίες Γ 

και Δ, και οι σκοπευτές, όσον αφορά τις 

κατηγορίες Β, Γ και Δ, δύνανται να 

φέρουν, για το σκοπό της δραστηριότητάς 

τους, χωρίς προηγούμενη άδεια, ένα ή 

περισσότερα πυροβόλα όπλα κατά τη 

διάρκεια ταξιδιού μέσω δύο ή 

περισσότερων κρατών μελών, υπό την 

προϋπόθεση ότι κατέχουν ευρωπαϊκό 

«2. «Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 

1, οι κυνηγοί, όσον αφορά τις κατηγορίες Γ 

και Δ, και οι σκοπευτές, όσον αφορά τις 

κατηγορίες Α, Β, Γ και Δ, δύνανται να 

φέρουν, για το σκοπό της δραστηριότητάς 

τους, χωρίς προηγούμενη άδεια, ένα ή 

περισσότερα πυροβόλα όπλα κατά τη 

διάρκεια ταξιδιού μέσω δύο ή 

περισσότερων κρατών μελών, υπό την 

προϋπόθεση ότι κατέχουν ευρωπαϊκό 
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δελτίο πυροβόλου όπλου στο οποίο 

εμφαίνονται τα συγκεκριμένα πυροβόλα 

όπλα και είναι σε θέση να τεκμηριώσουν 

τους λόγους του ταξιδιού τους, 

προσκομίζοντας πρόσκληση ή άλλη 

απόδειξη της κυνηγετικής ή σκοπευτικής 

δραστηριότητάς τους στο κράτος μέλος 

προορισμού τους.» 

δελτίο πυροβόλου όπλου στο οποίο 

εμφαίνονται τα συγκεκριμένα πυροβόλα 

όπλα και είναι σε θέση να τεκμηριώσουν 

τους λόγους του ταξιδιού τους, 

προσκομίζοντας πρόσκληση ή άλλη 

απόδειξη της κυνηγετικής ή σκοπευτικής 

δραστηριότητάς τους στο κράτος μέλος 

προορισμού τους.» 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:31991L0477) 

 

Τροπολογία 82 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σημείο 8 η (νέο) 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (8η) Στο άρθρο 12 παράγραφος 2, το 

δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο κείμενο: 

«Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να εξαρτούν 

την αποδοχή του ευρωπαϊκού δελτίου 

πυροβόλου όπλου από την πληρωμή 

οποιουδήποτε τέλους ή επιβάρυνσης.». 

«Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να εξαρτούν: 

 α) την έκδοση ή ανανέωση του 

ευρωπαϊκού δελτίου πυροβόλου όπλου 

από την πληρωμή οποιουδήποτε τέλους ή 

οποιασδήποτε επιβάρυνσης υπερβαίνει 

την κάλυψη των διοικητικών δαπανών 

που προκύπτουν κατά την έκδοση του 

δελτίου· και 

 β) άμεσα ή έμμεσα, την αποδοχή του 

ευρωπαϊκού δελτίου πυροβόλου όπλου από 

την πληρωμή οποιουδήποτε τέλους ή 

οποιασδήποτε επιβάρυνσης ή από τη 

χορήγηση οποιασδήποτε διοικητικής 

έγκρισης.» 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-

20080728&qid=1457684409643) 
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Τροπολογία 83 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σημείο 8 θ (νέο) 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 12 – παράγραφος 3 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (8θ) Το άρθρο 12 παράγραφος 3 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«3. Με συμφωνίες αμοιβαίας αναγνώρισης 

εθνικών εγγράφων, δύο ή περισσότερα 

κράτη μέλη μπορούν να προβλέψουν 

καθεστώς ελαστικότερο από το καθεστώς 

του παρόντος άρθρου για την κυκλοφορία 

με πυροβόλο όπλο στο έδαφός τους.» 

«3. Με συμφωνίες αμοιβαίας αναγνώρισης 

εθνικών εγγράφων, ή μέσω της αμοιβαίας 

αναγνώρισης των εγγραφών στα 

μηχανογραφημένα συστήματα 

αρχειοθέτησης δεδομένων που 

αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 4, 

δύο ή περισσότερα κράτη μέλη μπορούν 

να προβλέψουν καθεστώς ελαστικότερο 

από το καθεστώς του παρόντος άρθρου για 

την κυκλοφορία με πυροβόλο όπλο στο 

έδαφός τους.» 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-

20080728&qid=1457684409643) 

 

Τροπολογία 84 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σημείο 9 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 13 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 

ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τις 

άδειες που χορηγούνται για τη μεταφορά 

πυροβόλων όπλων σε άλλο κράτος μέλος, 

καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη μη 

χορήγηση αδειών, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 7. 

4. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε μέχρι 

τις ... [προστίθεται η ημερομηνία], να έχει 

ξεκινήσει η αποτελεσματική ανταλλαγή 

πληροφοριών με ηλεκτρονικά μέσα, 

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 

2016/679, είτε απευθείας είτε μέσω 

ενιαίων σημείων επαφής, σχετικά με τις 

άδειες που χορηγούνται για τη μεταφορά 

πυροβόλων όπλων σε άλλο κράτος μέλος, 

καθώς και πληροφοριών σχετικά με τη μη 

χορήγηση αδειών, όπως προβλέπεται στο 

άρθρο 7, με αιτιολογικό την ασφάλεια ή 

την αξιοπιστία του ενδιαφερομένου, μέχρι 
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τις ... [προστίθεται η ημερομηνία]. 

 Τα κράτη μέλη ανταλλάσσουν, κατόπιν 

αιτήσεως άλλου κράτους μέλους, 

πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση 

του ποινικού μητρώου, εφόσον υπάρχει, 

των ατόμων που υποβάλλουν αίτηση ή 

στα οποία έχουν χορηγηθεί εξαιρέσεις 

δυνάμει του άρθρου 6 ή άδειες δυνάμει 

του άρθρου 7. Οι πληροφορίες αυτές 

παραπέμπουν σε οποιαδήποτε σχετική 

απόφαση δικαστικής αρχής ή σε 

απόφαση αρμόδιας δημόσιας αρχής, 

κατά περίπτωση. 

 

Τροπολογία 85 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σημείο 9 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 13 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 

το άρθρο 13α σχετικά με τους τρόπους 

ανταλλαγής πληροφοριών για τη χορήγηση 

και τη μη χορήγηση αδειών. 

5. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 13α με 

σκοπό τη συμπλήρωση της παρούσας 

οδηγίας με τη θέσπιση τρόπων 
ανταλλαγής πληροφοριών για τη χορήγηση 

ή τη μη χορήγηση αδειών σχετικά με τη 

μεταφορά πυροβόλων όπλων σε άλλο 

κράτος μέλος. Η Επιτροπή θα εγκρίνει 

την πρώτη τέτοια κατ' εξουσιοδότηση 

πράξη πριν τις ... [προστίθεται η 

ημερομηνία].»  

 

Τροπολογία 86 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σημείο 10 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 13 α – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Πριν από την έκδοση μιας κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή 
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διεξάγει διαβουλεύσεις με 

εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη 

μέλη σύμφωνα με τις αρχές της 

διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση 

του νομοθετικού έργου, της 13ης 

Απριλίου 2016. 

 

Τροπολογία 87 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σημείο 10 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 13 α – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η οποία 

εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 13 τίθεται 

σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί 

αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

ή το Συμβούλιο εντός προθεσμίας 2 μηνών 

από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από τη λήξη της 

εν λόγω προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 

δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος 

αυτή παρατείνεται κατά 2 μήνες κατόπιν 

πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου. 

5. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η οποία 

εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 10a 

παράγραφος 2, του άρθρου 10β 

παράγραφος 2, του άρθρου 10βα 

παράγραφος 2 ή του άρθρου 13 

παράγραφος 5 τίθεται σε ισχύ μόνον 

εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 

Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την 

κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

ή εφόσον, πριν από τη λήξη της εν λόγω 

προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα 

την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν 

αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται 

κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 

Συμβουλίου. 

 

Τροπολογία 88 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σημείο 11 α (νέο) 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 16 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (11α) Παρεμβάλλεται το εξής άρθρο: 
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 «Άρθρο 16α 

 1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 

αποφασίσουν να επιβεβαιώσουν 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 

και μπορούν επίσης να επιτρέψουν την 

απόκτηση τέτοιων πυροβόλων από 

πρόσωπα στα οποία έχουν χορηγηθεί 

άδειες από κράτη μέλη σύμφωνα με την 

παρούσα οδηγία. 

 2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 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: 

 α) ο σκοπευτής συμμετέχει σε αγώνες 

σκοποβολής τους οποίους διοργανώνει 

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 δώδεκα μήνες 

τουλάχιστον. 

 Σκοπευτές που έχουν λάβει άδεια 

απόκτησης και κατοχής ημιαυτομάτων 

πυροβόλων όπλων που κατατάσσονται 

στο σημείο 6 ή στο σημείο 7α της 

κατηγορίας Α δικαιούνται ευρωπαϊκό 

δελτίο πυροβόλου όπλου στο οποίο 

καταγράφονται τα εν λόγω πυροβόλα 

όπλα σύμφωνα με το άρθρο 12 

παράγραφος 2.»  
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Τροπολογία 89 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σημείο 12 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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, την σήμανση και τις 

νέες τεχνολογίες, όπως είναι οι επιπτώσεις 

της τρισδιάστατης εκτύπωσης. Η πρώτη 

έκθεση αυτού του είδους υποβάλλεται 

πριν τις ... [δύο έτη μετά την ημερομηνία 

έναρξης ισχύος της παρούσας 

τροποποίησης οδηγίας. 

 

Τροπολογία 90 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σημείο 12 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 17 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή αξιολογεί, έως [ημερομηνία], 

τα απαραίτητα στοιχεία ενός συστήματος 

ανταλλαγής μεταξύ των κρατών μελών των 

πληροφοριών που περιέχονται στα 

μηχανοργανωμένα συστήματα 

αρχειοθέτησης δεδομένων τα οποία 

αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 4. 

Η αξιολόγηση της Επιτροπής συνοδεύεται, 

κατά περίπτωση, από νομοθετική πρόταση 

που λαμβάνει υπόψη τα υφιστάμενα μέσα 

Η Επιτροπή αξιολογεί, έως [προστίθεται η 

ημερομηνία], τα απαραίτητα στοιχεία ενός 

συστήματος ανταλλαγής μεταξύ των 

κρατών μελών των πληροφοριών που 

περιέχονται στα μηχανοργανωμένα 

συστήματα αρχειοθέτησης δεδομένων τα 

οποία αναφέρονται στο άρθρο 4 

παράγραφος 4, καθώς και κατά πόσο 

είναι εφικτό να δοθεί σε κάθε κράτος 

μέλος η δυνατότητα πρόσβασης ενός 
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όσον αφορά την ανταλλαγή 

πληροφοριών.» 

παρόμοιου συστήματος. Η αξιολόγηση 

της Επιτροπής συνοδεύεται, κατά 

περίπτωση, από νομοθετική πρόταση που 

λαμβάνει υπόψη τα υφιστάμενα μέσα όσον 

αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών.» 

 

Τροπολογία 91 

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· 

 

Τροπολογία 92 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σημείο 13 – στοιχείο α – σημείο i 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Παράρτημα I – Μέρος II – στοιχείο Α – κατηγορία A – σημείο 6 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 6α. Τα ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα που 

έχουν μετατραπεί σε αυτόματα πυροβόλα 

όπλα· 

 

Τροπολογία 93 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σημείο 13 – στοιχείο α – σημείο i 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Παράρτημα I – Μέρος II – στοιχείο Α – κατηγορία Α – σημείο 7 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. Τα ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα μη 

στρατιωτικής χρήσης που προσομοιάζουν 

σε αυτόματα πυροβόλα όπλα· 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία 94 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σημείο 13 – στοιχείο α – σημείο i 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Παράρτημα I – Μέρος II – στοιχείο Α – κατηγορία Α – σημείο 7 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 7α. Ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα με 

κεντρική επίκρουση και γεμιστήρες που 

έχουν ένα ή περισσότερα από τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 α) μακρύκαννα πυροβόλα όπλα (δηλαδή 

εκ κατασκευής επωμιζόμενα πυροβόλα 

όπλα) των οποίων το μήκος μπορεί να 

μειωθεί κάτω των 60cm χωρίς απώλειες 

όσον αφορά τη λειτουργικότητα, με 

αναδιπλούμενο ή τηλεσκοπικό κοντάκι· 

 β) πυροβόλα όπλα ικανά για περισσότερες 

από 21 βολές χωρίς επαναγέμιση εάν 

γεμιστήρας χωρητικότητας μεγαλύτερης 

των 20 φυσιγγίων αποτελεί μέρος τους ή 

εισαχθεί σε αυτά· 

 Για την απόκτηση γεμιστήρα πρέπει να 

προσκομιστεί κατά την απόκτηση άδεια 

για το αντίστοιχο πυροβόλο όπλο.» 

 

Τροπολογία 95 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σημείο 13 – στοιχείο α – σημείο i 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Παράρτημα I – Μέρος II – στοιχείο Α – κατηγορία Α – σημείο 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

8. Τα πυροβόλα όπλα που αναφέρονται 

στα στοιχεία 1 έως 7, αφού έχουν 

8. Οποιοδήποτε πυροβόλο όπλο 

κατατάσσεται σε αυτή την κατηγορία 
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απενεργοποιηθεί. αφού έχει μετατραπεί είτε σε όπλο που 

εξακοντίζει άσφαιρα πυρά, ερεθιστικούς 

παράγοντες, άλλες ενεργές ουσίες ή 

πυροτεχνικά βλήματα είτε σε όπλο 

χαιρετισμού ή κρότου. 

 

Τροπολογία 96 

Πρόταση οδηγίας 

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

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Παράρτημα I – Μέρος II – στοιχείο Α –κατηγορία Β – σημείο 6 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 i α) στην κατηγορία Β, προστίθεται το 

ακόλουθο σημείο: 

 «6α. Τα ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα μη 

στρατιωτικής χρήσης που προσομοιάζουν 

σε αυτόματα πυροβόλα όπλα· 

 

Τροπολογία 97 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σημείο 13 – στοιχείο α – σημείο i β (νέο) 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Παράρτημα I – Μέρος II – στοιχείο Α – κατηγορία Β – σημείο 6 β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 i β) στην κατηγορία Β, προστίθεται το 

ακόλουθο σημείο: 

 «6β. Ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα με 

περιφερειακή επίκρουση σε διάμετρο .22 

ή μικρότερη.» 

 

Τροπολογία 98 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σημείο 13 – στοιχείο α – σημείο i γ (νέο) 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Παράρτημα I – Μέρος II – στοιχείο Α – κατηγορία Β – σημείο 6 γ (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 i γ) στην κατηγορία Β, προστίθεται το 

ακόλουθο σημείο: 

 «6γ. Οποιοδήποτε πυροβόλο όπλο 

κατατάσσεται σε αυτή την κατηγορία 

αφού έχει μετατραπεί είτε σε όπλο που 

εξακοντίζει άσφαιρα πυρά, ερεθιστικούς 

παράγοντες, άλλες ενεργές ουσίες ή 

πυροτεχνικά βλήματα είτε σε όπλο 

χαιρετισμού ή κρότου. 

