
AM\660564EL.doc PE 386.662v01-00

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

30.3.2007 PE 386.662v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 9-54

Σχέδιο γνωμοδότησης (PE 380.586v01-00)
Alexander Alvaro
Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση 
της οδηγίας του Συμβουλίου 91/477/ΕΟΚ σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της 
κατοχής όπλων

Πρόταση οδηγίας (COM(2006)0093 – C6-0081/2006 – 2006/0031(COD))

Πρόταση οδηγίας 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία: Michael Cashman

Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη 3α (νέα)

(3α) Οι υπηρεσίες πληροφοριών της 
αστυνομίας αναφέρουν αύξηση στην 
Κοινότητα των εγκληματικών 
δραστηριοτήτων που διαπράττονται με τη 
βοήθεια τροποποιημένων όπλων, καθώς 
και αύξηση του διαμεθοριακού 
λαθρεμπορίου όπλων δυνάμενων να 
τροποποιηθούν προκειμένου να 
μετατραπούν σε πυροβόλα όπλα που 
εξακοντίζουν σφαίρες, βολίδα ή βλήμα 
μέσω της ενέργειας εκρηκτικής ύλης· κατά 
συνέπεια είναι σημαντικό να υπάρξει 
μέριμνα προκειμένου τέτοια δυνάμενα να 
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μετατραπούν όπλα περιληφθούν στον 
ορισμό των "πυροβόλων όπλων" της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αστυνομία αναφέρει το διευρυνόμενο πρόβλημα των τροποποιημένων όπλων ιδίως στο 
πλαίσιο της εισαγωγής από ορισμένα κράτη μέλη πλέον αυστηρών ελέγχων στα παραδοσιακά 
πυροβόλα όπλα. Πρόκειται προφανώς για ένα διευρωπαϊκό πρόβλημα, το οποίο συνοδεύεται 
από λαθρεμπόριο δυνάμενων να μετατραπούν όπλων που διατίθενται νομίμως σε ορισμένα 
κράτη μέλη προς άλλα κράτη μέλη προκειμένου να μετατραπούν.

Τροπολογία: Véronique Mathieu

Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη 5

(5) Επιπλέον, το πρωτόκολλο θεσπίζει 
υποχρέωση σήμανσης των όπλων κατά την 
κατασκευή τους και κατά τη μεταβίβαση 
κρατικών αποθεμάτων με σκοπό τη μόνιμη 
χρήση από πολίτες, ενώ η οδηγία 91/477 
κάνει απλώς μια έμμεση νύξη στην 
υποχρέωση σήμανσης.

(5) Επιπλέον, το πρωτόκολλο θεσπίζει 
υποχρέωση σήμανσης των όπλων κατά την 
κατασκευή τους και κατά τη μεταβίβαση 
κρατικών αποθεμάτων με σκοπό τη μόνιμη 
χρήση από πολίτες, ενώ η οδηγία 91/477 
κάνει απλώς μια έμμεση νύξη στην 
υποχρέωση σήμανσης. Στο βαθμό που η 
σύμβαση για την αμοιβαία αναγνώριση 
των σφραγίδων γνησιότητας των φορητών 
πυροβόλων όπλων (σύμβαση CIP) της 1ης 
Ιουλίου 1969 περιλαμβάνει όλες τις 
απαιτήσεις του πρωτοκόλλου, ενδείκνυται 
να προβλεφθεί η εφαρμογή της σύμβασης 
CΙΡ σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η Σύμβαση CIP ισχύει σε μεγάλο τμήμα των κρατών μελών της ΕΕ και επιτρέπει να 
διασφαλιστεί ένα σύστημα σήμανσης και ελέγχου, που περιλαμβάνει όλες τις εγγυήσεις και 
απαιτήσεις που ορίζονται στο πρωτόκολλο των Ηνωμένων Εθνών.
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Τροπολογία: Marie-Line Reynaud

Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη 6

(6) Από την άλλη πλευρά, η διάρκεια 
τήρησης αρχείων με πληροφορίες σχετικά 
με τα όπλα πρέπει να γίνει τουλάχιστον 
δέκα έτη όπως προβλέπει το πρωτόκολλο.

(6) Από την άλλη πλευρά, πρέπει να 
υπάρξει υπέρβαση αυτών που προβλέπει το 
πρωτόκολλο όσον αφορά τη διατήρηση 
των πληροφοριών από τα κράτη μέλη με 
την πρόβλεψη της σύστασης σε εθνικό 
επίπεδο ενός κεντρικού μηχανοργανωμένου 
αρχείου και με την επέκταση στα 20 έτη 
της ελάχιστης διάρκειας διατήρησης των 
πληροφοριών. Η πρόσβαση των 
αστυνομικών και δικαστικών αρχών στις 
πληροφορίες που περιλαμβάνονται σ' αυτό 
το κεντρικό αρχείο υπόκειται στην τήρηση 
του άρθρου 8 της σύμβασης προάσπισης 
των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των 
θεμελιωδών ελευθεριών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό όπως η πρόσβαση στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σ' αυτό το κεντρικό 
αρχείο πλαισιωθεί προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση της ιδιωτικής και οικογενειακής 
ζωής.

Τροπολογία: Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg, Gisela Kallenbach

Τροπολογία 12
Αιτιολογική σκέψη 6

(6) Από την άλλη πλευρά, η διάρκεια 
τήρησης αρχείων με πληροφορίες σχετικά 
με τα όπλα πρέπει να γίνει τουλάχιστον δέκα 
έτη όπως προβλέπει το πρωτόκολλο.

(6) Από την άλλη πλευρά, ενώ το 
Πρωτόκολλο προβλέπει ότι η διάρκεια 
τήρησης αρχείων με πληροφορίες σχετικά 
με τα όπλα πρέπει να γίνει τουλάχιστον δέκα 
έτη, είναι αναγκαίο να παραταθεί η 
περίοδος αυτή σε τουλάχιστον 20 έτη έτσι 
ώστε να καταστεί δυνατή η ορθή 
ιχνηλάτηση των πυροβόλων όπλων. Είναι
επίσης αναγκαίο τα κράτη μέλη να
διατηρούν ένα μηχανοργανωμένο και 
συγκεντρωτικό σύστημα αρχειοθέτησης 
δεδομένων στο οποίο σε κάθε πυροβόλο 
όπλο θα αποδίδεται ένας μοναδικός 
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αναγνωριστικός αριθμός και όπου θα 
μνημονεύονται το ονοματεπώνυμο και η 
διεύθυνση όλων των διαδοχικών 
ιδιοκτητών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Πρωτόκολλο προβλέπει τη διατήρηση των πληροφοριών ή "για διάστημα όχι μικρότερο των
δέκα ετών", αλλά η 10ετής περίοδος είναι ανεπαρκής αν λάβουμε υπόψη την πολύ μεγάλη 
διάρκεια ζωής των πυροβόλων όπλων. Κατά συνέπεια οι πληροφορίες πρέπει να διατηρούνται
για τουλάχιστον 20 έτη. Επιπλέον, το Πρωτόκολλο προβλέπει ότι η διατήρηση των 
πληροφοριών είναι ευθύνη των δημόσιων αρχών. Η ενδεδειγμένη ιχνηλάτηση των πυροβόλων 
όπλων απαιτεί κεντρικά συστήματα καταχώρησης για την παρακολούθηση του όπλου και όχι 
του προσώπου. Η αυτοματοποίηση των μητρώων είναι επιτακτική ανάγκη στον 21ο αιώνα.

Τροπολογία: Marie-Line Reynaud

Τροπολογία 13
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

(6α) Ενδείκνυται επίσης, προκειμένου να 
διευκολυνθεί η ιχνηλάτηση των πυροβόλων 
όπλων και να καταπολεμηθεί 
αποτελεσματικά η κατασκευή και η 
παράνομη διακίνηση πυροβόλων όπλων, 
των εξαρτημάτων τους, των μερών τους 
και πυρομαχικών, να βελτιωθεί η 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 
κρατών μελών.

Or. fr

Τροπολογία: Marie-Line Reynaud

Τροπολογία 14
Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

(6β) Η διατήρηση και η ανταλλαγή 
πληροφοριών υπόκεινται στην τήρηση της 
οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
24ης Οκτωβρίου 1995, σχετικά με την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 
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της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία 
αυτών των δεδομένων.
__________________
1 ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σελ. 31

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να υπομνησθεί η ανάγκη τήρησης της οδηγίας πλαίσιο για την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τροπολογία: Véronique Mathieu

Τροπολογία 15
Αιτιολογική σκέψη 9 α  (νέα)

(9α) Πρέπει να ενθαρρυνθούν τα κράτη 
μέλη να σχεδιάσουν μια νέα ταξινόμηση 
των κατηγοριών όπλων στην περίπτωση 
που αυτή αποδειχθεί ευεργετική για τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Or. fr

Τροπολογία: Véronique Mathieu

Τροπολογία 16
Αιτιολογική σκέψη 9 β  (νέα)

(9β) Πρέπει η Επιτροπή να εκπονήσει 
ταχέως μια μελέτη κόστους ωφέλειας του 
αντικτύπου που θα είχε μια μείωση του 
αριθμού των κατηγοριών όπλων στη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Or. fr
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Τροπολογία: Michael Cashman

Τροπολογία 17
Αιτιολογική σκέψη 9 α  (νέα)

(9α) Το ευρωπαϊκό δελτίο πυροβόλου 
όπλου πρέπει να θεωρείται ως το βασικό 
αναγκαίο έγγραφο για τους κυνηγούς και 
τους σκοπευτές προκειμένου να 
μεταφέρουν ένα πυροβόλο όπλο σε ένα 
άλλο κράτος μέλος. Κάθε επιπλέον όρος 
που ορίζεται από κράτος μέλος όσον 
αφορά τη μεταφορά πυροβόλου όπλου προς 
αυτό το κράτος μέλος από κυνηγό ή 
σκοπευτή θα πρέπει να δικαιολογείται από 
νόμιμους λόγους δημοσίας τάξεως και 
προστασίας της δημόσιας ασφάλειας, και 
να μην είναι δυσανάλογο σε σχέση με τους
επιδιωκόμενους σκοπούς. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά τις μετακινήσεις των κυνηγών και των σκοπευτών, τα κράτη μέλη μπορούν να 
απαιτήσουν έγγραφα άλλα εκτός του ευρωπαϊκού δελτίου πυροβόλου όπλου μόνον εάν οι 
προϋποθέσεις αυτές δικαιολογούνται από νόμιμους λόγους δημοσίας τάξεως και προστασίας 
της δημόσιας ασφάλειας και εφόσον βρίσκονται σε αναλογία σε σχέση με τους επιδιωκόμενους 
στόχους.

Τροπολογία: Kathalijne Maria Buitenweg, Gisela Kallenbach

Τροπολογία 18
Αιτιολογική σκέψη 9 α  (νέα)

(9α) Λόγω του ειδικού χαρακτήρα της
δραστηριότητας οπλοπωλών και μεσιτών, 
επιβάλλεται ο αυστηρός έλεγχος της 
δραστηριότητας αυτής, ιδίως προκειμένου 
να επαληθεύονται τα επαγγελματικά 
προσόντα των οπλοπωλών και μεσιτών και 
η προέλευση των οικονομικών μέσων τους.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Μέχρι στιγμής, η άσκηση της δραστηριότητας του οπλοπώλη δεν υφίστατο τις κατάλληλες
ρυθμίσεις, σε αντίθεση με πολλά άλλα επαγγέλματα, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για μια 
εντελώς ιδιαίτερη δραστηριότητα η οποία απαιτεί αυστηρούς ελέγχους. Κατά συνέπεια, είναι
επιθυμητό οι οπλοπώλες και μεσίτες να πιστοποιούν τα επαγγελματικά τους προσόντα και να 
δικαιολογούν τα οικονομικά μέσα τους.

Τροπολογία: Kathalijne Maria Buitenweg, Gisela Kallenbach

Τροπολογία 19
Αιτιολογική σκέψη 9 β  (νέα)

(9β) Απαιτούνται επιπλέον μέτρα για να
μειωθούν οι κίνδυνοι βίαιων θανάτων και
τραυματισμών που οφείλονται σε ελαφρά 
όπλα, όπου ένας σημαντικός παράγοντας 
που επηρεάζει τη χρήση ελαφρών όπλων 
είναι η εύκολη διαθεσιμότητά τους. 
Ειδικότερα, πρέπει να απαγορεύεται η
απόκτηση πυροβόλων μέσω επικοινωνίας
εξ αποστάσεως, όπως για παράδειγμα 
μέσω του Διαδικτύου, ενώ πρέπει να 
υπάρχει περίοδος εκτόνωσης μεταξύ της 
στιγμής όπου ο πελάτης παραγγέλνει το 
πυροβόλο όπλο και τη στιγμή που 
παραδίδεται το πυροβόλο όπλο, ενώ τα 
κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν 
λεπτομερείς ρυθμίσεις σχετικά με την 
απαγόρευση της αγοράς πυροβόλων όπλων 
από πρόσωπα που έχουν στο παρελθόν 
καταδικαστεί τελεσίδικα για ποινικό 
αδίκημα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αγορά πυροβόλων όπλων με επικοινωνία εξ αποστάσεως δεν επιτρέπει τον κατάλληλο 
έλεγχο. Επιπλέον, η θέσπιση περιόδου εκτόνωσης, όπως εφαρμόζεται για παράδειγμα σε 
ορισμένες πολιτείες των ΗΠΑ (π.χ. Καλιφόρνια) θα συνέβαλλε στο να αποφεύγεται η διάπραξη 
εγκλημάτων υπό το κράτος προσωρινής σύγχυσης των φρενών. Η αγορά πυροβόλων όπλων από
πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί για ποινικά αδικήματα είναι επικίνδυνη και πρέπει να 
υπάγεται σε ρύθμιση.
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Τροπολογία: Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg, Gisela Kallenbach

Τροπολογία 20
Αιτιολογική σκέψη 9 γ  (νέα)

(9γ) Το Ευρωπαϊκό Δελτίο Πυροβόλου
Όπλου λειτουργεί ικανοποιητικά σε γενικές
γραμμές και πρέπει να θεωρείται ως το 
μοναδικό έγγραφο που χρειάζονται οι 
κυνηγοί και οι σκοπευτές για να 
μεταφέρουν πυροβόλο όπλο σε άλλο κράτος 
μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως αναφέρεται στην έκθεση της Επιτροπής του 2000 και για λόγους ορθής λειτουργίας της
εσωτερικής αγοράς, τα κράτη μέλη δεν πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να απαιτούν άλλα 
έγγραφα ή τέλη πέρα από το Ευρωπαϊκό Δελτίο Πυροβόλου Όπλου για την κυκλοφορία 
κυνηγών και σκοπευτών.