 

Τροπολογία 99 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σημείο 13 – στοιχείο α – σημείο iii 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Παράρτημα I – Μέρος II – στοιχείο Α – κατηγορία Γ – σημείο 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Τα όπλα που χρησιμοποιούνται για να 

δίνουν σήμα συναγερμού και για 

σηματοδοσία, τα όπλα χαιρετισμού και 

κρότου, καθώς και τα αντίγραφα όπλων· 

5. Οποιοδήποτε πυροβόλο όπλο 

κατατάσσεται σε αυτή την κατηγορία 

αφού έχει μετατραπεί είτε σε όπλο που 

εξακοντίζει άσφαιρα πυρά, ερεθιστικούς 

παράγοντες, άλλες ενεργές ουσίες ή 

πυροτεχνικά βλήματα είτε σε όπλο 

χαιρετισμού ή κρότου· 

 

Τροπολογία 100 

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 
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Τροπολογία 101 

Πρόταση οδηγίας 

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

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Παράρτημα I – Μέρος II – στοιχεόι Α – κατηγορία Δ 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 iii α) Στην κατηγορία Δ, το κείμενο υπό 

τον τίτλο αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο κείμενο: 

«Τα μακρύκαννα πυροβόλα όπλα μιας 

βολής ανά λεία κάννη.» 

«Τα μακρύκαννα πυροβόλα όπλα μιας 

βολής με λείες κάννες, 

συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν 

μετατραπεί είτε σε όπλα που 

εξακοντίζουν άσφαιρα πυρά, 

ερεθιστικούς παράγοντες, άλλες ενεργές 

ουσίες ή πυροτεχνικά βλήματα είτε σε 

όπλα χαιρετισμού ή κρότου.» 

 

Τροπολογία 102 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σημείο 14 – στοιχείο β (νέο) 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Παράρτημα I – Μέρος III – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β) στο πρώτο εδάφιο προστίθεται το 

ακόλουθο στοιχείο: 

 «γ α) συνιστούν απενεργοποιημένα 

πυροβόλα όπλα, υπό την προϋπόθεση ότι 

η απενεργοποίηση πραγματοποιήθηκε: 

 i) σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 

που ορίζονται στο παράρτημα III· ή 

 ii) πριν από τις ... [ημερομηνία εφαρμογής 

της παρούσας τροποποίησης οδηγίας] 

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 

που ορίζονται στο παράρτημα I του 

εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 

2015/2403· ή 

 iii) πριν από τις 8 Απριλίου 2016: 

 – σύμφωνα με τυχόν εθνικά πρότυπα και 
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τεχνικές απενεργοποίησης που 

εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη και 

ορίζονται από την Επιτροπή δυνάμει του 

άρθρου 10 παράγραφος 2β· ή 

 – σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα και 

τεχνικές απενεργοποίησης που 

εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη, υπό 

την προϋπόθεση ότι το απενεργοποιημένο 

πυροβόλο όπλο δεν μεταφέρεται σε άλλο 

κράτος μέλος ούτε διατίθεται στην αγορά· 

ή 

 – σύμφωνα με διαδικασία 

πραγματοποίησης διαμήκους τομής, 

πράγμα που σημαίνει ότι 

πραγματοποιείται τομή κατά μήκος του 

τοιχώματος της θαλάμης με ελάχιστο 

πλάτος 4 mm και μέσα στην κάννη το 

λιγότερο στο 50% αυτής και η κάννη έχει 

διαπεραστεί ή συγκολληθεί κατά τρόπο 

ασφαλή στο πλαίσιο, και δεν είναι δυνατή 

η μετατροπή ώστε να εξακοντίζει σφαίρα, 

βολίδα ή βλήμα μέσω της ενέργειας 

εκρηκτικής ύλης·» 

 

Τροπολογία 103 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σημείο 14 – στοιχείο β 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Παράρτημα I – Μέρος III – εδάφιο 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

έχουν σχεδιαστεί για διάσωση, για σφαγή 

ζώων ή για αλιεία με καμάκι, ή 

προορίζονται για βιομηχανικούς ή 

τεχνικούς σκοπούς υπό τον όρο ότι 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για 

αυτή τη συγκεκριμένη χρήση· 

β) έχουν σχεδιαστεί για να δίνουν σήμα 

συναγερμού, για σηματοδοσία, για 

διάσωση, για σφαγή ζώων ή για αλιεία με 

καμάκι, προορίζονται για βιομηχανικούς ή 

τεχνικούς σκοπούς ή είναι μόνο σε θέση 

να εξακοντίζουν σφαίρα, βολίδα ή βλήμα 

με πεπιεσμένο αέρα ή άλλου τύπου αέρα 

που δεν παράγεται μέσω της ενέργειας 

εκρηκτικής ύλης, ή έχουν σχεδιαστεί ως 

συσκευές τύπου airsoft κάθε είδους από 

τα οποία μόνο ένα μικρό πλαστικό βλήμα 

με μειωμένη ενέργεια μπορεί να 

εξακοντιστεί, υπό τον όρο ότι μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν μόνο για αυτή τη 
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συγκεκριμένη χρήση και δεν είναι σε θέση 

να μετατραπούν κατά τρόπο ώστε να τα 

καταστήσει αυτά ικανά να εξακοντίζουν 

σφαίρα, βολίδα ή βλήμα μέσω της 

ενέργειας εκρηκτικής ύλης· 

 

Τροπολογία 104 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1– σημείο 14 α (νέο) 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Παράρτημα II – στοιχείο στ 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (14a) Στο Παράρτημα ΙΙ, το στοιχείο στ) 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«στ) το κείμενο: «στ) το κείμενο: 

«Το δικαίωμα πραγματοποίησης ταξειδίου 

με το ή τα όπλα των κατηγοριών Β, Γ ή Δ 

που αναφέρονται στο παρόν δελτίο, προς 

ένα άλλο κράτος μέλος, εξαρτάται από την 

ή τις αντίστοιχες προηγούμενες άδειες του 

εν λόγω κράτους μέλους. Η ή οι άδειες 

αυτές μπορούν να σημειώνονται επί του 

δελτίου. 

«Το δικαίωμα πραγματοποίησης ταξιδιού 

με το ή τα όπλα των κατηγοριών Α, Β, Γ ή 

Δ που αναφέρονται στο παρόν δελτίο, προς 

ένα άλλο κράτος μέλος, εξαρτάται από την 

ή τις αντίστοιχες προηγούμενες άδειες του 

εν λόγω κράτους μέλους. Η άδεια αυτή ή 

οι άδειες αυτές μπορούν να σημειώνονται 

επί του δελτίου. 

Η εν λόγω προηγούμενη άδεια δεν είναι 

καταρχήν απαραίτητη όταν πρόκειται για 

ταξείδι που έχει προορισμό το κυνήγι με 

όπλο της κατηγορίας Γ ή Δ ή τη 

σκοποβολή με όπλο των κατηγοριών Β, Γ 

ή Δ, εφόσον κατέχεται το δελτίο του όπλου 

και ο λόγος του ταξειδίου μπορεί να 

αποδειχθεί. 

Η εν λόγω προηγούμενη άδεια δεν είναι 

καταρχήν απαραίτητη όταν πρόκειται για 

ταξίδι που έχει προορισμό το κυνήγι με 

όπλο της κατηγορίας Γ ή Δ ή τη 

σκοποβολή με όπλο των κατηγοριών Α, Β, 

Γ ή Δ, εφόσον κατέχεται το δελτίο του 

όπλου και ο λόγος του ταξιδιού μπορεί να 

αποδειχθεί. 

Στην περίπτωση που ένα κράτος μέλος 

πληροφορήσει τα άλλα κράτη μέλη, 

σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3, ότι 

η κατοχή ορισμένων πυροβόλων όπλων 

των κατηγοριών Β, Γ ή Δ απαγορεύεται ή 

υπόκειται σε άδεια, προστίθεται ένα από τα 

ακόλουθα κείμενα: 

Στην περίπτωση που ένα κράτος μέλος 

πληροφορήσει τα άλλα κράτη μέλη, 

σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3, ότι 

η κατοχή ορισμένων πυροβόλων όπλων 

των κατηγοριών Α, Β, Γ ή Δ απαγορεύεται 

ή υπόκειται σε άδεια, προστίθεται ένα από 

τα ακόλουθα κείμενα: 

«Το ταξείδι στο... (όνομα του ή των 

συγκεκριμένων κρατών) με το όπλο... 

(προσδιορισμός του όπλου) 

απαγορεύεται.» 

«Το ταξίδι στο... (όνομα του ή των 

συγκεκριμένων κρατών) με το όπλο... 

(προσδιορισμός του όπλου) 

απαγορεύεται.» 
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«Το ταξείδι στο... (όνομα του ή των 

συγκεκριμένων κρατών) με το όπλο... 

(προσδιορισμός του όπλου) υπόκειται σε 

άδεια.» 

«Το ταξίδι στο... (όνομα του ή των 

συγκεκριμένων κρατών) με το όπλο... 

(προσδιορισμός του όπλου) υπόκειται σε 

άδεια.» 

 

Τροπολογία 105 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σημείο 14 β (νέο) 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Παράρτημα III (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 

  

Τροπολογία 

(14α) Προστίθεται το ακόλουθο παράρτημα: 

«Παράρτημα III 

Τεχνικές προδιαγραφές για την απενεργοποίηση των πυροβόλων όπλων  

Οι ενέργειες απενεργοποίησης που πρέπει να εκτελούνται προκειμένου τα πυροβόλα όπλα 

να καταστούν αμετάκλητα ακατάλληλα για χρήση καθορίζονται βάσει τριών πινάκων: 

στον πίνακα I παρατίθενται τα διάφορα είδη πυροβόλων όπλων· 

στον πίνακα II περιγράφονται οι ενέργειες που πρέπει να εκτελούνται προκειμένου να 

καταστεί κάθε ουσιώδες εξάρτημα των πυροβόλων όπλων αμετάκλητα ακατάλληλο για 

χρήση· 

στον πίνακα ΙΙΙ καθορίζονται οι ενέργειες απενεργοποίησης που πρέπει να εκτελεστούν για 

τα διάφορα είδη πυροβόλων όπλων. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: Κατάλογος ειδών πυροβόλων όπλων 

ΕΙΔΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ 

1 Πιστόλια (μίας βολής, ημιαυτόματα) 

2 Περίστροφα (όλων των ειδών κυλίνδρου) 

3 Μακρύκαννα πυροβόλα όπλα μίας βολής (μη αρθρωτά) 

4 Αρθρωτά πυροβόλα όπλα (π.χ. λειόκαννα, ραβδόκανα, μικτά, 

ασφαλιζόμενου/περιστρεφόμενου κλείστρου, κοντόκαννα και μακρύκαννα πυροβόλα 

όπλα) 

5 Μακρύκαννα επαναληπτικά πυροβόλα όπλα (λειόκαννα, ραβδόκανα) 
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6 Ημιαυτόματα μακρύκαννα πυροβόλα όπλα (λειόκαννα, ραβδόκανα) 

7 (Πλήρως) αυτόματα πυροβόλα όπλα: π.χ. ορισμένα όπλα εφόδου, υποπολυβόλα, πλήρως 

αυτόματα πιστόλια (ελαφρά πολυβόλα) 

8 Εμπροσθογεμή πυροβόλα όπλα 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ II: Ειδικές ενέργειες ανά εξάρτημα 

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

1. ΚΑΝΝΗ 1.1. Αν η κάννη είναι στερεωμένη στο πλαίσιο (1), ασφαλίστε τη 

σε ανοικτή θέση με πείρο από σκληρυμένο χάλυβα (διάμετρος > 

50% της θαλάμης, τουλάχιστον 4,5 χιλ.), ο οποίος θα περνάει 

μέσω της θαλάμης και του πλαισίου. Ο πείρος πρέπει να είναι 

συγκολλημένος (2). 

 

1.2. Αν η κάννη είναι ελεύθερη (όχι στερεωμένη), 

πραγματοποιείστε διαμήκη τομή καθ`όλο το μήκος του 

τοιχώματος της θαλάμης (πλάτος > ½ διαμετρήματος και 

μέγιστο 8 mm) και συγκολλήστε καλά ένα πώμα ή μια ράβδο 

στην κάννη από την αρχή της θαλάμης (μήκος ≥ 2/3 του μήκους 

της κάννης). Σε περίπτωση λειόκαννου όπλου, χρειάζεται μόνο 

μόνιμη φραγή της θαλάμης με πώμα ίδιου μήκους με τη 

θαλάμη. 

 

1.3. Στο πρώτο τρίτο της κάννης από τη θαλάμη, είτε διανοίξτε 

οπές (πρέπει να έχουν διάμετρο τουλάχιστον τα 2/3 της 

διαμέτρου της κάννης για τα λειόκαννα όπλα και την πλήρη 

διάμετρο της κάννης για όλα τα υπόλοιπα όπλα· τη μία πίσω 

από την άλλη, 3 για τα βραχέα όπλα, 6 για τα μακρύκαννα) ή 

πραγματοποιείστε, μετά τη θαλάμη, τομή σχήματος V (γωνία 60 

± 5°) ανοίγοντας τοπικά την κάννη, ή πραγματοποιείστε, μετά 

τη θαλάμη, διαμήκη τομή (πλάτος 8-10 mm ± 0,5 mm, μήκος ≥ 

52 mm) στην ίδια θέση με τις οπές, ή πραγματοποιείστε 

διαμήκη τομή (πλάτος 4-6 mm ± 0,5 mm από τον θάλαμο έως το 

στόμιο της κάννης, αφήνοντας 5 mm στο στόμιο της κάννης. 

 

1.4. Για κάνες με αποσπώμενο τμήμα, αφαιρέστε το 

αποσπώμενο τμήμα. 

 

1.5. Καταστήστε αδύνατη την αφαίρεση της κάννης από το 

πλαίσιο με τη βοήθεια πείρου από σκληρυμένο χάλυβα ή με 

συγκόλληση. 

 

1.6. Τοποθετείστε μια ράβδο στη θαλάμη της κάννης (με μήκος 

μεγαλύτερο από τα δύο τρίτα της κάννης). Συγκολλήστε στη 

θαλάμη. Διατρήστε την κάννη (διαμέσου της θαλάμης) στο 

πλαίσιο και συγκολλήστε τον πείρο. Διανοίξτε οπή 2/3 της 

διαμέτρου της κάννης στο πρώτο τρίτο της κάννης από τη 

θαλάμη και συγκολλήστε τη ράβδο στην κάννη μέσω της 
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ανοιχθείσας οπής. 

2. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 

ΚΛΕΙΣΤΡΟΥ, 

ΚΕΦΑΛΗ ΚΛΕΙΣΤΡΟΥ 

2.1. Αφαιρέστε ή κοντύνετε τον επικρουστήρα. 

 

2.2. Λειάνετε την κεφαλή του κλείστρου με γωνία τουλάχιστον 

45 μοιρών και σε επιφάνεια μεγαλύτερη από 50% της επιφάνειας 

του κλείστρου. 

 
2.3. Συγκολλήστε την οπή του επικρουστήρα. 

3. ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ 3.1. Αφαιρέστε όλα τα εσωτερικά τοιχώματα από τον κύλινδρο 

για τουλάχιστον τα 2/3 του μήκους του χαράζοντας έναν 

κυκλικό δακτύλιο 50% της διαμέτρου του κάλυκα. 