Τροπολογία: Michael Cashman

Τροπολογία 21
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ -1 (νέα)

Άρθρο 1, παράγραφος 1 (Οδηγία 91/477/ΕΟΚ)

(-1) Το άρθρο 1(1) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο:
" Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας
ως "πυροβόλο όπλο" νοείται οποιοδήποτε
φορητό όπλο με κάνη το οποίο εξακοντίζει, 
είναι σχεδιασμένο να εξακοντίζει ή μπορεί 
εύκολα να μετατραπεί ώστε να εξακοντίζει 
σφαίρα, βολίδα ή βλήμα μέσω της 
ενέργειας εκρηκτικής ύλης, εκτός εάν 
ικανοποιεί τον παρόντα ορισμό αλλά 
εξαιρείται για έναν από τους λόγους που 
αναφέρονται στο παράρτημα I τμήμα III. 
Τα πυροβόλα όπλα κατατάσσονται σε 
κατηγορίες στο τμήμα II του 
παραρτήματος I."

Or. en
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Αιτιολόγηση

The definition of a firearm is consistent with the Protocol. However, the definition should 
acknowledge the increase in the use of converted weapons in criminal activity across Europe, 
and the increase in cross-border smuggling of convertible weapons, including since the 
signing of the Protocol in 2001. The definition of 'readily convertible' used in the Protocol is 
weak, and risks differing interpretation across Member States, and therefore opens potential 
loopholes in the control of weapons used in criminal activities for criminal exploitation. 
Police also cite increasingly advanced techniques used by criminals in order to convert 
weapons, and therefore weapons may be used for conversion that are not considered 'readily 
convertible'. Furthermore the definition should be consistent with the exclusion of deactivated 
firearms, antique weapons and some other firearms mentioned in Annex 1, section III of the 
Directive.

Τροπολογία: Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg, Gisela Kallenbach

Τροπολογία 22
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ -1 (νέα)

Άρθρο 1, παράγραφος 1 α (νέα) (Οδηγία 91/477/ΕΟΚ)

(-1) Στο άρθρο 1, παρεμβάλλεται η
ακόλουθη παράγραφος 1α:
"1α. Για τους σκοπούς της παρούσας 
οδηγίας νοούνται ως "όπλα αντίκες" κάθε 
όπλο που έχει κατασκευαστεί πριν το 1900 
ή κάθε νεώτερο όπλο, το οποίο θεωρείται 
ως αντίκα από κράτος μέλος σύμφωνα με 
δεδομένα τεχνικά κριτήρια".

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένας ορισμός των όπλων αντίκες είναι αναγκαίος για λόγους νομικής ασφάλειας δεδομένου ότι 
αυτά δεν καλύπτονται από την παρούσα οδηγία. Εξάλλου, άλλοι ορισμοί που έχουν καθιερωθεί 
από τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιτραπούν εφόσον βασίζονται σε τεχνικά κριτήρια.

Τροπολογία: Edith Mastenbroek

Τροπολογία 23
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ -1 (νέα)

Άρθρο 1, παράγραφος 2 (νέα) (Οδηγία 91/477/ΕΟΚ)
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(-1) Το άρθρο 1(2) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο:
"2. Για τους σκοπούς της παρούσας 
οδηγίας νοείται ως "οπλοπώλης κάθε 
φυσικό πρόσωπο του οποίου η 
επαγγελματική δραστηριότητα συνίσταται 
εν όλω ή εν μέρει στην κατασκευή, την 
εμπορία ή τη διάθεση πλαισίου γι' αυτό το 
σκοπό, την ανταλλαγή, μίσθωση, επισκευή 
ή την μετατροπή πυροβόλων όπλων".

Or. en

Τροπολογία: Marie-Line Reynaud

Τροπολογία 24
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Άρθρο 1, παράγραφος 4 (Οδηγία 91/477/ΕΟΚ)

4. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας 
ως "παράνομη διακίνηση» νοείται η αγορά, 
η πώληση, η παράδοση, η μεταφορά ή η 
μετακίνηση πυροβόλων όπλων, των 
εξαρτημάτων τους, των μερών τους και των 
πυρομαχικών από την επικράτεια ενός 
κράτους μέλους ή μέσω αυτής προς την 
επικράτεια άλλου κράτους μέλους εάν ένα 
από τα εν λόγω κράτη μέλη δεν την 
επιτρέπει σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας ή εάν τα πυροβόλα όπλα 
δεν είναι καταγεγραμμένα σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παράγραφος 1".

2β. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας 
ως "παράνομη διακίνηση» νοείται η αγορά, 
η πώληση, η παράδοση, η μεταφορά ή η 
μετακίνηση πυροβόλων όπλων, των 
εξαρτημάτων τους, των μερών τους και των 
πυρομαχικών από την επικράτεια ενός 
οιουδήποτε κράτους ή μέσω αυτής προς την 
επικράτεια κράτους μέλους εάν ένα από τα 
εν λόγω κράτη μέλη δεν την επιτρέπει 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας 
οδηγίας ή εάν τα πυροβόλα όπλα δεν είναι 
καταγεγραμμένα σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 1".

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι επιθυμητό όπως ο ορισμός "παράνομη διακίνηση" περιλαμβάνει επίσης τις περιπτώσεις 
όπου τα πυροβόλα όπλα, εξαρτήματα, μέρη και πυρομαχικά προέρχονται από τρίτο κράτος.
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Τροπολογία: Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg, Gisela Kallenbach

Τροπολογία 25
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Άρθρο 1, παράγραφος 4 (Οδηγία 91/477/ΕΟΚ)

4. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας 
ως "παράνομη διακίνηση» νοείται η αγορά, 
η πώληση, η παράδοση, η μεταφορά ή η 
μετακίνηση πυροβόλων όπλων, των 
εξαρτημάτων τους, των μερών τους και των 
πυρομαχικών από την επικράτεια ενός 
κράτους μέλους ή μέσω αυτής προς την 
επικράτεια άλλου κράτους μέλους εάν ένα 
από τα εν λόγω κράτη μέλη δεν την 
επιτρέπει σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας ή εάν τα πυροβόλα όπλα 
δεν είναι καταγεγραμμένα σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παράγραφος 1".

2β. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας 
ως «παράνομη διακίνηση» νοείται η αγορά, 
η πώληση, η παράδοση, η μεταφορά ή η 
μετακίνηση πυροβόλων όπλων, των 
εξαρτημάτων τους, των μερών τους και των 
πυρομαχικών, κατά παράβαση της 
παρούσας οδηγίας, από την επικράτεια 
οποιουδήποτε κράτους ή μέσω αυτής προς 
την επικράτεια ενός κράτους μέλους εάν ένα 
από τα εν λόγω κράτη μέλη δεν την 
επιτρέπει σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας ή εάν τα πυροβόλα όπλα, 
τα μέρη και εξαρτήματά τους και τα 
πυρομαχικά δεν έχουν καταχωρηθεί 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 ή
δεν είναι καταγεγραμμένα σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παράγραφος 1. Ωστόσο, η αγορά, 
πώληση, παράδοση, διακίνηση ή μεταφορά
πυροβόλων όπλων δεν θεωρείται παράνομη
διακίνηση για τον αποκλειστικό λόγο ότι τα 
είδη αυτά δεν είναι καταγεγραμμένα 
σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 1, 
στην περίπτωση που αυτά 
κατασκευάστηκαν ή μεταφέρθηκαν από 
κρατικά αποθέματα σε μόνιμη μη 
στρατιωτική χρήση πριν από ...*, υπό τον 
όρο ότι η σήμανση ικανοποιεί τις 
απαιτήσεις που ίσχυαν πριν από εκείνη την 
ημερομηνία.
____________
* [προθεσμία μεταφοράς της οδηγίας στο 
εθνικό δίκαιο]

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απουσία καταχώρησης πρέπει να συμπεριληφθεί ως προαπαιτούμενο της παράνομης 
διακίνησης. Η προσθήκη των λέξεων "κατά παράβαση της παρούσας οδηγίας" και
"οποιουδήποτε κράτους" θα καταστήσει δυνατή την ασφάλεια δικαίου, δεδομένου ότι ορίζει ως 
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παράνομη διακίνηση οποιαδήποτε διακίνηση δεν βρίσκεται σε συμμόρφωση με όλες τις 
διατάξεις της οδηγίας και παράλληλα εξασφαλίζει ότι όλα τα πυροβόλα όπλα που υπάρχουν 
στην επικράτεια της ΕΕ έχουν ίση μεταχείριση. Ωστόσο, οι συναλλαγές πυροβόλων όπλων οι
οποίες ικανοποιούν τις τρέχουσες απαιτήσεις σήμανσης δεν πρέπει να θεωρούνται παράνομες 
εάν αφορούν πυροβόλα όπλα που έχουν κατασκευαστεί ή μεταφερθεί πριν από την ημερομηνία 
μεταφοράς της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο.

Τροπολογία: Marie-Line Reynaud

Τροπολογία 26
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Α (ΝΕΑ)

Άρθρο 1, παράγραφος 4 (Οδηγία 91/477/ΕΟΚ)

1α) Το άρθρο 1, παράγραφος 4, 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"4. Το ευρωπαϊκό δελτίο πυροβόλου όπλου 
είναι έγγραφο το οποίο χορηγείται κατόπιν 
αιτήσεως από τις αρχές ενός κράτους 
μέλους σε πρόσωπο το οποίο καθίσταται 
νόμιμος κάτοχος και χρήστης πυροβόλου 
όπλου. Η μέγιστη περίοδος ισχύος του είναι 
πέντε έτη. Η περίοδος ισχύος δύναται να 
παραταθεί. Το δελτίο περιέχει τα στοιχεία 
που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙ. Το 
ευρωπαϊκό δελτίο πυροβόλου όπλου είναι 
προσωπικό έγγραφο επί του οποίου 
αναγράφονται το ή τα πυροβόλα όπλα που 
κατέχει και χρησιμοποιεί ο κάτοχος του 
δελτίου. Το πρόσωπο που χρησιμοποιεί το 
πυροβόλο όπλο πρέπει να έχει πάντοτε 
στην κατοχή του το δελτίο. Στο δελτίο 
αναγράφονται οι αλλαγές της κατοχής ή 
των χαρακτηριστικών του πυροβόλου 
όπλου καθώς και η απώλεια ή η κλοπή του.
Το γεγονός ότι ο κάτοχος δεν φέρει αυτό το 
ευρωπαϊκό δελτίο πυροβόλου όπλου κατά 
τη διάρκεια τελωνειακού ή αστυνομικού 
ελέγχου δεν συνεπάγεται αφ' εαυτού πράξη 
η οποία δύναται να επισύρει φυλάκιση".

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το γεγονός ότι ο κάτοχος του ευρωπαϊκού δελτίου δεν φέρει αυτό το δελτίο κατά τον έλεγχο, 
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μπορεί βεβαίως να συνεπάγεται κύρωση, δεν πρέπει όμως να οδηγεί στην φυλάκιση του εν λόγω 
προσώπου.

Τροπολογία: Alexander Alvaro

Τροπολογία 27
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Α (ΝΕΑ)

Άρθρο 2, παράγραφος 2 α (νέα) (Οδηγία 91/477/ΕΟΚ)

(1α) Στο άρθρο 2, προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος:
"Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις 
πωλήσεις εξ αποστάσεως".

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρξει μέριμνα προκειμένου οι διατάξεις της υπό εξέταση οδηγίας να εφαρμόζονται 
ιδίως στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Τροπολογία: Roberta AngelilliGuido Podestà, Stefano Zappalà

Τροπολογία 28
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Άρθρο 4, παράγραφος 1, εδάφιο 1 (Οδηγία 91/477/ΕΟΚ)

"1. Για τους σκοπούς της αναγνώρισης και 
της παρακολούθησης της διακίνησης κάθε 
πυροβόλου όπλου, τα κράτη μέλη, τη στιγμή 
της κατασκευής κάθε πυροβόλου όπλου, είτε 
απαιτούν ενιαία σήμανση στην οποία 
εμφαίνεται το όνομα του κατασκευαστή, η 
χώρα ή ο τόπος κατασκευής και ο αριθμός 
σειράς, είτε διατηρούν οποιαδήποτε ενιαία 
και εύχρηστη σήμανση η οποία φέρει 
συνδυασμό απλών γεωμετρικών συμβόλων 
σε αριθμητικό ή αλφαριθμητικό κωδικό, που 
επιτρέπει σε όλα τα κράτη μέλη να 
αναγνωρίσουν εύκολα τη χώρα 
κατασκευής".

"1. Για τους σκοπούς της αναγνώρισης και 
της παρακολούθησης της διακίνησης κάθε 
πυροβόλου όπλου, τα κράτη μέλη, τη στιγμή 
της κατασκευής κάθε πυροβόλου όπλου, είτε 
απαιτούν ενιαία σήμανση στην οποία 
περιλαμβάνεται το όνομα του παραγωγού ή 
το σήμα του, η χώρα ή ο τόπος κατασκευής 
και ο αριθμός σειράς, π.χ. σύμφωνα με τις 
διατάξεις της διεθνούς συμβάσεως για την 
αμοιβαία αναγνώριση των σφραγίδων 
γνησιότητας των φορητών πυροβόλων 
όπλων που εγκρίθηκε στις Βρυξέλλες την 
1η Ιουλίου 1969, είτε διατηρούν 
οποιαδήποτε ενιαία και εύχρηστη σήμανση 
η οποία φέρει συνδυασμό απλών 
γεωμετρικών συμβόλων σε αριθμητικό ή 
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αλφαριθμητικό κωδικό, που επιτρέπει σε 
όλα τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν εύκολα 
τη χώρα κατασκευής".