 3.2. Όπου είναι δυνατό, πραγματοποιήστε συγκόλληση για να 

καταστήσετε αδύνατη την αφαίρεση του κυλίνδρου από το 

πλαίσιο ή λάβετε κατάλληλα μέτρα, λόγου χάρη 

χρησιμοποιώντας πείρο, που καθιστούν αδύνατη την 

αφαίρεση». 

4. ΕΜΒΟΛΟ 4.1. Λειάνετε ή αφαιρέστε πάνω από το 50% της επιφάνειας του 

κλείστρου με γωνία από 45 έως 90 μοίρες. 

 
4.2. Αφαιρέστε ή κοντύνετε τον επικρουστήρα. 

 
4.3. Λειάνετε και συγκολλήστε την οπή του επικρουστήρα. 

 

4.4. Λειάνετε τουλάχιστον τα 2/3 των υποδοχών ασφαλείας στο 

έμβολο 

 

4.5. Όπου είναι δυνατό, λειάνετε το εσωτερικό του άνω 

μπροστινού άκρου της θυρίδας απόρριψης του κλείστρου σε 

γωνία 45 μοιρών. 

5. ΠΛΑΙΣΙΟ 

(ΠΙΣΤΟΛΙΑ) 

5.1. Αφαιρέστε την αποσπώμενη κάνη. 

 

5.2. Λειάνετε τουλάχιστον τα 2/3 των κατευθυντηρίων 

ραβδώσεων και στις δύο πλευρές του πλαισίου. 

 

5.3. Συγκολλήστε τον αναστολέα του κλείστρου ή προβείτε σε 

ισοδύναμες ενέργειες εάν η συγκόλληση δεν είναι δυνατή. 

 

5.4. Καταστήστε αδύνατη την αποσυναρμολόγηση πιστολιών με 

πλαίσιο πολυμερούς προβαίνοντας σε συγκόλληση, σφράγιση ή 

σε ισοδύναμες ενέργειες εάν η συγκόλληση ή η σφράγιση με 

πίεση δεν είναι δυνατή. 

6. ΑΥΤΟΜΑΤΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

6.1. Καταστρέψτε τη σφύρα και το σύστημα αερίων με κοπή ή 

συγκόλληση. 

 

6.2. Αφαιρέστε το κλείστρο, αντικαταστήστε το με ένα κομμάτι 

χάλυβα και συγκολλήστε το. Εναλλακτικά, μειώστε το κλείστρο 

κατά 50%, συγκολλήστε το και αποκόψτε τις υποδοχές 

ασφαλείας από την κεφαλή του κλείστρου. 
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6.3. Συγκολλήστε τον μηχανισμό της σκανδάλης, εάν είναι 

δυνατό, πάνω στο ίδιο το πλαίσιο. Αν δεν είναι δυνατή η 

συγκόλληση στον σκελετό, αφαιρέστε τον μηχανισμό 

πυροδότησης και γεμίστε το κενό καταλλήλως (π.χ. κολλώντας 

ένα τεμάχιο εφαρμογής ή γεμίζοντας με εποξική ρητίνη). 

7. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 

ΚΛΕΙΣΤΡΟΥ 

7.1. Λειάνετε ένα κωνικό τμήμα με γωνία 60 μοιρών 

τουλάχιστον (γωνία κορυφής), ώστε να αποκτήσετε διάμετρο 

βάσης 1 cm τουλάχιστον ή ίση με τη διάμετρο του κλείστρου. 

 

7.2. Αφαιρέστε τον επικρουστήρα, μεγεθύνετε την οπή του 

επικρουστήρα σε διάμετρο τουλάχιστον 5 mm και συγκολλήστε 

την. 

8. ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ (όπου 

ισχύει) 

8.1. Συγκολλήστε τον γεμιστήρα με κηλίδες συγκόλλησης ή 

προβείτε σε κατάλληλες ενέργειες, ανάλογα με τον τύπο όπλου 

και το υλικό ώστε να πάψει να είναι δυνατή η αφαίρεση του 

γεμιστήρα. 

 

8.2. Αν ο γεμιστήρας λείπει, τοποθετήστε κηλίδες συγκόλλησης 

στη θέση του γεμιστήρα ή τοποθετήστε ένα σύστημα ασφάλισης 

για να μην είναι πλέον δυνατή η εισαγωγή γεμιστήρα. 

 

8.3. Διαπεράσατε με πείρο από σκληρυμένο χάλυβα τον 

γεμιστήρα, τη θαλάμη και το πλαίσιο. Ασφαλίστε με 

συγκόλληση. 

9. 

ΕΜΠΡΟΣΘΟΓΕΜΕΣ 

ΟΠΛΟ  

9.1. Αφαιρέστε ή συγκολλήστε την (τις) προστομίδα(-ες), 

συγκολλήστε την (τις) οπή(-ές). 

10. ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΤΗΣ 

ΗΧΟΥ 

10.1. Καταστήσατε αδύνατη την αφαίρεση του επιβραδυντή 

ήχου από την κάννη με τη βοήθεια πείρου από σκληρυμένο 

χάλυβα ή με συγκόλληση, εάν ο επιβραδυντής ήχου αποτελεί 

τμήμα του όπλου. 

 

10.2. Αφαιρέστε όλα τα εσωτερικά μέρη του επιβραδυντή, 

καθώς και τα σημεία προσάρτησής τους, ώστε να παραμείνει 

μόνο ένας σωλήνας. Διανοίξτε δύο οπές στο περίβλημα 

διαμέτρου 5mm κοντά στο σημείο όπου ο επιβραδυντής ήχου 

ενώνεται με την κάννη. 

Σκληρότητα των 

παρεμβλημάτων 

Σκληρυμένη χαλύβδινη ράβδος ή πείρος 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ III: Ειδικές ενέργειες ανά βασικό εξάρτημα κάθε είδους πυροβόλου όπλου 

ΕΙΔΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Πιστόλια 

(εκτός των 

αυτόματων) 

Περίστροφα Μακρύκαννα 

πυροβόλα 

όπλα μίας 

βολής (μη 

Αρθρωτά 

πυροβόλα 

όπλα 

(λειόκαννα, 

ραβδόκανα, 

Μακρύκαννα 

επαναληπτικά 

πυροβόλα όπλα 

(λειόκαννα, 

Ημιαυτόματα 

μακρύκαννα 

πυροβόλα όπλα 

(λειόκαννα, 

Αυτόματα 

πυροβόλα 

όπλα: όπλα 

εφόδου, 

Εμπροσθογεμή 

πυροβόλα 

όπλα 
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αρθρωτά) μικτά) ραβδόκανα) ραβδόκανα) (υπο)πολυβόλα 

1.1     X   X X X   

1.2 και 1.3 X  X X X X X X 

1.4 X         X X   

1.5                

1.6  X       

2.1     X   X X X   

2.2     X   X X X   

2.3     X   X X X   

3.1   X             

3.2   X             

4.1 X           Χ (για 

αυτόματα 

πιστόλια) 

  

4.2 X           Χ (για 

αυτόματα 

πιστόλια) 

  

4.3 X           Χ (για 

αυτόματα 

πιστόλια) 

  

4.4 X           Χ (για 

αυτόματα 

πιστόλια) 

  

4.5 X         X Χ (για 

αυτόματα 

πιστόλια) 

  

5.1 X           Χ (για 

αυτόματα 

πιστόλια) 

  

5.2 X           Χ (για 

αυτόματα 

πιστόλια) 

  

5.3 X           Χ (για 

αυτόματα 

πιστόλια) 
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5.4 Χ (πλαίσιο 

από 

πολυμερές) 

          Χ (για 

αυτόματα 

πιστόλια) 

  

6.1           X X   

6.2           X X   

6.3             X   

6.4             X   

7.1       X         

7.2   X   X         

8.1 ή 8.2 X       X X X   

8.3         Χ 

(γεμιστήρας) 

Χ 

(γεμιστήρας) 

    

9.1   X           X 

10.1 X   X   X X X   

10.2 X   X X X X X   

 

(1) Κάννη στερεωμένη στο πλαίσιο με βίδες ή αρπάγες ή άλλη διαδικασία. 

(2) Η συγκόλληση είναι μια διαδικασία κατασκευής ή διαμόρφωσης με την οποία 

ενώνονται υλικά, συνήθως μέταλλα ή θερμοπλαστικά με την πρόκληση σύντηξης. 

 

Τροπολογία 106 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 

αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 

διοικητικές διατάξεις για να 

συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία [3 

μήνες από τη δημοσίευσή της στην ΕΕ]. 

Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το 

κείμενο των εν λόγω διατάξεων. 

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ της 

αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 

διοικητικές διατάξεις για να 

συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία 

έως …[ 12 μήνες από την ημερομηνία 

έναρξης ισχύος της παρούσας 

τροποποίησης οδηγίας]. Κοινοποιούν 

πάραυτα στην Επιτροπή το κείμενο των εν 

λόγω μέτρων. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Εισαγωγή 

Από το 1991 η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει νομοθεσία σχετικά με την απόκτηση και κατοχή 

πυροβόλων όπλων υπό τη μορφή της οδηγίας 91/477/EΟΚ, η οποία τροποποιήθηκε το 2008. 

Η εν λόγω οδηγία καθορίζει κανόνες σχετικά με τη σήμανση και την ιχνηλασιμότητα των 

πυροβόλων όπλων, καθώς και τις συνθήκες τις οποίες πρέπει να πληρούν οι πολίτες ώστε να 

είναι σε θέση να αποκτήσουν και να κατέχουν ένα πυροβόλο όπλο. 

Είναι σημαντικό να αναγνωριστεί ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πυροβόλων όπλων 

κατεχεται νόμιμα στην ΕΕ και δεν παρουσιάζει κανέναν κίνδυνο για το κοινό.  

Παρά το γεγονός ότι η χρήση νόμιμα αποκτηθέντων πυροβόλων όπλων από εγκληματίες και 

τρομοκράτες είναι περιορισμένη, έχουν καταγραφεί σχετικές περιπτώσεις. Για παράδειγμα, 

ένας τύπος πυροβόλου όπλου που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση εναντίον του Charlie 

Hebdo στο Παρίσι είχε αγορασθεί νόμιμα σε ένα κράτος μέλος αφού είχε μετατραπεί σε 

πυροβόλο κρότου που βάλλει άσφαιρα πυρά, γεγονός που σύμφωνα με το νόμο του εν λόγω 

κράτους μέλους όπως ίσχυε πριν αυτός τροποποιηθεί πρόσφατα, απάλλασσε τον αγοραστή 

από την ανάγκη άδειας. Κατόπιν, μετατράπηκε εκ νέου σε ενεργό απαγορευμένο πυροβόλο 

όπλο. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε την αναθεώρηση όσον αφορά την οδηγία 

της περί πυροβόλων όπλων. Η Επιτροπή προέβη σε έναν αριθμό προτάσεων οι οποίες 

αλλάζουν δραστικά το πεδίο εφαρμογής και τις απαιτήσεις της οδηγίας, χωρίς να 

παρουσιάσει εκτίμηση αντικτύπου. Μια παρόμοια αξιολόγηση αντικτύπου θα βοηθούσε να 

διευκρινιστούν οι λόγοι για τις εν λόγω προτάσεις καθώς και η τεκμηρίωση στην οποία 

βασίζονται οι εν λόγω προτάσεις. Η απουσία της έχει προκαλέσει ευρεία ανησυχία από τους 

κατόχους νόμιμα αποκτηθέντων πυροβόλων όπλων από έναν αριθμό διαφορετικών τομέων. 

Είναι σαφές ότι πολλοί ενδιαφερόμενοι φορείς ανησυχούν για την έλλειψη σαφήνειας 

ορισμένων πτυχών της πρότασης και τις πιθανές συνέπειες για τους νόμιμους κατόχους. 

Η εισηγήτρια έχει ως εκ τούτου προσπαθήσει να διαβουλευθεί με όσο το δυνατόν ευρύτερο 

και διαφανέστερο τρόπο προκειμένου να διασφαλίσει ότι η έκθεσή της αντιμετωπίζει 

πραγματικά προβλήματα και περιορίζει περιττές ανεπιθύμητες συνέπειες. Συνιστά τη 

διατήρηση του status quo όπου υπάρχουν ανεπαρκή αποδεικτικά στοιχεία που να 

δικαιολογούν αλλαγή. 

Ωστόσο, η Επιτροπή επιπλέον, ενέκρινε κανονισμό απενεργοποίησης την ίδια ημέρα με την 

έναρξη της επανεξέτασης της οδηγίας. Έχουν εκφραστεί ανησυχίες από τους 

ενδιαφερόμενους φορείς από πολλά κράτη μέλη ότι ο νέος κανονισμός μπορεί να καταστήσει 

δυσκολότερο για τις αρχές επιβολής του νόμου να γνωρίζουν εάν ένα πυροβόλο όπλο έχει 

απενεργοποιηθεί με σωστό τρόπο. 

Τα απενεργοποιημένα όπλα ή αντίγραφα έχουν νόμιμες χρήσεις στην κινηματογραφική 

βιομηχανία και στις στρατιωτικές αναπαραστάσεις. Η εισηγήτρια σημειώνει από ανταλλαγές 

απόψεων με εμπειρογνώμονες ότι υπάρχει διαφορά στην πρακτική χρήση του όρου 

«απενεργοποιημένο» μεταξύ των εμπειρογνωμόνων. Για την αποφυγή αμφιβολιών, ο όρος 
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απενεργοποιημένο πυροβόλο όπλο νοείται για τους σκοπούς της παρούσας πρότασης ως 

πυροβόλο όπλο το οποίο έχει καταστεί αμετάκλητα ακατάλληλο προς χρήση.  

Για το λόγο αυτό, η εισηγήτρια θεωρεί ότι οιεσδήποτε αλλαγές στην οδηγία θα πρέπει ως εκ 

τούτου να εξισορροπούν το δικαίωμα κατοχής ορισμένων τύπων πυροβόλων όπλων με τους 

κατάλληλους ελέγχους όσον αφορά τον κίνδυνο που παρουσιάζουν. 

1. Ορισμός του πυροβόλου όπλου 

Η εισηγήτρια προτείνει τη χρήση μιας προσέγγισης που βασίζεται στα ουσιώδη συστατικά 

μέρη έτσι ώστε κάθε αντικείμενο το οποίο έχει ένα κοινό ουσιώδες συστατικό μέρος με ένα 

πυροβόλο όπλο να αποτελεί εξ ορισμού πυροβόλο όπλο.  

Τα αντίγραφα και τα όπλα σηματοδότησης δεν αντιμετωπίζονται ως πυροβόλα όπλα εκτός αν 

μπορούν να μετατραπούν σε πυροβόλα όπλα ή έχουν κοινό ουσιώδες συστατικό μέρος. 

2. Όπλα που βάλλουν άσφαιρα πυρά 

Η εισηγήτρια προτείνει κάθε όπλο το οποίο έχει μετατραπεί προκειμένου να βάλλει άσφαιρα 

πυρά να παραμείνει στον ορισμό του πυροβόλου όπλου στην αρχική του κατηγορία.  