Or. it

Αιτιολόγηση

Attualmente tutti i Paesi maggiori produttori europei di armi destinate al mercato civile 
hanno sottoscritto la Convenzione CIP, cosicché si può ritenere che la quasi totalità delle 
armi civili presenti sul territorio dell’Unione Europea sia marcata in tale modo. È comunque 
necessario costituire un sistema unico di marcatura che permetta l’identificazione e la 
tracciatura delle armi presenti all’interno dell’Unione, coerentemente con il disposto dell’art. 
8 del Protocollo. Il sistema proposto dà la possibilità agli Stati membri di predisporre un 
sistema di marcatura unico autonomo, che comprenda tuttavia gli elementi previsti dal 
Protocollo e che sia omogeneo rispetto agli standard e ai criteri definiti dalla Convenzione 
CIP. L’articolo 11 paragrafo 2 del testo in vigore richiede per il trasferimento 
infracomunitario delle armi da fuoco che esse siano state punzonate da un banco di prova 
riconosciuto, ai sensi della Convenzione CIP. Da ultimo, è da preferire la più precisa dizione 
“produttore” anziché “fabbricante”, al fine di rendere omogenea la disposizione con il 
diritto comunitario derivato sulla qualità dei prodotti e la difesa del consumatore (Direttive 
85/374/CEE, 92/59 CEE e 2001/95/CE e successive modificazioni e integrazioni). In tal senso 
la dizione “produttore”, relativa al primo immissore sul mercato, è idonea a comprendere 
anche l’importatore in via definitiva.

Τροπολογία: Kathalijne Maria Buitenweg, Gisela Kallenbach

Τροπολογία 29
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Άρθρο 4, παράγραφος 2 (Οδηγία 91/477/ΕΟΚ)

2. Τουλάχιστον για τις κατηγορίες A και B, 
τα κράτη μέλη υποβάλλουν σε έγκριση την 
άσκηση της δραστηριότητας του οπλοπώλη 
στο έδαφός τους, βάσει τουλάχιστον 
ελέγχου όσον αφορά την εντιμότητα και την 
επαγγελματική ικανότητα του οπλοπώλη. 
Εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, ο 
έλεγχος αφορά το πρόσωπο που διευθύνει 
την επιχείρηση. Για τις κατηγορίες Γ και Δ, 
τα κράτη μέλη που δεν υποβάλλουν σε 
έγκριση την άσκηση της δραστηριότητας 
του οπλοπώλη υποβάλλουν τη 
δραστηριότητα αυτή σε δήλωση.

2. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν σε έγκριση 
την άσκηση της δραστηριότητας του 
οπλοπώλη και της δραστηριότητας του 
μεσίτη στο έδαφός τους, βάσει τουλάχιστον 
ελέγχου όσον αφορά την εντιμότητα και την 
επαγγελματική ικανότητα του οπλοπώλη και 
του μεσίτη, τις επαγγελματικές του 
ικανότητες και την προέλευση των 
οικονομικών του μέσων. Εάν πρόκειται για 
νομικό πρόσωπο, ο έλεγχος αφορά το 
πρόσωπο που διευθύνει την επιχείρηση.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής αναφέρει ότι οι δραστηριότητες μεσιτείας πρέπει να υπόκεινται σε 
ρύθμιση με τον ίδιο τρόπο όπως και οι δραστηριότητες οπλοπώλη. Μέχρι στιγμής, η άσκηση της
δραστηριότητας του οπλοπώλη δεν υφίστατο τις κατάλληλες ρυθμίσεις, σε αντίθεση με πολλά
άλλα επαγγέλματα, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για μια εντελώς ιδιαίτερη δραστηριότητα η 
οποία απαιτεί αυστηρούς ελέγχους. Κατά συνέπεια, είναι επιθυμητό οι οπλοπώλες και μεσίτες
να πιστοποιούν τα επαγγελματικά τους προσόντα και να δικαιολογούν τα οικονομικά μέσα τους.

Τροπολογία: Alexander Alvaro

Τροπολογία 30
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Άρθρο 4, παράγραφος 2 (Οδηγία 91/477/ΕΟΚ)

2. Τουλάχιστον για τις κατηγορίες A και B,
τα κράτη μέλη υποβάλλουν σε έγκριση την 
άσκηση της δραστηριότητας του οπλοπώλη 
στο έδαφός τους, βάσει τουλάχιστον 
ελέγχου όσον αφορά την εντιμότητα και την 
επαγγελματική ικανότητα του οπλοπώλη. 
Εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, ο 
έλεγχος αφορά το πρόσωπο που διευθύνει 
την επιχείρηση. Για τις κατηγορίες Γ και Δ, 
τα κράτη μέλη που δεν υποβάλλουν σε 
έγκριση την άσκηση της δραστηριότητας 
του οπλοπώλη υποβάλλουν τη 
δραστηριότητα αυτή σε δήλωση.

2. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν σε έγκριση 
την άσκηση της δραστηριότητας του 
οπλοπώλη στο έδαφός τους, βάσει 
τουλάχιστον ελέγχου όσον αφορά την 
εντιμότητα και την επαγγελματική 
ικανότητα του οπλοπώλη. Εάν πρόκειται για 
νομικό πρόσωπο, ο έλεγχος αφορά το 
πρόσωπο που διευθύνει την επιχείρηση. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Λαμβανομένης υπόψη της πρότασης που στοχεύει στη διατήρηση δύο μόνο κατηγοριών, πρέπει 
να διαγραφούν οι αναφορές στις κατηγορίες Γ και Δ σ' αυτό το άρθρο.

Τροπολογία: Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg, Gisela Kallenbach

Τροπολογία 31
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Άρθρο 4, παράγραφος 3 (Οδηγία 91/477/ΕΟΚ)
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3. Οι οπλοπώλες υποχρεούνται να τηρούν 
βιβλίο εισόδου και εξόδου των πυροβόλων 
όπλων των κατηγοριών Α, Β και Γ, με τα 
στοιχεία που επιτρέπουν τον προσδιορισμό 
του όπλου, ιδίως τον τύπο, τη μάρκα, το 
μοντέλο, το διαμέτρημα και τον αριθμό 
κατασκευής, καθώς και το όνομα και τη 
διεύθυνση του προμηθευτή και του 
αγοραστή. Το βιβλίο αυτό φυλάσσεται από 
τον οπλοπώλη για περίοδο πέντε ετών, 
ακόμα και μετά την παύση της 
δραστηριότητάς του. Κάθε κράτος μέλος 
εξασφαλίζει τη διατήρηση των εν λόγω 
πληροφοριών για ελάχιστη περίοδο δέκα 
ετών.

3. Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει τη
διατήρηση μηχανοργανωμένου και
συγκεντρωτικού συστήματος
αρχειοθέτησης δεδομένων, στο οποίο σε 
κάθε πυροβόλο όπλο που υπόκειται στην 
παρούσα οδηγία αποδίδεται ένας 
μοναδικός αναγνωριστικός αριθμός. 

Το σύστημα αρχειοθέτησης καταγράφει
και διατηρεί, για περίοδο όχι μικρότερη
των 20 ετών, τον τύπο, την μάρκα, το
μοντέλο, το διαμέτρημα, το έτος 
κατασκευής και τον αριθμό σειράς κάθε 
πυροβόλου όπλου, το ονοματεπώνυμο και 
τη διεύθυνση του κατασκευαστή και του 
προηγούμενου και του τρέχοντος ιδιοκτήτη 
του πυροβόλου όπλου, οποιοδήποτε 
εμπόριο ή μεταφορά, ανταλλαγή, μίσθωση, 
επισκευή ή μετατροπή του πυροβόλου 
όπλου, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες 
πληροφορίες είναι απαραίτητες για την 
ιχνηλάτηση του πυροβόλου όπλου. Το
σύστημα αρχειοθέτησης περιέχει επίσης 
πληροφορίες που καθιστούν δυνατή την 
ιχνηλάτηση μερών, εξαρτημάτων και 
πυρομαχικών.
Κάθε οπλοπώλης και μεσίτης απαιτείται να
τηρεί και διατηρεί καθ' όλη τη διάρκεια 
της δραστηριότητάς του μητρώο στο οποίο 
τεκμηριώνονται όλες οι εγγραφές που 
πρέπει να καταγραφούν στο συγκεντρωτικό 
σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων που 
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, στις οποίες 
έχει συμμετάσχει ο οπλοπώλης ή μεσίτης. 
Με την παύση των δραστηριοτήτων του, ο
οπλοπώλης ή μεσίτης παραδίδει το
μητρώο στην εθνική αρχή που είναι 
αρμόδια για την καταχώρηση που 
προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Το Πρωτόκολλο προβλέπει ότι η διατήρηση των πληροφοριών είναι ευθύνη των δημόσιων 
αρχών. Η κατάλληλη ιχνηλάτηση των πυροβόλων όπλων επιβάλλει συγκεντρωτικά συστήματα 
καταχώρησης. Το έτος κατασκευής αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την ιχνηλάτηση των 
πυροβόλων όπλων. Η καταχώρηση με υπολογιστή είναι επιτακτική ανάγκη τον 21ο αιώνα. Η
10ετής περίοδος που αναφέρεται ως ελάχιστο στο Πρωτόκολλο των Ηνωμένων Εθνών είναι 
πολύ σύντομη λαμβάνοντας υπόψη την πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής των πυροβόλων όπλων. 
Κατά συνέπεια, τα στοιχεία πρέπει να διατηρούνται τουλάχιστον για 20 χρόνια.

Τροπολογία: Marie-Line Reynaud

Τροπολογία 32
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Άρθρο 4, παράγραφος 3 (Οδηγία 91/477/ΕΟΚ)

3. Οι οπλοπώλες υποχρεούνται να τηρούν 
βιβλίο εισόδου και εξόδου των πυροβόλων 
όπλων των κατηγοριών Α, Β και Γ, με τα
στοιχεία που επιτρέπουν τον προσδιορισμό 
του όπλου, ιδίως τον τύπο, τη μάρκα, το 
μοντέλο, το διαμέτρημα και τον αριθμό 
κατασκευής, καθώς και το όνομα και τη 
διεύθυνση του προμηθευτή και του 
αγοραστή. Το βιβλίο αυτό φυλάσσεται από 
τον οπλοπώλη για περίοδο πέντε ετών, 
ακόμα και μετά την παύση της 
δραστηριότητάς του. Κάθε κράτος μέλος 
εξασφαλίζει τη διατήρηση των εν λόγω
πληροφοριών για ελάχιστη περίοδο δέκα 
ετών.

3. Οι οπλοπώλες υποχρεούνται να τηρούν 
βιβλίο εισόδου και εξόδου των πυροβόλων 
όπλων καθώς και στοιχεία που επιτρέπουν 
τον προσδιορισμό του όπλου, ιδίως τον 
τύπο, τη μάρκα, το μοντέλο, το διαμέτρημα 
και τον αριθμό κατασκευής, καθώς και το 
όνομα και τη διεύθυνση του προμηθευτή και 
του αγοραστή. Το βιβλίο αυτό φυλάσσεται 
από τον οπλοπώλη για περίοδο πέντε ετών, 
ακόμα και μετά την παύση της 
δραστηριότητάς του. Κάθε κράτος μέλος 
εξασφαλίζει τη διατήρηση των ανωτέρω 
πληροφοριών σε ένα μηχανοργανωμένο και 
συγκεντρωτικό σύστημα καταχώρησης για 
ελάχιστη περίοδο δέκα ετών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η ύπαρξη, σε κάθε κράτος μέλος, ενός συστήματος καταχώρησης συγκεντρωτικού και 
μηχανοργανωμένου θα διευκόλυνε την ιχνηλάτηση και τις ανταλλαγές πληροφοριών. Επιπλέον, 
δεδομένης της διάρκειας ζωής ενός πυροβόλου όπλου, η διάρκεια διατήρησης των 
πληροφοριών, η οποία είναι δέκα έτη στην πρόταση της οδηγίας θα πρέπει να επεκταθεί στα 20 
έτη.
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Τροπολογία: Αδάμος Αδάμου

Τροπολογία 33
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 Α (νέα)

Άρθρο 5 (Οδηγία 91/477/ΕΟΚ)

(2α) Το άρθρο 5 τροποποιείται ως 
ακολούθως:
"Με την επιφύλαξη του άρθρου 3, τα 
κράτη μέλη δεν επιτρέπουν την απόκτηση 
και κατοχή πυροβόλων όπλων της 
κατηγορίας Β παρά μόνο σε πρόσωπα που
έχουν βάσιμο λόγο και τα οποία
α) έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της 
ηλικίας τους, εκτός της εξαιρέσεως για την 
άσκηση της σκοποβολής, αλλά σε καμία 
περίπτωση δεν έχουν τουλάχιστον την 
ηλικία των 16 ετών και ασκούν την 
σκοποβολή εντός εγκεκριμένου κέντρου 
προπόνησης, υπό την εποπτεία και 
καθοδήγηση ανεγνωρισμένου προπονητή 
για τους σκοπούς αγώνων ή προπόνησης.
β) δεν είναι δυνατόν να συνιστούν κίνδυνο 
για τους ίδιους, τη δημόσια τάξη ή τη 
δημόσια ασφάλεια".

Or. en

Τροπολογία: Roberta Angelilli, Guido Podestà, Stefano Zappalà

Τροπολογία 34
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 Α (νέα)

Άρθρο 5 (Οδηγία 91/477/ΕΟΚ)

2α) Το άρθρο 5 τροποποιείται ως 
ακολούθως:
"Με την επιφύλαξη του άρθρου 3, τα 
κράτη μέλη δεν επιτρέπουν την απόκτηση 
και κατοχή πυροβόλων όπλων της 
κατηγορίας Β παρά μόνο σε πρόσωπα που 
έχουν βάσιμο λόγο και τα οποία :
α) έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 18 
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ετών εκτός εξαιρέσεως για την άσκηση του 
κυνηγιού και της σκοποβολής·
β) δεν είναι δυνατόν να συνιστούν κίνδυνο 
για τους ίδιους, τη δημόσια τάξη ή τη 
δημόσια ασφάλεια.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 3, τα κράτη 
μέλη δεν επιτρέπουν την κατοχή 
πυροβόλων όπλων παρά μόνο σε πρόσωπα 
τα οποία στο παρελθόν δεν 
καταδικάστηκαν για βαρύ ποινικό αδίκημα 
(π.χ. ανθρωποκτονία, κλοπή ή παρόμοιο
αδίκημα).
Τα κράτη μέλη μπορούν να ανακαλέσουν 
την άδεια κατοχής όπλου εφόσον μια εκ 
των προϋποθέσεων που προβλέπονται στο 
σημείο Β του πρώτου εδαφίου δεν 
πληρούται πλέον.
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 εφόσον αρνούνται την 
απόκτηση αυτού του ιδίου όπλου στην 
επικράτειά τους".