3. Γεμιστήρες 

Η εισηγήτρια έχει λάβει παρατηρήσεις από έναν μικρό αριθμό εμπειρογνωμόνων οι οποίοι 

πρότειναν ότι ο έλεγχος των γεμιστήρων θα μπορούσε να συνεχιστεί, καθορίζοντας ότι οι 

γεμιστήρες αποτελούν «ουσιώδες συστατικό μέρος» ενός πυροβόλου όπλου. Η εισηγήτρια 

έχει σημαντικές επιφυλάξεις να ακολουθήσει την εν λόγω προσέγγιση και έχει λάβει πολλές 

άλλες απόψεις, ενόψει του συγκριτικά απλού τρόπου χρήσης ενός γεμιστήρα, που σημαίνει 

ότι η κατασκευή ενός γεμιστήρα είναι σχετικά απλή, και η ποσότητα γεμιστήρων οι οποίοι 

ήδη κρατούνται νόμιμα από κατόχους πυροβόλων όπλων και που σε μεγάλο βαθμό μπορούν 

να εναλλάσσονται μεταξύ τους. Η αποτελεσματικότητα ενός παρόμοιου μέτρου δεν είναι ως 

εκ τούτου σαφής και για το λόγο αυτό η εισηγήτρια δεν προτείνει να συμπεριληφθούν οι 

γεμιστήρες στο πεδίο εφαρμογής όσον αφορά «ένα ουσιώδες συστατικό μέρος». 

4. Ανταλλαγή πληροφοριών 

Ορισμένες αρχές επιβολής του νόμου έχουν προτείνει βελτιώσεις στην ανταλλαγή 

πληροφοριών. Η εισηγήτρια προτείνει ότι τα αρχεία θα πρέπει να είναι άμεσα προσβάσιμα 

μέσω διαλειτουργικών συστημάτων.  

5. Αποθήκευση 

Η εισηγήτρια σημειώνει ότι πολλά κράτη μέλη έχουν ήδη κανόνες όσον αφορά την 

αποθήκευση των πυροβόλων όπλων και συνιστά αυτό να επισημοποιηθεί στην οδηγία καθώς 

και ότι οι απαιτήσεις για αποθήκευση θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη φύση και την 

κατηγορία των πυροβόλων όπλων.  
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6. Ιατρικές εξετάσεις 

Η εισηγήτρια πιστεύει ότι μπορούν να υπάρξουν πολλές βελτιώσεις στις αρχικές προτάσεις 

της Επιτροπής σε ό,τι αφορά τις ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν 

τις διαφορετικές βέλτιστες πρακτικές σε όλα τα κράτη μέλη. Η εισηγήτρια προτείνει τα κράτη 

μέλη να θεσπίσουν ένα σύστημα για ελέγχους, είτε ως περιοδική αξιολόγηση είτε ως συνεχή 

διαδικασία παρακολούθησης. 

7. Ειδικές περιπτώσεις 

Η εισηγήτρια προτείνει να περιληφθεί εκ νέου η υφιστάμενη διάταξη στο άρθρο 6 την οποία 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κράτη μέλη για να εξουσιοδοτήσουν ορισμένα άτομα να 

κατέχουν πυροβόλα όπλα κατηγορίας Α σε ειδικές περιστάσεις. Η εισηγήτρια αντιλαμβάνεται 

ότι υπάρχουν οργανώσεις που έχουν ανάγκη την εν λόγω άδεια, όπως οι οπλοποιοί, οι οίκοι 

δοκιμών, οι κατασκευαστές, οι επιστήμονες σε εγκληματολογικά εργαστήρια, ορισμένες 

περιπτώσεις στην παραγωγή ταινιών και ορισμένα άτομα για προσωπική προστασία. Η 

εισηγήτρια προτείνει οι εν λόγω άδειες να χορηγούνται σε κατά περίπτωση βάση και μόνο 

όπου αυτό δεν είναι αντίθετο προς τη δημόσια ασφάλεια.  

Η εισηγήτρια προτείνει ότι οι άδειες για ιστορικούς σκοπούς να καθορίζονται κατά πλέον 

αυστηρό τρόπο, μόνον όταν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας έχουν τεθεί σε εφαρμογή, και 

να χορηγούνται ανάλογα με την περίπτωση, κατά τη διακριτική ευχέρεια του κράτους μέλους.  

8. Διαδικτυακές πωλήσεις 

Η εισηγήτρια προτείνει οι εξ αποστάσεως πωλήσεις να επιτρέπονται μόνο υπό την 

προϋπόθεση ότι η τελική παράδοση του πυροβόλου όπλου, ουσιώδους συστατικού μέρους, ή 

πυρομαχικών να λαμβάνει χώρα εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί οι απαραίτητοι έλεγχοι. 

9. Ο κανονισμός απενεργοποίησης 

Ένας αριθμός τεχνικών θεμάτων έχει επισημανθεί από εμπειρογνώμονες όσον αφορά τον νέο 

εκτελεστικό κανονισμό, ο οποίος θα τεθεί σε εφαρμογή στις 8 Απριλίου. Η εισηγήτρια έχει 

προτείνει διάφορους τρόπους για να αντιμετωπιστεί το γεγονός αυτό, είτε μέσω λεπτομερών 

τροπολογιών στον εκτελεστικό κανονισμό ή μέσω επανεξέτασης των προηγουμένων 

υφιστάμενων προτύπων, ή μέσω ειδικής τροπολογίας για τα απενεργοποιημένα πυροβόλα 

όπλα ώστε να υπάρξει τεχνικός ορισμός όσον αφορά το πριόνισμα και τη χρήση πείρων.  

10. Πυρομαχικά 

Η εισηγήτρια εκφράζει την άποψη ότι η ήδη υφιστάμενη νομοθεσία για τους σκοπούς του 

ελέγχου των πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών να έχει χρήση και στον έλεγχο των 

πυρομαχικών, δηλαδή ότι ύποπτες αγορές μεγάλων ποσοτήτων πυρομαχικών θα πρέπει να 

αναφέρονται. Ως τμήμα της προσπάθειας να μειωθεί ο κίνδυνος παράνομης χρήσης νόμιμα 

κατεχόμενων πυροβόλων όπλων και των εξαρτημάτων και πυρομαχικών τους, αυτού του 

τύπου η υποχρέωση θα βοηθήσει να αντιμετωπιστούν κάθε κίνδυνοι που συνδέονται με την 

ανεξέλεγκτη δυνατότητα αγοράς πυρομαχικών. 
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11. Πυροβόλα όπλα κατηγορίας Α και Β  

Η εισηγήτρια θεωρεί ότι η πρόταση της Επιτροπής να προβεί σε εκ νέου κατηγοριοποίηση 

«των ημιαυτομάτων πυροβόλων όπλων για μη στρατιωτική χρήση που ομοιάζουν με όπλα με 

αυτόματους μηχανισμούς» στην κατηγορία Α θα δημιουργούσε πολλά πρακτικά προβλήματα 

στην εφαρμογή και έχει κριθεί και απορριφθεί σε ορισμένα κράτη μέλη κατά το παρελθόν. 
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ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 

 

σύμφωνα με το άρθρο 56 παράγραφος 3 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

την οποία κατέθεσε η Mylène Troszczynski, εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Εκτιμώντας ότι,  

- η αναθεώρηση της οδηγίας 91/477/ΕΟΚ είναι παράνομη διότι δεν είναι ανάλογη προς τους 

επιδιωκόμενους στόχους, οι οποίοι συνίστανται στην πάταξη των ισλαμιστών τρομοκρατών 

που κτυπούν την Ευρώπη και στο σφράγισμα των διαύλων προμήθειας όπλων που προτιμούν 

να χρησιμοποιούν· 

- η πρόταση αναθεώρησης της οδηγίας 91/477/ΕΟΚ είναι περιττή διότι δεν αφορά το 

παράνομο εμπόριο όπλων που αναπτύσσεται με γεωμετρική πρόοδο στις επικράτειες των 

κρατών μελών του χώρου Σένγκεν·  

- η αναθεώρηση της οδηγίας 91/477/ΕΟΚ είναι ασαφής και προτείνει ακατάλληλες 

απαντήσεις σε ερωτήσεις εντούτοις κρίσιμες για την ασφάλεια και την δημόσια τάξη εντός 

και εκτός συνόρων, προς όφελος των ισλαμιστών τρομοκρατών·  

- η αναθεώρηση της οδηγίας 91/477/ΕΟΚ είναι άδικη διότι δεν επιδιώκει τίποτε άλλο από τον 

περιορισμό των δημοσίων ελευθεριών των τιμίων ανθρώπων που επιθυμούν να αποκτήσουν 

και να διατηρήσουν στην κατοχή τους όπλα, μια επιθυμία που υπόκειται ήδη σε μη αμελητέες 

ρυθμίσεις·  

- η πρόταση αναθεώρησης της οδηγίας 91/477/ΕΟΚ είναι δυσανάλογη για εκείνους τους 

τομείς οικονομικών, πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων που αφορούν τα όπλα και 

οι οποίοι θα κληθούν να υποστούν τις επιπτώσεις μιας νομοθεσίας ανεπαρκώς 

προετοιμασμένης και στερούμενης κάθε σοβαρής ανάλυσης αντικτύπου· 

Η Ομάδα ENF διαχωρίζει τη θέση της ως προς τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στους 

κόλπους της επιτροπής IMCO και δηλώνει ότι θα αντιταχθεί στην αναθεώρηση της οδηγίας 

91/477/ΕΟΚ διότι εκτιμά ότι το περιεχόμενό της είναι απολύτως ικανοποιητικό ως έχει.  
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18.5.2016 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 
ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (*) 

προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 

τροποποίηση της οδηγίας 91/477/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης 

και της κατοχής όπλων 

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

Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Bodil Valero 

(*) Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών – Άρθρο 54 του Κανονισμού 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Ιστορικό  

Η απόκτηση, η κατοχή και η εισαγωγή/εξαγωγή πυροβόλων όπλων με σκοπό τη μη 

στρατιωτική χρήση υπόκειται στο εκτεταμένο ενωσιακό κανονιστικό πλαίσιο που ορίζεται 

στην οδηγία 91/477/ΕΟΚ, όπως αναθεωρήθηκε από την οδηγία 2008/51/ΕΚ. Στόχος της 

οδηγίας ήταν να θεσπισθούν ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση, τη φύλαξη, την 

παραγωγή, το εμπόριο, την καταγραφή και την απενεργοποίηση των πυροβόλων όπλων 

καθώς και να οριστούν και να εισαχθούν αξιόποινα αδικήματα.  

Παρά την αυστηροποίηση των νομοθετικών διατάξεων, η βία που συναρτάται με τη χρήση 

πυροβόλων όπλων εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό κίνδυνο εντός της ΕΕ. Το συμβούλιο 

των Υπουργών Εσωτερικών που πραγματοποιήθηκε στις 29 Αυγούστου 2015 ζήτησε με 

δήλωσή του να ληφθούν επειγόντως μέτρα για την απενεργοποίηση των πυροβόλων όπλων, 

προκειμένου να αποτρέπεται η επανενεργοποίηση και η χρησιμοποίησή τους από 

εγκληματικά στοιχεία. Επανέλαβε την έκκλησή του για την αναθεώρηση της οδηγίας για τα 

πυροβόλα όπλα και για την υιοθέτηση μιας κοινής προσέγγισης όσον αφορά την 

απενεργοποίηση, και την ενίσχυση της ιχνηλασιμότητας στο πλαίσιο της ισχύουσας 

νομοθεσίας, προκειμένου να πληρωθούν τα κενά και να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις κατά 

την εφαρμογή τους σε εθνικό επίπεδο. 

Η έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τα πυροβόλα όπλα εντόπισε επίσης 

εμπόδια στην ανίχνευση πυροβόλων όπλων λόγω των διαφορών που υφίστανται μεταξύ των 

κρατών μελών. Στην πρότασή της η Επιτροπή ζήτησε να τροποποιηθεί η ισχύουσα νομοθεσία 

σε μια σειρά τομέων που αφορούν για παράδειγμα: 
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 κοινά πρότυπα της ΕΕ για την απενεργοποίηση των πυροβόλων όπλων· 

 κοινές διατάξεις της ΕΕ για τη σήμανση των πυροβόλων όπλων προκειμένου να 

βελτιωθεί η ιχνηλασιμότητα των όπλων· 

 καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, για παράδειγμα σε 

περίπτωση κατά την οποία οι εθνικές αρχές ενός άλλου κράτους μέλους δεν χορηγούν 

άδεια κατοχής πυροβόλου όπλου και υποχρέωση διασύνδεσης των εθνικών 

συστημάτων αρχειοθέτησης· 

 κοινά κριτήρια για τα όπλα που δίδουν σήμα συναγερμού (π.χ. φωτοβολίδες και 

πιστόλια εκκίνησης αγώνων) προκειμένου να αποτρέπεται η μετατροπή τους σε 

πλήρως λειτουργικά πυροβόλα όπλα· 

 αυστηρότερες διατάξεις σχετικά με τις ηλεκτρονικές πωλήσεις πυροβόλων όπλων 

προκειμένου να αποτρέπεται η απόκτηση πυροβόλων όπλων, ουσιωδών συστατικών 

μερών ή πυρομαχικών μέσω του διαδικτύου· 

 αυστηρότερες διατάξεις για την απαγόρευση ορισμένων ημιαυτόματων πυροβόλων 

όπλων, τα οποία δεν θα επιτρέπεται να κατέχουν ιδιώτες, ακόμη και αν έχουν 

απενεργοποιηθεί σε μόνιμη βάση· 

 αυστηρότεροι όροι για την κυκλοφορία απενεργοποιημένων πυροβόλων όπλων· 

 αυστηρότεροι όροι για τους συλλέκτες προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος πώλησης 

σε κακοποιούς.  

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων οργάνωσε 

στις 15 Φεβρουαρίου 2016 μία περιορισμένη ακρόαση προκειμένου να εξετάσει διάφορα 

σημεία που θα μπορούσαν να βελτιωθούν στο πλαίσιο της τρέχουσας οδηγίας και να ορίσει 

με σαφήνεια το κατάλληλο επίπεδο εναρμόνισης στην ΕΕ.  

Ο ειδικός για τα πυροβόλα όπλα που προσκλήθηκε τόνισε ιδιαιτέρως τον κίνδυνο που 

προέρχεται από τα πυροβόλα όπλα που έχουν μετατραπεί και επανενεργοποιηθεί καθώς και 

την ανάγκη να θεσπιστούν κοινά αυστηρά πρότυπα για την απενεργοποίηση εντός της ΕΕ. 

Τόνισε εξάλλου ότι κάθε ουσιώδες συστατικό μέρος ενός πυροβόλου όπλου πρέπει να 

επισημαίνεται προκειμένου να μπορεί να αναζητηθεί εάν κλαπεί ή απολεσθεί. Σύμφωνα με 

τον εμπειρογνώμονα αυτόν η γενική απαγόρευση των ημιαυτόματων πυροβόλων όπλων με 

βάση το κριτήριο της «ομοιότητας» δημιουργεί προβλήματα και δεν μπορεί να εφαρμοστεί 

από τα κράτη μέλη.  

Ένας άλλος προσκληθείς εμπειρογνώμονας στον τομέα της χορήγησης αδειών και των 

ιατρικών ελέγχων κατέθεσε ότι προκειμένου να χορηγείται άδεια για πυροβόλα όπλα πρέπει 

να διενεργούνται ορισμένοι βασικοί ιατρικοί έλεγχοι σωματικής και ψυχικής υγείας καθώς 

και επαναληπτικοί έλεγχοι σε τακτική βάση.  