Or. it

Αιτιολόγηση

Το γεγονός της διάπραξης ενός σοβαρού εγκλήματος φαίνεται ως το μόνο βάσιμο κριτήριο 
προκειμένου να καθιερωθεί η επικινδυνότητα ενός ατόμου για την κοινωνία υπό το πρίσμα του 
δικαιώματος κατοχής όπλων.

Τροπολογία: Kathalijne Maria Buitenweg, Gisela Kallenbach

Τροπολογία 35
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 Β (νέα)

Άρθρο 6 (Οδηγία 91/477/ΕΟΚ)

(2β) Στο άρθρο 6, προστίθενται οι
ακόλουθες δύο παράγραφοι:
"Με εξαίρεση την περίπτωση των
οπλοπωλών και των μεσιτών, τα κράτη
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μέλη απαγορεύουν την απόκτηση
πυροβόλων όπλων, μερών και
εξαρτημάτων και πυρομαχικών μέσω
επικοινωνιών εξ αποστάσεως, όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 2 της οδηγίας 
97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 1997 
σχετικά με την προστασία των 
καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως 
συμβάσεις1.
Με εξαίρεση την περίπτωση οπλοπωλών
και μεσιτών, τα κράτη μέλη συναρτούν την
αγορά πυροβόλου όπλου με υποχρεωτική 
περίοδο εκτόνωσης τουλάχιστον 15 
εργάσιμων ημερών η οποία πρέπει να 
μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνία αγοράς 
του πυροβόλου όπλου και της ημερομηνίας 
παράδοσής του."
1 ΕΕ L 144, 4.6.1997, σελ. 19.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αγορά πυροβόλων όπλων με επικοινωνία εξ αποστάσεως δεν επιτρέπει τον κατάλληλο 
έλεγχο. Επιπλέον, η θέσπιση περιόδου εκτόνωσης, όπως εφαρμόζεται για παράδειγμα σε 
ορισμένες πολιτείες των ΗΠΑ (π.χ. Καλιφόρνια) θα συνέβαλλε στο να αποφεύγεται η διάπραξη 
εγκλημάτων υπό το κράτος προσωρινής σύγχυσης των φρενών. 

Τροπολογία: Alexander Alvaro

Τροπολογία 36
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 Β (νέα)

Άρθρο 7 (Οδηγία 91/477/ΕΟΚ)

2β. Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
"1. Ένα πυροβόλο όπλο της κατηγορίας Β 
δεν μπορεί να αποκτηθεί στην επικράτεια 
ενός κράτους μέλους χωρίς άδεια που 
δίδεται από το τελευταίο στον αποκτώντα.
Η άδεια αυτή δεν είναι δυνατόν να δοθεί σε 
κάτοικο άλλου κράτους μέλους χωρίς την 
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προηγούμενη συμφωνία του τελευταίου.
2. Κάθε πωλητής ή οπλοπώλης ή κάθε 
άλλος ιδιώτης πληροφορεί τις αρχές του 
κράτους μέλους όπου αυτή 
πραγματοποιείται για κάθε εκχώρηση η 
παράδοση πυροβόλου όπλου της 
κατηγορίας Β διευκρινίζοντας τα στοιχεία 
ταυτοποίησης του αποκτώντος και του 
πυροβόλου όπλου. Εάν ο αποκτών κατοικεί 
σε άλλο κράτος μέλος, το τελευταίο κράτος 
πληροφορείται σχετικά με αυτήν την 
απόκτηση από το κράτος μέλος στο οποίο 
πραγματοποιείται η απόκτηση και από τον 
ίδιο τον αποκτώντα.
3. Εάν ένα κράτος μέλος απαγορεύει στην 
επικράτειά του την απόκτηση και την 
κατοχή πυροβόλου όπλου της κατηγορίας 
Β, ενημερώνει σχετικά τα άλλα κράτη μέλη 
τα οποία προβαίνουν σε σχετική ρητή 
αναφορά εφόσον χορηγούν ευρωπαϊκό 
δελτίο πυροβόλου όπλου για ένα τέτοιο 
όπλο κατ' εφαρμογή του άρθρου 12, 
παράγραφος 2.
4. Ένα πυροβόλο όπλο της κατηγορίας Β 
δεν μπορεί να κατέχεται στην επικράτεια 
ενός κράτους μέλους χωρίς αυτό να έχει 
δώσει τη σχετική άδεια στον κάτοχο. Εάν ο 
κάτοχος είναι κάτοικος ενός άλλου 
κράτους μέλους, το τελευταίο 
ενημερώνεται σχετικά.
5. Οι άδειες απόκτησης και κατοχής 
πυροβόλου όπλου της κατηγορίας Β 
μπορούν να λάβουν τη μορφή μιας μόνης 
διοικητικής απόφασης".

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρεμβολή των παραγράφων του άρθρου 8 στο άρθρο 7 της οδηγίας αποτελεί συνέπεια της 
τροπολογίας 8.
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Τροπολογία: Marie-Line Reynaud

Τροπολογία 37
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 Α (νέα)

Άρθρο 7, παράγραφος 3α (νέα) (Οδηγία 91/477/ΕΟΚ)

2α) Στο άρθρο 7, μετά την παράγραφο 3, 
προστίθεται νέα παράγραφος:
"3α. Το άρθρο αυτό δεν εφαρμόζεται στην 
περίπτωση της απόκτησης και της 
κατοχής πυροβόλου όπλου από άτομο που 
κατέχει ισχύουσα άδεια κυνηγίου ή άδεια 
σκοποβολής, υπό τον όρο ότι το εν λόγω 
όπλο προσφέρεται για τη χρήση την οποία 
προορίζεται".

Or. fr

Τροπολογία: Alexander Alvaro

Τροπολογία 38
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 Α (νέα)

Άρθρο 7, παράγραφος 3α (νέα) (Οδηγία 91/477/ΕΟΚ)

(2α) Στο άρθρο 7 παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος πριν την τελευταία 
παράγραφο:
"2α. Η άδεια απόκτησης ή κατοχής 
πυροβόλου όπλου χορηγείται αυτομάτως 
στα πρόσωπα που κατέχουν ισχύουσα 
άδεια κυνηγίου ή άδεια σκοποβολής"..