Η άποψη της συντάκτριας γνωμοδότησης 

Η συντάκτρια γνωμοδότησης επικροτεί την αναθεώρηση της οδηγίας με την οποία 

επιδιώκεται να συμπληρωθούν τα κενά της ισχύουσας νομοθεσίας και να ενισχυθεί η 

ασφάλεια των ευρωπαίων πολιτών. Η συντάκτρια γνωμοδότησης υποστηρίζει συνεπώς τις 

περισσότερες εκ των προτάσεων που περιλαμβάνονται στην πρόταση της Επιτροπής. 
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Υπάρχουν ωστόσο τμήματα που πρέπει να τροποποιηθούν, ούτως ώστε οι νέες νομοθετικές 

διατάξεις να καταστούν σαφείς, αποτελεσματικές, ισόρροπες και αναλογικές. 

Η συντάκτρια γνωμοδότησης επιθυμεί εξάλλου να υπογραμμίσει το γεγονός ότι η οδηγία 

αυτή, μολονότι αποσκοπεί να ενισχύσει την ασφάλεια για τους πολίτες, δεν αναφέρεται στα 

παράνομα πυροβόλα όπλα και τις σχετιζόμενες με αυτά δραστηριότητες του οργανωμένου 

εγκλήματος και της τρομοκρατίας που αποτελούν δύο μόνο κατηγορίες προβλημάτων που 

συνδέονται με τα πυροβόλα όπλα. Αποσκοπεί περισσότερο να αποτρέψει την κυκλοφορία 

των νόμιμων πυροβόλων όπλων στη μαύρη αγορά, τα δολοφονικά αμόκ, τις αυτοκτονίες, τις 

ανθρωποκτονίες και τα ατυχήματα από πυροβόλα όπλα. 

Η συντάκτρια γνωμοδότησης εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν 

υπέβαλε εκ των προτέρων μία εκτίμηση αντικτύπου. Η Επιτροπή θα μπορούσε για 

παράδειγμα, σε μια εκτίμηση αντικτύπου, να ορίσει συγκεκριμένα τους τύπους και τον 

αριθμό των πυροβόλων όπλων που αφορά η πρόταση, με αποτέλεσμα να μπορεί το 

Κοινοβούλιο να σχηματίσει μια τεκμηριωμένη άποψη επί του θέματος αυτού. 

Με βάση την προηγηθείσα ανάλυση, η συντάκτρια γνωμοδότησης προτείνει τροπολογίες οι 

οποίες ειδικότερα αφορούν τα ακόλουθα ζητήματα: 

1. Το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας (προκειμένου να υπαχθούν σε αυτό όχι μόνο 

πυροβόλα όπλα αλλά και τα ουσιώδη συστατικά μέρη τους και τα πυρομαχικά)·  

2. τη σήμανση των ουσιωδών συστατικών μερών· 

3. την απενεργοποίηση των πυροβόλων όπλων· 

4. την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών· 

5. τις πωλήσεις εξ αποστάσεως· 

6. τις εξετάσεις καταλληλότητας για τους αιτούντες άδεια· 

7. τα συμπληρωματικά μέτρα ασφάλειας. 

Στην πρότασή της η Επιτροπή επιθυμεί να τροποποιήσει το παράρτημα Ι της οδηγίας 

προκειμένου να προστεθούν στην κατηγορία Α «τα αυτόματα πυροβόλα όπλα που έχουν 

μετατραπεί σε ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα» και «τα πυροβόλα όπλα που αναφέρονται στα 

στοιχεία 1 έως 7, αφού έχουν απενεργοποιηθεί», με αποτέλεσμα να απαγορευθούν τα εν λόγω 

πυροβόλα όπλα. Η συντάκτρια γνωμοδότησης υποστηρίζει τη ρύθμιση αυτή. 

Η Επιτροπή επιθυμεί επίσης να υπαχθεί στην κατηγορία Α η λεγόμενη κατηγορία Β7 που 

αφορά τα «ημιαυτόματα μη πολεμικά πυροβόλα όπλα που έχουν τη μορφή αυτόματου 

πυροβόλου όπλου». Η συντάκτρια γνωμοδότησης διαπιστώνει ότι η ρύθμιση αυτή, στην 

τρέχουσα μορφή της, είναι ακατανόητη και πρακτικά ανεφάρμοστη, δεδομένου ότι δεν 

διακρίνει μεταξύ εξωτερικής εμφάνισης και τεχνικών ιδιοτήτων. Αποφασιστική εν 

προκειμένω σημασία πρέπει να έχουν τεχνικά κριτήρια, όπως η εκλυόμενη ενέργεια του 

πυροβόλου όπλου, το διαμέτρημα, η δυνατότητα τοποθέτησης μιας μεγάλης φυσιγγιοθήκης 

και όχι η απλή εμφάνιση ενός πυροβόλου όπλου· αυτό ισχύει και για άλλες ιδιότητες που δεν 

μπορούν βάσιμα να δικαιολογηθούν όπως η λαβή του πιστολιού, το πτυσσόμενο κοντάκιο, τα 

συστήματα ψύξης κ.τ.λ. Η συντάκτρια γνωμοδότησης καλεί μετ̕ επιτάσεως την Επιτροπή να 
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επανεξετάσει την πρότασή της επί του σημείου αυτού. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την 

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της 

ουσίας, να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες: 

Τροπολογία 1 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Σε ανταπόκριση στις πρόσφατες 

τρομοκρατικές ενέργειες που κατέδειξαν 

κενά στην εφαρμογή της οδηγίας 

91/477/ΕΟΚ, ιδίως αναφορικά με την 

επανενεργοποίηση όπλων και τους 

κανόνες περί μετατροπής και σήμανσης, 

το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την 

ασφάλεια που εγκρίθηκε τον Απρίλιο του 

2015 και η δήλωση του συμβουλίου των 

υπουργών εσωτερικών της 29ης 

Αυγούστου 2015 ζήτησαν την 

αναθεώρηση της οδηγίας αυτής και τη 

θέσπιση κοινής προσέγγισης σχετικά με 

την απενεργοποίηση των πυροβόλων 

όπλων για την αποτροπή της 

επανενεργοποίησης και της χρήσης τους 

από εγκληματίες. 

(2) Οι τροποποιήσεις της οδηγίας 

91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου, δεν 

μπορούν να οφείλονται σε κανέναν 

συσχετισμό μεταξύ των πρόσφατων 

τρομοκρατικών επιθέσεων και της 

νόμιμης χρήσης και κατοχής όπλων στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως από τους 

κυνηγούς, τους σκοπευτές και τους 

συλλέκτες. Η κατασκευή, εμπορία, 

κατοχή και χρήση όπλων και 

πυρομαχικών σύμφωνα με τους ισχύοντες 

κανόνες, μεταφράζονται σε νόμιμες 

δραστηριότητες, οι οποίες είναι 

σημαντικές από ψυχαγωγική, αθλητική 

και οικονομική άποψη καθώς και για τη 

δημιουργία απασχόλησης και πλούτου 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Τροπολογία 2 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (2α) Η διατήρηση και η ανταλλαγή 

πληροφοριών προϋποθέτουν την τήρηση 

του κανονισμού (ΕΕ) 2016/… του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου1a. 

 _____________________ 
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 1α Κανονισμός (EΕ) 2016/… του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για την προστασία των 

φυσικών προσώπων κατά την 

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και για την ελεύθερη 

κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 

(βασικός κανονισμός για την προστασία 

των δεδομένων), και για την κατάργηση 

της οδηγίας 95/46/EΚ (ΕΕ L …). 

 

Τροπολογία 3 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Ορισμένες πτυχές της οδηγίας 

91/477/ΕΟΚ χρειάζονται βελτίωση. 

3. Ορισμένες πτυχές της οδηγίας 

91/477/ΕΟΚ χρειάζονται βελτίωση κατά 

τρόπο αναλογικό για την καταπολέμηση 

της διακίνησης όπλων για εγκληματικούς 

ή τρομοκρατικούς σκοπούς και την 

προώθηση εναρμονισμένης εφαρμογής 

από τα κράτη μέλη. 

 

Τροπολογία 4 

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 

(4) Οι φορείς και πρόσωπα, όπως μουσεία 

και συλλέκτες που ασχολούνται με 

πολιτιστικές, ιστορικές, επιστημονικές, 

τεχνικές ή εκπαιδευτικές πτυχές των 

όπλων και είναι αναγνωρισμένοι με την 

ιδιότητα αυτή από το κράτος μέλος στου 

οποίου την επικράτεια είναι 

εγκατεστημένοι, θα πρέπει να είναι σε 

θέση να διατηρήσουν και να αποκτήσουν 

πυροβόλα όπλα που κατατάσσονται στην 

κατηγορία Α αφού εξασφαλίσουν άδεια 

από το οικείο κράτος μέλος και υπό την 

προϋπόθεση ότι οι εν λόγω φορείς ή 

πρόσωπα έχουν λάβει τα αναγκαία μέτρα 
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πυροβόλα όπλα έχουν απενεργοποιηθεί. για να αντιμετωπίζουν τυχόν κινδύνους 

για τη δημόσια ασφάλεια, 

συμπεριλαμβανομένων μέσων της 

ασφαλούς αποθήκευσης. Οιαδήποτε 

παρόμοια άδεια θα πρέπει να λαμβάνει 

υπόψη και να αντικατοπτρίζει την 

ιδιαίτερη κατάσταση, 

συμπεριλαμβανομένης της φύσης και των 

σκοπών συλλογής. 

 

Τροπολογία 5 

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 

 

Τροπολογία 6 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (6α) Προκειμένου να προληφθεί η κακή 

χρήση των πυροβόλων όπλων, είναι 

απαραίτητο να συμπεριληφθούν στην 

παρούσα οδηγία ελάχιστες απαιτήσεις για 

την ασφαλή φύλαξη των πυροβόλων 

όπλων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

διασφαλίσουν ότι κάθε πρόσωπο το οποίο 

αποκτά ή κατέχει νόμιμα πυροβόλα όπλα 

ή πυρομαχικά απαιτείται να λαμβάνει 

εύλογες προφυλάξεις προκειμένου να 

διασφαλίσει ότι το πυροβόλο όπλο ή τα 

πυρομαχικά διασφαλίζονται από απώλεια 

ή κλοπή και δεν είναι προσπελάσιμα από 

τρίτους. 
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Τροπολογία 7 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Λαμβάνοντας υπόψη τον υψηλό 

κίνδυνο επανενεργοποίησης όπλων τα 

οποία δεν έχουν απενεργοποιηθεί ορθά και 

με σκοπό τη βελτίωση της ασφάλειας σε 

ολόκληρη την Ένωση, τα 

απενεργοποιημένα πυροβόλα όπλα θα 

πρέπει να καλύπτονται από την παρούσα 

οδηγία. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να 

θεσπιστούν αυστηρότεροι κανόνες για τα 

πλέον επικίνδυνα πυροβόλα όπλα, 

προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα 

επιτρέπεται η ιδιοκτησία ή εμπορία τους. 

Οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να 

εφαρμόζονται και σε πυροβόλα όπλα της 

κατηγορίας αυτής ακόμη και μετά την 

απενεργοποίησή τους. Σε περίπτωση μη 

τήρησης των κανόνων αυτών, τα κράτη 

μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν κατάλληλα 

μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της 

καταστροφής των εν λόγω πυροβόλων 

όπλων. 

(7) Λαμβάνοντας υπόψη τον υψηλό 

κίνδυνο επανενεργοποίησης όπλων τα 

οποία δεν έχουν απενεργοποιηθεί ορθά και 

με σκοπό τη βελτίωση της ασφάλειας σε 

ολόκληρη την Ένωση, τα 

απενεργοποιημένα πυροβόλα όπλα θα 

πρέπει να καλύπτονται από την παρούσα 

οδηγία. Σε περίπτωση μη τήρησης των 

κανόνων αυτών, τα κράτη μέλη θα πρέπει 

να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα, 

συμπεριλαμβανομένης της καταστροφής 

των εν λόγω πυροβόλων όπλων. Στο 

πλαίσιο αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη ο 

εκτελεστικός κανονισμός (EE) 2015/2403 

της Επιτροπής1α, της 15ης Δεκεμβρίου 

2015, σχετικά με τη θέσπιση κοινών 

κατευθυντήριων γραμμών για τα πρότυπα 

και τις τεχνικές απενεργοποίησης, με 

σκοπό να διασφαλιστεί ότι τα 

απενεργοποιημένα πυροβόλα όπλα 

καθίστανται αμετάκλητα ακατάλληλα για 

χρήση.  

 __________________ 

 1α ΕΕ L 333 της 19.12.2015, σ. 62 

 

Τροπολογία 8 

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) Για τη διασφάλιση της 

ιχνηλασιμότητας, η απενεργοποίηση των 

πυροβόλων όπλων θα πρέπει να 

καταγράφεται σε τακτικά ενημερωμένα 

εθνικά μητρώα, στα οποία οι αρχές 

επιβολής του νόμου κάθε κράτους μέλους 

θα έχουν πρόσβαση. 
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Τροπολογία 9 

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 

 

Τροπολογία 10 

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 αποτρέπουν τη 

δυνατότητα διαγραφής των σημάνσεων 

και να διασαφηνίζουν σε ποια συστατικά 

μέρη του όπλου θα πρέπει να τοποθετείται 

η επισήμανση. Οι εν λόγω κανόνες θα 

πρέπει να λαμβάνουν υπόψη αφενός τα 

νέα υλικά που χρησιμοποιούνται για την 

κατασκευή όπλων και αφετέρου την 

εμφάνιση τρισδιάστατων όπλων. Θα 

πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη τα 

εισαγόμενα όπλα. 

 

Τροπολογία 11 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (10α) Τα κράτη μέλη οφείλουν να 
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θεσπίσουν κριτήρια ασφαλείας σε σχέση 

με τη φύλαξη και τη μεταφορά των 

πυροβόλων όπλων· τα κριτήρια αυτά θα 

πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στον 

αριθμό των κατεχόμενων πυροβόλων 

όπλων και στο επίπεδο επικινδυνότητάς 

τους. 

 

Τροπολογία 12 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Τα πυροβόλα όπλα μπορούν να 

χρησιμοποιούνται για περίοδο πολύ 

μεγαλύτερη των 20 ετών. Για τη 

διασφάλιση της ιχνηλασιμότητάς τους, θα 

πρέπει να τηρούνται αρχεία για 

απροσδιόριστη χρονική περίοδο μέχρις 

ότου πιστοποιηθεί η καταστροφή τους. 

(11) Τα πυροβόλα όπλα μπορούν να 

χρησιμοποιούνται για περίοδο πολύ 

μεγαλύτερη των 20 ετών. Για τη 

διασφάλιση της ιχνηλασιμότητάς τους, θα 

πρέπει να τηρούνται αρχεία για 

απροσδιόριστη χρονική περίοδο μέχρις 

ότου πιστοποιηθεί η καταστροφή τους από 

τις αρμόδιες αρχές. 

 

Τροπολογία 13 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Οι εξ αποστάσεως πωλήσεις 

πυροβόλων όπλων και συστατικών μερών 

τους ενδέχεται να αποτελούν σοβαρή 

απειλή για την ασφάλεια, δεδομένου ότι ο 

έλεγχός τους είναι πολύ πιο δύσκολος σε 

σύγκριση με τις συμβατικές μεθόδους 

πώλησης, ιδίως όσον αφορά την 

διαδικτυακή επαλήθευση της 

νομιμότητας των σχετικών αδειών. 
Επομένως, κρίνεται εύλογος ο περιορισμός 

της εξ αποστάσεως πώλησης όπλων και 

συστατικών μερών τους, ιδίως μέσω του 

διαδικτύου, σε οπλοπώλες και μεσίτες. 

(12) Οι εξ αποστάσεως πωλήσεις 

πυροβόλων όπλων και των βασικών 

συστατικών μερών τους ενδέχεται να 

αποτελούν ιδιαίτερες απειλές για την 

ασφάλεια, δεδομένου ότι ο έλεγχός τους 

είναι πολύ πιο δύσκολος σε σύγκριση με 

τις συμβατικές μεθόδους πώλησης. Για να 

διασφαλιστεί επαρκής έλεγχος κρίνεται, 

επομένως, εύλογος ο περιορισμός της εξ 

αποστάσεως πώλησης όπλων και 

συστατικών μερών τους, ιδίως μέσω του 

διαδικτύου, σε οπλοπώλες και μεσίτες, 

εκτός εάν η παράδοση ή η συλλογή των 

πυροβόλων όπλων πραγματοποιείται στις 

εγκαταστάσεις του εξουσιοδοτημένου 

εμπόρου, σε τοπικό αστυνομικό τμήμα ή 
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άλλο εξουσιοδοτημένο φορέα σύμφωνα με 

τον εθνικό νόμο από το ενεχόμενο κράτος 

μέλος, ή εάν τα κράτη μέλη μπορούν με 

άλλο τρόπο να διασφαλίσουν ότι οι 

ταυτότητες, οι άδειες και η αντίστοιχη 

τεκμηρίωση των εμπλεκόμενων μερών 

επαληθεύονται και ελέγχονται. Η διάταξη 

αυτή εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των 

δυνατοτήτων για τα κράτη μέλη να 

εγκρίνουν αυστηρότερους κανόνες σε ό,τι 

αφορά τις ιδιωτικές πωλήσεις πυροβόλων 

όπλων χωρίς μεσάζοντες. 

 

Τροπολογία 14 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Επιπλέον, ο κίνδυνος μετατροπής 

των όπλων που χρησιμοποιούνται για να 

δίνουν σήμα συναγερμού και άλλων ειδών 

όπλων άσφαιρων πυρών σε πραγματικά 

πυροβόλα όπλα είναι μεγάλος και σε 

ορισμένες τρομοκρατικές ενέργειες 

χρησιμοποιήθηκαν όπλα που είχαν 

υποστεί μετατροπή. Επομένως, είναι 

ουσιώδες να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα 

της χρήσης πυροβόλων όπλων που έχουν 

υποστεί μετατροπή για τη διάπραξη 

εγκλημάτων, ιδίως μέσω της υπαγωγής 

τους στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. 
Θα πρέπει να θεσπιστούν τεχνικές 

προδιαγραφές για τα όπλα που 

χρησιμοποιούνται για να δίνουν σήμα 

συναγερμού και για σηματοδοσία καθώς 

και για τα όπλα χαιρετισμού και κρότου, 

προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα 

μπορούν να μετατραπούν σε πυροβόλα 

όπλα. 

(13) Θα πρέπει να θεσπιστούν τεχνικές 

προδιαγραφές για τα όπλα που 

χρησιμοποιούνται για να δίνουν σήμα 

συναγερμού και για σηματοδοσία καθώς 

και για τα όπλα χαιρετισμού και κρότου, 

προκειμένου να διασφαλιστεί ότι είναι 

αδύνατο να μετατραπούν σε πυροβόλα 

όπλα. 

 

Τροπολογία 15 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 14 
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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 και της 

ιχνηλασιμότητας των πυροβόλων όπλων, 

η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει τα 

απαραίτητα στοιχεία ενός συστήματος που 

θα καθιστά δυνατή για όλα τα κράτη μέλη 

την υποχρεωτική πρόσβαση σε 

πληροφορίες οι οποίες περιέχονται σε 

μηχανοργανωμένα συστήματα 

αρχειοθέτησης δεδομένων που 

χρησιμοποιούνται στα κράτη μέλη. Η 

αξιολόγηση της Επιτροπής θα πρέπει να 

συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από 

νομοθετική πρόταση που λαμβάνει υπόψη 

τα υφιστάμενα μέσα όσον αφορά την 

ανταλλαγή πληροφοριών. Πέρα από την 

ανάγκη ελέγχου των όπλων που κατέχουν 

τα ιδιώτες ή άλλοι φορείς πρόσωπα, 

σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις, το εν 

λόγω σύστημα θα πρέπει να εξασφαλίζει 

την ιχνηλασιμότητα των όπλων που έχουν 

κατασχεθεί από τις αρχές, έχουν 

παραδοθεί στις αρχές ή έχουν δηλωθεί 

ότι έχουν απολεσθεί προς όφελος των 

κρατών, διασφαλίζοντας έτσι τον έλεγχο 

του προορισμού τους έως την ενδεχόμενη 

καταστροφή, επακόλουθη χρήση ή 

επανεισαγωγή τους στο εμπόριο. 

 

Τροπολογία 16 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 15 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) Με σκοπό τη διασφάλιση της δέουσας 

ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των 

κρατών μελών σχετικά με τη χορήγηση 

και τη μη χορήγηση αδειών, θα πρέπει να 

εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εκδίδει 

πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά την 

(15) Με σκοπό τη διασφάλιση της δέουσας 

ανταλλαγής μεταξύ των κρατών μελών 

όσον αφορά τις άδειες που έχουν 

χορηγηθεί ή δεν έχουν χορηγηθεί ή τις 

απορρίψεις καθώς και για κάθε άλλη 

πληροφορία η οποία αναφέρεται στην 

παρούσα οδηγία, θα πρέπει να 

εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εκδίδει 
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έκδοση μιας πράξης που θα καθιστά 

δυνατή τη δημιουργία ενός συστήματος 

ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τη 

χορήγηση και τη μη χορήγηση αδειών 

από τα κράτη μέλη. Έχει ιδιαίτερη 

σημασία η Επιτροπή να διενεργεί, κατά το 

προπαρασκευαστικό της έργο, τις 

κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων 

σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Κατά την 

προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα 

πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, 

έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των 

σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. 

πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά την 

έκδοση μιας πράξης που θα καθιστά 

δυνατή τη δημιουργία συστήματος 

υποχρεωτικής και συστηματικής 
ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των 

κρατών μελών. Έχει ιδιαίτερη σημασία η 

Επιτροπή να διενεργεί, κατά το 

προπαρασκευαστικό της έργο, τις 

κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων 

σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Κατά την 

προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα 

πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, 

έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των 

σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. 

 

Τροπολογία 17 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1β. Για τους σκοπούς της παρούσας 

οδηγίας, ως «ουσιώδη συστατικά μέρη» 

νοούνται η κάννη, ο σκελετός, το δοχείο, ο 

ολκός ή ο κύλινδρος, η περόνη ή το 

κλείστρο και οποιαδήποτε διάταξη 

σχεδιασμένη ή προσαρμοσμένη έτσι ώστε 

να μειώνει τον ήχο που παράγει η 

εκπυρσοκρότηση του πυροβόλου όπλου, 

τα οποία, ως μεμονωμένα αντικείμενα, 

περιλαμβάνονται στην ίδια κατηγορία με 

το πυροβόλο όπλο στο οποίο είναι 

ενσωματωμένα ή προορίζονται να 

ενσωματωθούν.» 

1β. Για τους σκοπούς της παρούσας 

οδηγίας, ως «ουσιώδη συστατικά μέρη» 

νοούνται η κάννη, ο σκελετός, το δοχείο, ο 

ολκός ή ο κύλινδρος, η περόνη ή το 

κλείστρο, τα οποία, ως μεμονωμένα 

αντικείμενα, περιλαμβάνονται στην ίδια 

κατηγορία με το πυροβόλο όπλο στο οποίο 

είναι ενσωματωμένα ή προορίζονται να 

ενσωματωθούν. 

Αιτιολόγηση 

Οι σιγαστήρες δεν αποτελούν «ουσιώδη» συστατικά μέρη και η προσθήκη τους με την ιδιότητα 

αυτή δεν θα αύξανε την ασφάλεια. 
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Τροπολογία 18 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 ε 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1ε. Για τους σκοπούς της παρούσας 

οδηγίας, ως «μεσίτης» νοείται οποιοδήποτε 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο, πλην του 

οπλοπώλη, του οποίου η εμπορική ή 

επιχειρηματική δραστηριότητα συνίσταται 

εξ ολοκλήρου ή εν μέρει στην αγορά, την 

πώληση ή τη διευθέτηση μεταφορών 

όπλων στο εσωτερικό ενός κράτους μέλους 

ή από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, ή την 

εξαγωγή σε τρίτη χώρα πλήρως 

συναρμολογημένων πυροβόλων όπλων, 

εξαρτημάτων τους και πυρομαχικών.» 

1ε. Για τους σκοπούς της παρούσας 

οδηγίας, ως «μεσίτης» νοείται οποιοδήποτε 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο, πλην του 

οπλοπώλη, του οποίου η εμπορική ή 

επιχειρηματική δραστηριότητα συνίσταται 

εξ ολοκλήρου ή εν μέρει στην αγορά, την 

πώληση ή τη διευθέτηση μεταφορών 

όπλων στο εσωτερικό ενός κράτους μέλους 

ή από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, ή την 

εξαγωγή σε τρίτη χώρα ή την εισαγωγή σε 

ένα κράτος μέλος από τρίτη χώρα πλήρως 

συναρμολογημένων πυροβόλων όπλων, 

εξαρτημάτων τους και πυρομαχικών. 

Αιτιολόγηση 

Δεν υπάρχει λόγος να μην συμπεριληφθεί στο πεδίο δραστηριοτήτων ενός μεσίτη η εισαγωγή 

πυροβόλων όπλων από τρίτες χώρες προς κάποιο κράτος μέλος. 

 

Τροπολογία 19 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1η 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1η. Για τους σκοπούς της παρούσας 

οδηγίας, ως «αντίγραφα όπλων» νοούνται 

αντικείμενα που έχουν τη φυσική 

εμφάνιση πυροβόλου όπλου, αλλά είναι 

κατασκευασμένα με τρόπο που δεν 

επιτρέπει τη μετατροπή τους για την 

εξακόντιση σφαίρας, βολίδας ή βλήματος 

μέσω της ενέργειας εκρηκτικής ύλης. 

διαγράφεται 
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Αιτιολόγηση 

Ο ορισμός ενός αντιγράφου που αφορά αντικείμενο με την εξωτερική εμφάνιση πυροβόλου 

όπλου το οποίο δεν μπορεί να υποβληθεί σε μετατροπή για την εξακόντιση βολίδας παραπέμπει 

σε ένα αντικείμενο το οποίο δεν συνιστά ούτε υποθετικά πυροβόλο όπλο και, ως εκ τούτου, δεν 

συντρέχει λόγος συμπερίληψής του στην οδηγία για τα πυροβόλα όπλα και κάλυψής του από 

αυτήν. Δεν απαιτούνται διατάξεις που να καλύπτουν παιχνίδια, διακοσμητικά αντικείμενα κ.λπ. 

Επιπλέον, το ανακριβές κριτήριο της εξωτερικής εμφάνισης δυσχεραίνει τη διάκριση μεταξύ 

αντιγράφων και άλλων αντικειμένων. 

 

Τροπολογία 20 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 θ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1θ. Για τους σκοπούς της παρούσας 

οδηγίας, ως «απενεργοποιημένα πυροβόλα 

όπλα» νοούνται πυροβόλα όπλα που έχουν 

υποστεί τροποποίηση προκειμένου να 

καταστούν οριστικά ακατάλληλα προς 

χρήση μέσω απενεργοποίησης, ώστε να 

εξασφαλίζεται ότι όλα τα ουσιώδη μέρη 

του πυροβόλου όπλου κατέστησαν 

οριστικά ακατάλληλα προς χρήση και μη 

δυνάμενα να αφαιρεθούν, να 

αντικατασταθούν ή να τροποποιηθούν 

κατά τρόπο που να καθιστά δυνατή 

οποιαδήποτε ενδεχόμενη 

επανενεργοποίηση.» 

1θ. Για τους σκοπούς της παρούσας 

οδηγίας, ως «απενεργοποιημένα πυροβόλα 

όπλα» νοούνται πυροβόλα όπλα που έχουν 

υποστεί τροποποίηση προκειμένου να 

καταστούν οριστικά ακατάλληλα προς 

χρήση μέσω απενεργοποίησης, ώστε να 

εξασφαλίζεται ότι όλα τα ουσιώδη μέρη 

του πυροβόλου όπλου κατέστησαν 

οριστικά ακατάλληλα προς χρήση και μη 

δυνάμενα να αφαιρεθούν, να 

αντικατασταθούν ή να τροποποιηθούν 

κατά τρόπο που να καθιστά δυνατή 

οποιαδήποτε ενδεχόμενη 

επανενεργοποίηση, σύμφωνα με τον 

εκτελεστικό κανονισμό (EE) 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 διασφαλιστεί ότι τα 

απενεργοποιημένα πυροβόλα όπλα 

καθίστανται αμετάκλητα ακατάλληλα για 

χρήση. 

 __________________ 

 1α ΕΕ L 333 της 19.12.2015, σ. 62. 
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Τροπολογία 21 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο 1 α (νέο) 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (1α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από 

το ακόλουθο κείμενο: 

«1. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την 

εφαρμογή των εθνικών διατάξεων περί 

οπλοφορίας, κυνηγίου και σκοποβολής. 

«1. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την 

εφαρμογή των εθνικών διατάξεων περί 

οπλοφορίας, κυνηγίου και σκοποβολής, 

ούτε την εφαρμογή αυστηρότερης 

νομοθεσίας σχετικά με την παράνομη 

πώληση όπλων.» 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα οδηγία πρέπει να αυξήσει τη διακρατική ιχνηλασιμότητα και τη διαφάνεια όσον 

αφορά την κατοχή και την πώληση όπλων αλλά και να συμβάλει στην ενεργή καταπολέμηση της 

παράνομης διακίνησης όπλων. 

 

Τροπολογία 22 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 2 – 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 και κατοχή όπλων και 

πυρομαχικών, σύμφωνα με την εθνική 

νομοθεσία, από τις ένοπλες δυνάμεις, την 

αστυνομία, τις δημόσιες αρχές ή τους 

συλλέκτες και τους φορείς πολιτιστικού 

και ιστορικού χαρακτήρα με αντικείμενο 

τα όπλα, εφόσον η ιδιότητα αυτή 

αναγνωρίζεται από το κράτος μέλος όπου 

είναι εγκατεστημένοι. Δεν εφαρμόζεται 

επίσης σε εμπορικές μεταφορές 

προϊόντων της αμυντικής βιομηχανίας 

ούτε στην απόκτηση ή κατοχή 

πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών που 

υπόκεινται σε άδεια, καταχώρηση ή 

δήλωση, σύμφωνα με την εθνική 
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νομοθεσία, από μουσεία και συλλέκτες 

που είναι αναγνωρισμένοι με την ιδιότητα 

αυτή από το κράτος μέλος στου οποίου 

την επικράτεια είναι εγκατεστημένοι. 

 

Τροπολογία 23 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (2α) Τα κράτη μέλη που θεσπίζουν ή 

έχουν θεσπίσει ειδικό καθεστώς για τους 

συλλέκτες ορίζουν τις διατάξεις της 

παρούσας οδηγίας που ισχύουν για 

αυτούς. 

 

Τροπολογία 24 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 

οποιοδήποτε πυροβόλο όπλο ή μέρος του 

που κυκλοφορεί στην αγορά έχει σημανθεί 

και καταγραφεί σύμφωνα με την παρούσα 

οδηγία. 

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 

οποιοδήποτε πυροβόλο όπλο ή ουσιώδες 

συστατικό μέρος του, που έχει 

κατασκευαστεί μετά την ημερομηνία 

έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας, 

έχει σημανθεί κατά τρόπο μόνιμο και 

καταγραφεί χωρίς καθυστέρηση μετά την 

κατασκευή ή εισαγωγή του πριν διατεθεί 
στην αγορά σύμφωνα με την παρούσα 

οδηγία. 

 

Τροπολογία 25 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σημείο 3 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. 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. 

2. Για τον προσδιορισμό και την 

ιχνηλάτηση κάθε συναρμολογημένου 

πυροβόλου όπλου και των ουσιωδών 

συστατικών μερών του, τα κράτη μέλη 

απαιτούν, κατά τον χρόνο κατασκευής του 

κάθε πυροβόλου όπλου ή κάθε ουσιώδους 

συστατικού μέρους του πυροβόλου όπλου 
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 

και τον τύπο ή το μοντέλο του πυροβόλου 

όπλου καθώς και το διαμέτρημά του. Η 

διάταξη αυτή δεν αποκλείει την 

ενδεχόμενη προσθήκη του εμπορικού 

σήματος του κατασκευαστή. 

 

Τροπολογία 26 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σημείο 3 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η σήμανση τοποθετείται στο δοχείο του 

πυροβόλου όπλου. 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία 27 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Επιπλέον, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, 

σε περίπτωση μεταφοράς πυροβόλου 

όπλου από τα κρατικά τους αποθέματα με 

σκοπό τη μόνιμη χρήση του από πολίτες, 

Επιπλέον, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, 

σε περίπτωση μεταφοράς πυροβόλου 

όπλου ή οιουδήποτε ουσιώδους 

συστατικού μέρους του από τα κρατικά 
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το εν λόγω όπλο να διαθέτει ενιαία 

σήμανση που να επιτρέπει την αναγνώριση 

της κυβέρνησης από την οποία γίνεται η 

μεταφορά. 

τους αποθέματα με σκοπό τη μόνιμη χρήση 

του από πολίτες, το εν λόγω όπλο να 

διαθέτει ενιαία σήμανση που να επιτρέπει 

την αναγνώριση της κυβέρνησης από την 

οποία γίνεται η μεταφορά. 

 

Τροπολογία 28 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Τα κράτη μέλη εξαρτούν την άσκηση 

της δραστηριότητας του οπλοπώλη ή 

μεσίτη στο έδαφός τους από την απόκτηση 

άδειας η οποία χορηγείται κατόπιν ελέγχου 

τουλάχιστον όσον αφορά την προσωπική 

και επαγγελματική ακεραιότητα καθώς και 

τις ικανότητες του οπλοπώλη ή μεσίτη. 

Εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, ο 

έλεγχος αφορά το νομικό πρόσωπο και το 

πρόσωπο που διευθύνει την επιχείρηση. 

3. Τα κράτη μέλη εξαρτούν την άσκηση 

της δραστηριότητας του οπλοπώλη ή 

μεσίτη στο έδαφός τους από την απόκτηση 

άδειας η οποία χορηγείται κατόπιν ελέγχου 

τουλάχιστον όσον αφορά την προσωπική 

και επαγγελματική ακεραιότητα και τις 

ικανότητες του οπλοπώλη ή μεσίτη, καθώς 

και τη διαφάνεια της εμπορικής 

δραστηριότητας. Εάν πρόκειται για 

νομικό πρόσωπο, ο έλεγχος αφορά το 

νομικό πρόσωπο και το πρόσωπο που 

διευθύνει την επιχείρηση. 

 

Τροπολογία 29 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 – στοιχείο α 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το εν λόγω σύστημα αρχειοθέτησης 

καταγράφει τον τύπο, τη μάρκα, το 

μοντέλο, το διαμέτρημα, τον αριθμό σειράς 

κάθε πυροβόλου όπλου, καθώς και το 

ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του 

προμηθευτή και του αγοραστή ή του 

κατόχου του όπλου. Το αρχείο πυροβόλων 

όπλων, συμπεριλαμβανομένων των 

απενεργοποιημένων πυροβόλων όπλων, 
διατηρείται μέχρις ότου πιστοποιηθεί η 

Το εν λόγω σύστημα αρχειοθέτησης 

περιλαμβάνει ειδικότερα τον τύπο, τη 

μάρκα, το μοντέλο, το διαμέτρημα, τον 

αριθμό σειράς κάθε πυροβόλου όπλου, 

καθώς και το ονοματεπώνυμο και τη 

διεύθυνση του προμηθευτή και του 

αγοραστή ή του κατόχου του όπλου. Το 

αρχείο πυροβόλων όπλων διατηρείται επ᾽ 

αόριστον μέχρις ότου πιστοποιηθεί η 

καταστροφή του πυροβόλου όπλου από τις 
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καταστροφή του πυροβόλου όπλου από τις 

αρμόδιες αρχές. 

αρμόδιες αρχές. 

 Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν, το 

αργότερο έως την [ημερομηνία], την 

άμεση πρόσβαση των αρμόδιων αρχών 

όλων των κρατών μελών στις 

πληροφορίες που περιέχονται στα εθνικά 

τους μητρώα. Προς τούτο, ορίζουν την 

αρχή που είναι επιφορτισμένη με την 

παροχή αυτής της πρόσβασης και 

ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή. 

 

Τροπολογία 30 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 4β – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Το σύστημα που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1 περιλαμβάνει τουλάχιστον 

έλεγχο της ιδιωτικής και επαγγελματικής 

ακεραιότητας και της ικανότητας του 

οπλοπώλη ή του μεσίτη. Εάν πρόκειται για 

νομικό πρόσωπο, ο έλεγχος αφορά το 

νομικό πρόσωπο και το πρόσωπο που 

διευθύνει την επιχείρηση. 

2. Το σύστημα που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1 περιλαμβάνει τουλάχιστον 

έλεγχο της ιδιωτικής και επαγγελματικής 

ακεραιότητας και της ικανότητας του 

οπλοπώλη ή του μεσίτη, καθώς και έλεγχο 

της διαφάνειας της εμπορικής 

δραστηριότητας. Εάν πρόκειται για 

νομικό πρόσωπο, ο έλεγχος αφορά το 

νομικό πρόσωπο και το πρόσωπο που 

διευθύνει την επιχείρηση. 

 

Τροπολογία 31 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της 

ηλικίας τους, εκτός από την περίπτωση της 

κατοχής πυροβόλου όπλου για κυνήγι και 

σκοποβολή, υπό την προϋπόθεση ότι τα 

άτομα κάτω των 18 ετών έχουν την άδεια 

α) έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της 

ηλικίας τους, εκτός από την περίπτωση της 

απόκτησης, πλην αγοράς, και κατοχής 

πυροβόλου όπλου για κυνήγι και 

σκοποβολή, υπό την προϋπόθεση ότι τα 
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των γονέων τους ή τελούν υπό την 

καθοδήγησή τους, ή υπό την καθοδήγηση 

ενηλίκου κατόχου έγκυρης άδειας 

κυνηγίου ή σκοποβολής, ή βρίσκονται 

εντός εγκεκριμένου προπονητικού κέντρου 

που κατέχει σχετική άδεια ή άλλου είδους 

εγκεκριμένου κέντρου· 

άτομα κάτω των 18 ετών έχουν την άδεια 

των γονέων τους ή τελούν υπό την 

καθοδήγησή τους, ή υπό την καθοδήγηση 

ενηλίκου κατόχου έγκυρης άδειας 

κυνηγίου ή σκοποβολής, ή βρίσκονται 

εντός εγκεκριμένου προπονητικού κέντρου 

που κατέχει σχετική άδεια ή άλλου είδους 

εγκεκριμένου κέντρου· 

Αιτιολόγηση 

Η Επιτροπή διέγραψε το κείμενο που επανεισάγεται με την παρούσα τροπολογία χωρίς βάσιμη 

αιτιολόγηση. Η εξαιρετικά περιορισμένη και αυστηρά ελεγχόμενη εξαίρεση που επιτρέπει στα 

κράτη μέλη να δίνουν τη δυνατότητα σε ορισμένους ανηλίκους να έχουν στην κατοχή τους 

πυροβόλα όπλα είναι απαραίτητη για την οργάνωση ορισμένων τύπων εκπαίδευσης, κυρίως 

όσον αφορά τη δασοκομία. Επιπλέον, δεν έχει νόημα να επιτραπεί στους εν λόγω ανηλίκους η 

κατοχή πυροβόλου όπλου αλλά να μην επιτρέπεται η απόκτηση του εν λόγω πυροβόλου όπλου. 

Τα εν λόγω πυροβόλα όπλα υπόκεινται σε αυστηρό έλεγχο. 

 

Τροπολογία 32 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) δεν είναι πιθανό να αποτελέσουν 

κίνδυνο για τον εαυτό τους, τη δημόσια 

τάξη ή τη δημόσια ασφάλεια· η καταδίκη 

για εκ προθέσεως έγκλημα βίας θεωρείται 

ένδειξη του κινδύνου αυτού. 

β) δεν είναι πιθανό να αποτελέσουν 

κίνδυνο για τον εαυτό τους και τους 

άλλους, τη δημόσια τάξη ή τη δημόσια 

ασφάλεια· η καταδίκη για εκ προθέσεως 

έγκλημα βίας θεωρείται ένδειξη του 

κινδύνου αυτού. 

 

Τροπολογία 33 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) αναλαμβάνουν τη δέσμευση να 

κατέχουν τα όπλα τους σύμφωνα με τα 

κριτήρια φύλαξης και μεταφοράς που 
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ορίζει η νομοθεσία του κράτους μέλους 

στο οποίο κατοικούν και όπως 

προβλέπονται στο άρθρο 5 εδάφιο 1α. 

 

Τροπολογία 34 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Για να μειωθεί κατά το δυνατόν ο 

κίνδυνος κλοπής πυροβόλων όπλων που 

κατατάσσονται στην κατηγορία Β και 

ανήκουν σε ιδιώτες, τα κράτη μέλη 

προβλέπουν κριτήρια ασφαλείας σε σχέση 

με τη φύλαξη, την κατοχή και τη 

μεταφορά πυροβόλων όπλων ή 

πυρομαχικών. Τα κριτήρια αυτά πρέπει 

να είναι προσαρμοσμένα στην 

επικινδυνότητα του πυροβόλου όπλου και 

στον αριθμό των κατεχόμενων 

πυροβόλων όπλων. 

 

Τροπολογία 35 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη προβλέπουν τη διενέργεια 

τυποποιημένων ιατρικών εξετάσεων για 

την έκδοση ή την ανανέωση των αδειών 

που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και 

ανακαλούν τις άδειες εάν οποιαδήποτε 

από τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων 

χορηγήθηκαν δεν ικανοποιείται πλέον. 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία 36 

Πρόταση οδηγίας 
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Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (2α) Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την 

ιδιοκτησία πυροβόλων όπλων και 

πυρομαχικών που προήλθε μέσω 

κληρονομιάς· τα κράτη μέλη πρέπει να 

εμποδίζουν την κατοχή των εν λόγω 

πυροβόλων όπλων από ιδιοκτήτες που δεν 

διαθέτουν τη δέουσα άδεια. 

Αιτιολόγηση 

Πρέπει να επιλυθεί το θέμα των ατόμων που δεν διαθέτουν δέουσα άδεια και έχουν αποκτήσει 

πυροβόλα όπλα μέσω κληρονομιάς, κατάσταση ανεξάρτητη της βούλησής τους. Παρότι πρέπει 

να περιορίζεται η κατοχή και χρήση των πυροβόλων όπλων, δεν υπάρχει αμφιβολία όσον 

αφορά την ιδιοκτησία τους και ορισμένα δικαιώματα που απορρέουν από αυτήν, όπως η νομική 

ικανότητα πώλησης του πυροβόλου όπλου. 

 

Τροπολογία 37 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (2β) Δεν επιρρίπτεται ευθύνη στην αρχή ή 

στον ιδιώτη που διενεργεί τον έλεγχο 

καταλληλότητας για τις ενέργειες του 

προσώπου που υπόκειται στον έλεγχο 

αυτόν, υπό την προϋπόθεση ότι τηρείται 

η σωστή διαδικασία για την 

τυποποιημένη εξέταση. 

 

Τροπολογία 38 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2γ (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (2γ) Τα κράτη μέλη ανακαλούν τις άδειες 

που αναφέρονται στην παράγραφο 1, εάν 

οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις που 

περιλαμβάνονται στο παρόν άρθρο δεν 

ικανοποιείται πλέον. 

 

Τροπολογία 39 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 

 

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. 

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. Σε 

ειδικές περιπτώσεις για σκοπούς εθνικής 

άμυνας, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να 

χορηγούν άδειες για την κατοχή των εν 

λόγω πυροβόλων όπλων και 

πυρομαχικών, εφόσον αυτό δεν αντίκειται 

στη δημόσια τάξη και ασφάλεια. 

 

Τροπολογία 40 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 6 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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 

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, τα 

κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν άδεια σε 

φορείς και άτομα που ασχολούνται με 

πολιτιστικές, ιστορικές, επιστημονικές, 

τεχνικές ή εκπαιδευτικές πτυχές των 
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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). 

όπλων και είναι αναγνωρισμένοι με την 

ιδιότητα αυτή από το κράτος μέλος στου 

οποίου την επικράτεια είναι 

εγκατεστημένοι για την κατοχή πυροβόλων 

όπλων και πυρομαχικών 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 τον 

εκτελεστικό κανονισμό (EΕ)2015/2403 

της Επιτροπής ή έχουν εξαιρεθεί από την 

απενεργοποίηση για λόγους διατήρησης 

της πολιτιστικής και ιστορικής 

κληρονομίας ή επιστημονικούς, τεχνικούς 

ή εκπαιδευτικούς λόγους και εφόσον 

μπορεί να αποδειχθεί ότι η διατήρησή 

τους δεν θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια 

ασφάλεια και τάξη. 

 

Τροπολογία 41 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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. 

Χορηγείται άδεια για την εξ αποστάσεως 

αγορά πυροβόλων όπλων και των 

ουσιωδών συστατικών 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. 

 

Τροπολογία 42 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 6 – παράγραφος 6 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα 

μέτρα για να διασφαλίσουν ότι η 

σύντμηση ενός μακρύκαννου πυροβόλου 

όπλου μέσω της τροποποίησης ενός ή 

περισσότερων ουσιωδών συστατικών 

μερών με αποτέλεσμα τον 

επαναπροσδιορισμό του ως κοντόκαννου 

πυροβόλου όπλου θεωρείται κατασκευή 

και, ως εκ τούτου, παράνομη εκτός εάν 

πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένο 

οπλοπώλη ή οπλουργό. 

 

Τροπολογία 43 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6α (νέο) 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (6α) Στο άρθρο 7 παράγραφος 3 

προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 

 Τα δεδομένα που σχετίζονται με τα 

πυροβόλα όπλα που κατατάσσονται στην 

κατηγορία Β, καθώς και κάθε απόφαση 

χορήγησης άδειας ή απαγόρευσης 

απόκτησης και κατοχής των εν λόγω 

πυροβόλων όπλων, πρέπει να 

καταχωρίζονται στα μηχανογραφημένα 

συστήματα αρχειοθέτησης δεδομένων 

που διατηρούν τα κράτη μέλη και να είναι 

άμεσα προσβάσιμα για τις αρμόδιες 

αρχές όλων των κρατών μελών. 

 

Τροπολογία 44 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 7 – παράγραφος 4 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Στο άρθρο 7 παράγραφος 4 

προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 

διαγράφεται 

Οι μέγιστες προθεσμίες δεν υπερβαίνουν 

τα πέντε έτη. Η άδεια δύναται να 

ανανεωθεί εάν εξακολουθούν να 

ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις βάσει 

των οποίων χορηγήθηκε. 

 

Αιτιολόγηση 

Η προσθήκη υποχρεωτικής προθεσμίας για τις άδειες θα συνεπαγόταν μεγάλο όγκο πρόσθετης 

γραφειοκρατίας τόσο για τις αρχές όσο και για τους νόμιμους κατόχους πυροβόλων όπλων, 

χωρίς να βελτιώνει την ασφάλεια. Οι πόροι αυτοί θα μπορούσαν να δαπανηθούν καλύτερα για 

την καταπολέμηση των παράνομων πυροβόλων όπλων. 

 

Τροπολογία 45 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 10α – παράγραφος 10 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μάλη λαμβάνουν μέτρα 

προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τα όπλα 

που χρησιμοποιούνται για να δίνουν σήμα 

συναγερμού και για σηματοδοσία, καθώς 

και τα όπλα χαιρετισμού και κρότου δεν θα 

μπορούν να μετατραπούν σε πυροβόλα 

όπλα. 

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 

απαραίτητα μέτρα για τους 

κατασκευαστές όπλων και τους 

οπλοπώλες προκειμένου να διασφαλίσουν 

ότι τα όπλα που χρησιμοποιούνται για να 

δίνουν σήμα συναγερμού και για 

σηματοδοσία, καθώς και τα όπλα 

χαιρετισμού και κρότου δεν θα μπορούν να 

μετατραπούν σε πυροβόλα όπλα. Τα 

κράτη μέλη διασφαλίζουν επίσης τη 

σήμανση των εν λόγω όπλων σύμφωνα με 

το άρθρο 4 παράγραφος 1 της παρούσας 

οδηγίας και την καταχώρισή τους στα 

μηχανογραφημένα συστήματα 

αρχειοθέτησης δεδομένων που διατηρούν 

τα κράτη μέλη. 

 

Τροπολογία 46 

Πρόταση οδηγίας 
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Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 10 α – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή θεσπίζει τεχνικές 

προδιαγραφές για τα όπλα που 

χρησιμοποιούνται για να δίνουν σήμα 

συναγερμού και για σηματοδοσία καθώς 

και για τα όπλα χαιρετισμού και κρότου, 

προκειμένου να διασφαλίσει ότι δεν θα 

μπορούν να μετατραπούν σε πυροβόλα 

όπλα. 

Τα κράτη μάλη λαμβάνουν μέτρα 

προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τα όπλα 

που χρησιμοποιούνται για να δίνουν σήμα 

συναγερμού και για σηματοδοσία, καθώς 

και τα όπλα χαιρετισμού και κρότου δεν θα 

μπορούν να μετατραπούν σε πυροβόλα 

όπλα. Η Επιτροπή θα εκδώσει μέχρι τις 

31 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τη 

διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 

13α παράγραφος 2 της παρούσας 

οδηγίας, κοινά πρότυπα μετατροπής, 

διασφαλίζοντας ότι οποιαδήποτε 

μετατροπή πυροβόλου όπλου που 

μεταβάλλει την κατηγορία του 

πραγματοποιείται κατά τρόπο που 

καθιστά την εν λόγω μετατροπή μη 

αναστρέψιμη. 

 

Τροπολογία 47 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σημείο 8 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 10 β – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν διατάξεις ώστε 

οι αρμόδιες αρχές να επαληθεύουν την 

απενεργοποίηση των πυροβόλων όπλων 

προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι 

μετατροπές που πραγματοποιούνται σε 

πυροβόλο όπλο το καθιστούν αμετάκλητα 

ακατάλληλο για χρήση. Τα κράτη μέλη 

προβλέπουν, στο πλαίσιο της εν λόγω 

επαλήθευσης, τη χορήγηση πιστοποιητικού 

ή εγγράφου που επιβεβαιώνει την 

απενεργοποίηση του πυροβόλου όπλου ή 

την απόθεση σχετικού ευδιάκριτου 

σήματος επί του πυροβόλου όπλου. 

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό της 

Επιτροπής 2015/24031α της 15ης 

Δεκεμβρίου 2015 τα κράτη μέλη 

θεσπίζουν διατάξεις ώστε οι αρμόδιες 

αρχές να επαληθεύουν την 

απενεργοποίηση των πυροβόλων όπλων 

προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι 

μετατροπές που πραγματοποιούνται σε 

πυροβόλο όπλο το καθιστούν αμετάκλητα 

ακατάλληλο για χρήση. Τα κράτη μέλη 

προβλέπουν, στο πλαίσιο της εν λόγω 

επαλήθευσης, τη χορήγηση πιστοποιητικού 

και εγγράφου που επιβεβαιώνει την 

απενεργοποίηση του πυροβόλου όπλου και 

την απόθεση επί του πυροβόλου όπλου 
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σχετικού ευδιάκριτου σήματος σε καθένα 

από τα ουσιώδη συστατικά μέρη του 

απενεργοποιημένου όπλου. 

 Τα κράτη μέλη ορίζουν την αρχή που θα 

είναι αρμόδια για την απενεργοποίηση 

των πυροβόλων όπλων και ενημερώνουν 

σχετικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 

αργότερο έως την [ημερομηνία]. 

 1α ΕΕ L 333 της 19.12.2015, σ. 62 

 

Τροπολογία 48 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 10 β – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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. 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία 49 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 10 γ (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Τα κράτη μέλη θεσπίζουν διατάξεις για 

την ασφαλή φύλαξη πυροβόλων όπλων 

και πυρομαχικών, που εμπίπτουν στις 

κατηγορίες Α, Β και Γ, οι οποίες πληρούν 

πρότυπα ισοδύναμα με εκείνα που 

προβλέπονται στη συμφωνία για τον 

Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, 

προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα 
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πυροβόλα όπλα και τα πυρομαχικά 

φυλάσσονται κατά τρόπο ώστε να 

ελαχιστοποιείται κάθε κίνδυνος 

πρόσβασης σε αυτά από μη 

εξουσιοδοτημένα άτομα. 

 

Τροπολογία 50 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 10 δ (νέο)  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Τα περιττά αποθέματα όπλων κατηγορίας 

Α που χρησιμοποιούσαν η αστυνομία, οι 

τελωνειακές αρχές και οι ένοπλες 

δυνάμεις απενεργοποιούνται κατά τρόπο 

μη αναστρέψιμο σύμφωνα με τον 

εκτελεστικό κανονισμό (EΕ) 2015/2403 

της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 

2015, εξαιρουμένων των μεταφορών που 

πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις 

άδειες που χορηγούνται δυνάμει του 

άρθρου 6 παράγραφοι 1 και 2. 

 

Τροπολογία 51 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (8α) Πέραν της ανάγκης ύπαρξης του 

συστήματος καταχώρισης των όπλων που 

κατέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 

σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις, κάθε 

κράτος μέλος θα πρέπει να εξασφαλίζει 

την ύπαρξη ενός μητρώου που θα 

καθιστά δυνατή την ιχνηλασιμότητα και 

τον έλεγχο των όπλων που έχουν 

κατασχεθεί από τις αρχές ή έχουν 

δηλωθεί ότι έχουν απολεσθεί προς όφελος 

του κράτους, από την παράδοση ή 

κατάσχεσή τους έως την ενδεχόμενη 

καταστροφή, χρήση από τις αρχές ή 
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επανεισαγωγή τους στο εμπόριο. 

 

Τροπολογία 52 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σημείο 9 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 13 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 

ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τις 

άδειες που χορηγούνται για τη μεταφορά 

πυροβόλων όπλων σε άλλο κράτος μέλος, 

καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη μη 

χορήγηση αδειών, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 7. 

4. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 

ανταλλάσσουν πληροφορίες με 

ηλεκτρονικά μέσα σχετικά με τις άδειες 

που χορηγούνται για τη μεταφορά 

πυροβόλων όπλων σε άλλο κράτος μέλος, 

καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη μη 

χορήγηση αδειών, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 7 έως τις [ημερομηνία] το 

αργότερο και σύμφωνα με τον κανονισμό 

(EΕ) 2016/… του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1α. 

 ___________________ 

 1α Κανονισμός (EΕ) 2016/… του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για την προστασία των 

φυσικών προσώπων κατά την 

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και για την ελεύθερη 

κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 

(βασικός κανονισμός για την προστασία 

των δεδομένων), και για την κατάργηση 

της οδηγίας 95/46/EΚ (ΕΕ L …). 

Αιτιολόγηση 

Η ανταλλαγή πληροφοριών πρέπει να είναι αποτελεσματική και σύμφωνη με τις ισχύουσες 

νομοθετικές διατάξεις περί προστασίας δεδομένων. 

 

Τροπολογία 53 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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 νέων διατάξεων, 
συνοδευόμενη, κατά περίπτωση, από 

προτάσεις ιδίως σχετικά με τις κατηγορίες 

πυροβόλων όπλων του παραρτήματος Ι και 

τα ζητήματα που σχετίζονται με τον 

σπονδυλωτό σχεδιασμό των όπλων και τις 

νέες τεχνολογίες, όπως η τρισδιάστατη 

εκτύπωση. Η πρώτη έκθεση υποβάλλεται 

δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος της 

παρούσας οδηγίας. 

 

Τροπολογία 54 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 17 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή αξιολογεί, έως [ημερομηνία], 

τα απαραίτητα στοιχεία ενός συστήματος 

ανταλλαγής μεταξύ των κρατών μελών 

των πληροφοριών που περιέχονται στα 

μηχανοργανωμένα συστήματα 

αρχειοθέτησης δεδομένων τα οποία 

αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 4. 

Η αξιολόγηση της Επιτροπής συνοδεύεται, 

κατά περίπτωση, από νομοθετική πρόταση 

που λαμβάνει υπόψη τα υφιστάμενα μέσα 

όσον αφορά την ανταλλαγή 

πληροφοριών.» 

Η Επιτροπή αξιολογεί, έως [ημερομηνία], 

τα απαραίτητα στοιχεία ενός συστήματος 

το οποίο θα παρέχει σε κάθε κράτος 

μέλος πρόσβαση στις πληροφορίες που 

περιέχονται στα μηχανοργανωμένα 

συστήματα αρχειοθέτησης δεδομένων τα 

οποία αναφέρονται στο άρθρο 4 

παράγραφος 4. Η αξιολόγηση της 

Επιτροπής συνοδεύεται, κατά περίπτωση, 

από νομοθετική πρόταση που λαμβάνει 

υπόψη τα υφιστάμενα μέσα όσον αφορά 

την ανταλλαγή πληροφοριών.» 

 

Τροπολογία 55 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Παράρτημα I – Μέρος II 



 

RR\1102029EL.doc 109/112 PE578.822v02-00 

 EL 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Στο παράρτημα I της οδηγίας 

91/477/ΕΚ, το μέρος ΙΙ τροποποιείται ως 

εξής: 

διαγράφεται 

α) Το στοιχείο Α τροποποιείται ως εξής:  

i) στην κατηγορία Α, προστίθενται τα 

ακόλουθα στοιχεία: 

 

«6. Τα αυτόματα πυροβόλα όπλα που 

έχουν μετατραπεί σε ημιαυτόματα 

πυροβόλα όπλα· 

 

7Τα ημιαυτόματα μη πολεμικά πυροβόλα 

όπλα που έχουν τη μορφή αυτόματου 

πυροβόλου όπλου· 

 

8Τα πυροβόλα όπλα που αναφέρονται στα 

στοιχεία 1 έως 7, αφού έχουν 

απενεργοποιηθεί.» 

 

ii) στην κατηγορία Β, απαλείφεται το 

στοιχείο 7. 

 

iii) Στην κατηγορία Γ, προστίθενται τα 

ακόλουθα στοιχεία: 

 

«5. Τα όπλα που χρησιμοποιούνται για να 

δίνουν σήμα συναγερμού και για 

σηματοδοσία, τα όπλα χαιρετισμού και 

κρότου, καθώς και τα αντίγραφα όπλων· 

 

6Τα πυροβόλα όπλα που κατατάσσονται 

στην κατηγορία Β και στα στοιχεία 1 έως 

5 της κατηγορίας Γ, αφού έχουν 

απενεργοποιηθεί.» 

 

β) στο σημείο Β, απαλείφεται το 

ακόλουθο κείμενο: 

 

«Ο μηχανισμός κλείστρου, η θαλάμη και 

η κάννη των πυροβόλων όπλων, ως 

μεμονωμένα αντικείμενα, 

περιλαμβάνονται στην ίδια κατηγορία με 

το πυροβόλο όπλο του οποίου αποτελούν 

ή προορίζονται να αποτελέσουν μέρη.» 

 

Αιτιολόγηση 

Η προτεινόμενη τροπολογία θα ζημιώσει τις συνολικές αμυντικές δυνατότητες ορισμένων 

κρατών μελών. 
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Τροπολογία 56 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13 α (νέο) 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – στοιχείο Α – κατηγορία Γ – σημείο 5 

 

Ισχύον κείμενο  Τροπολογία 

 (13α) Στο παράρτημα I της οδηγίας 

91/477/ΕΚ, το μέρος ΙΙ τροποποιείται ως 

εξής: 

 Στην κατηγορία Γ, προστίθεται το 

ακόλουθο σημείο: 

5. Τα όπλα που χρησιμοποιούνται για να 

δίνουν σήμα συναγερμού και για 

σηματοδοσία, τα όπλα χαιρετισμού και 

κρότου, καθώς και τα αντίγραφα όπλων· 

5. Τα πυροβόλα όπλα που κατατάσσονται 

στις κατηγορίες Α, Β, και στα σημεία 1 

έως 4 της κατηγορίας Γ και τα οποία 

έχουν μετατραπεί σε όπλα που 
χρησιμοποιούνται για να δίνουν σήμα 

συναγερμού και για σηματοδοσία, σε όπλα 

χαιρετισμού και κρότου, αερίου, paintball 

ή airsoft, καθώς και σε όπλα τύπου 

Flobert ή percussion lock. 

Αιτιολόγηση 

We see no reason for alarm and signal weapons, salute and acoustic weapons to be included 

in category C, if they were originally produced as such (i.e. not by conversion from live 

ammunition). Provided that they have been approved and homologated to enter the market 

(which typically also includes safety checks), they should stay outside of the scope of the 

Directive. Regarding firearms converted to alarm, signal weapons etc., this proposal aims to 

close the loophole that was probably previously used by terrorists and criminals, who 

converted them back to live ammunition. Including them in category C acts as a preventive 

measure from their conversion back to the original state, as making them subject to 

declaration would make them traceable, and therefore uninteresting for committing crimes. 
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