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή στοχεύει να περιορίσει τις συνέπειες της κατάργησης των κατηγοριών Γ και 
Δ για τους κυνηγούς και τους σκοπευτές.
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Τροπολογία: Roberta Angelilli, Guido Podestà, Stefano Zappalà

Τροπολογία 39
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 Β (νέα)

Άρθρο 7, παράγραφος 3 (Οδηγία 91/477/ΕΟΚ)

1β) Το άρθρο 7 τροποποιείται ως 
ακολούθως:
α) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
"3. Οι άδειες απόκτησης και κατοχής 
πυροβόλου όπλου προκύπτουν, κατ' αρχήν, 
με μόνη διοικητική απόφαση".
β) Προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:
"3α.  Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγήσουν στα άτομα για τα οποία 
βεβαιώθηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις 
χορήγησης των αδειών όσον αφορά όπλα 
πολυετή άδεια για την απόκτηση και την 
κατοχή όλων των όπλων που υπόκεινται 
στην άδεια, υπό την επιφύλαξη της 
υποχρέωσης ενημέρωσης των αρμοδίων 
αρχών όσον αφορά τις μεταβιβάσεις, της 
περιοδικής επαλήθευσης της τήρησης των 
προϋποθέσεων, καθώς και των μεγίστων 
περιόδων κατοχής που προβλέπονται από 
τις αντίστοιχες εθνικές νομοθεσίες.
3β. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
καθιερώσουν απλοποιημένο καθεστώς για 
την απόκτηση και την κατοχή όπλων 
μικρού επιθετικού δυναμικού".

Or. it

Αιτιολόγηση

L’unificazione dei provvedimenti di autorizzazione all’acquisizione e alla detenzione è logica, 
essendo l’acquisizione di norma finalizzata alla detenzione. La previsione di una licenza 
pluriennale valida all’acquisizione e alla detenzione delle armi soggette ad autorizzazione 
serve ad evitare inutili procedimenti a soggetti (tiratori sportivi agonisti, istruttori di tiro, 
collezionisti, operatori della sicurezza pubblici e privati) che hanno la necessità di acquisire 
e detenere nel tempo numerose armi diverse. In tali casi la concessione di autorizzazioni 
specifiche è un’inutile moltiplicazione di procedimenti sovrapponibili. Le legislazioni 
nazionali devono comunque prevedere la rapida comunicazione alle autorità competenti dei 
trasferimenti di arma, anche se, in effetti, tutti i trasferimenti di arma devono essere 
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comunque registrati dagli armieri. È inoltre evidente che la permanenza dei requisiti 
necessari deve essere periodicamente controllata, anche in coincidenza col rinnovo. La 
possibilità di un regime semplificato per le armi a modesta capacità offensiva deriva 
dall’impossibilità di equiparare alle armi comuni oggetti di effettiva scarsa pericolosità, 
come, ad esempio, armi da fuoco da difesa non letali, in grado di lanciare unicamente 
proiettili in gomma o liquidi urticanti.

Τροπολογία: Alexander Alvaro

Τροπολογία 40
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 Β (νέα)

Άρθρο 9, παράγραφος 1, εισαγωγική πρόταση (Οδηγία 91/477/ΕΟΚ)

(2β) Στο άρθρο 9, παράγραφος 1, η 
εισαγωγική πρόταση αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:
"1. Η παράδοση πυροβόλου όπλου σε 
άτομο που δεν κατοικεί στο εν λόγω 
κράτος μέλος επιτρέπεται, υπό την 
επιφύλαξη της τήρησης των υποχρεώσεων 
που προβλέπονται στα άρθρα 5, 6 και 7:"

Or. en

Αιτιολόγηση

Λαμβανομένης υπόψη της πρότασης που στοχεύει στη διατήρηση δύο μόνο κατηγοριών, πρέπει 
να καταργηθούν οι αναφορές στις κατηγορίες Γ και Δ σ' αυτό το άρθρο. Η αναφορά στο άρθρο 
8 πρέπει επίσης να εξαλειφτεί, δεδομένης της πρότασης που στοχεύει στη διαγραφή του άρθρου 
8.

Τροπολογία: Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg, Gisela Kallenbach

Τροπολογία 41
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 Γ (νέα)

Άρθρο 12, παράγραφος 2 (Οδηγία 91/477/ΕΟΚ)

2στ) Το άρθρο 12, παράγραφος 2, 
τροποποιείται ως εξής:
α) Το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από
το εξής κείμενο:
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"Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, 
οι κυνηγοί κα οι σκοπευτές δύνανται να
φέρουν, χωρίς προηγούμενη άδεια, ένα ή
περισσότερα πυροβόλα όπλα κατά τη
διάρκεια ταξιδιού μέσω δύο ή
περισσότερων κρατών μελών
προκειμένου να ασκήσουν τις 
δραστηριότητές τους, υπό την 
προϋπόθεση να φέρουν ευρωπαϊκό δελτίο 
πυροβόλου όπλου στο οποίο εμφαίνονται 
τα συγκεκριμένα πυροβόλα όπλα. Προς
τούτο, τα κράτη μέλη δεν μπορούν να 
απαιτήσουν άλλο έγγραφο πέρα από το 
ευρωπαϊκό δελτίο πυροβόλου όπλου. Τα
κράτη μέλη δεν μπορούν να θέτουν ως
προϋπόθεση για την αποδοχή του 
ευρωπαϊκού δελτίου πυροβόλου όπλου 
οποιαδήποτε απαίτηση 
συμπληρωματικής καταχώρησης ή την 
πληρωμή οποιουδήποτε τέλους ή 
αμοιβής."
β) Το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από 
το εξής κείμενο:
"Ωστόσο, η παρέκκλιση αυτή δεν ισχύει
για ταξίδια προς κράτος μέλος το οποίο
απαγορεύει την απόκτηση και την κατοχή
του εν λόγω όπλου· στην περίπτωση αυτή, 
θα γίνεται ρητή σχετική μνεία στο 
ευρωπαϊκό δελτίο πυροβόλου όπλου."

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως αναφέρεται στην έκθεση της Επιτροπής του 2000 και για λόγους ορθής λειτουργίας της
εσωτερικής αγοράς, τα κράτη μέλη δεν πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να απαιτούν άλλα 
έγγραφα ή τέλη πέρα από το Ευρωπαϊκό Δελτίο Πυροβόλου Όπλου για την κυκλοφορία 
κυνηγών και σκοπευτών.

Τροπολογία: Michael Cashman

Τροπολογία 42
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 Γ (νέα)

Άρθρο 12, παράγραφος 2 (Οδηγία 91/477/ΕΟΚ)
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2στ) Το άρθρο 12, παράγραφος 2, 
τροποποιείται ως εξής:
α) Το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από
το εξής κείμενο:
"2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο
1, οι κυνηγοί και οι σκοπευτές δύνανται
να φέρουν, χωρίς προηγούμενη άδεια, ένα
ή περισσότερα πυροβόλα όπλα κατά τη
διάρκεια ταξιδιού μέσω δύο ή
περισσότερων κρατών μελών
προκειμένου να ασκήσουν τις 
δραστηριότητές τους, υπό την 
προϋπόθεση ότι κατέχουν ευρωπαϊκό 
δελτίο πυροβόλου όπλου στο οποίο 
εμφαίνονται το συγκεκριμένο όπλο ή όπλα 
και υπό τον όρο ότι είναι σε θέση να 
αιτιολογήσουν τους λόγους του ταξιδιού 
τους. Τα κράτη μέλη απαιτούν 
συμπληρωματικά έγγραφα μόνο εάν αυτές 
οι απαιτήσεις δικαιολογούνται από 
μόνιμους λόγους δημοσίας τάξεως και 
προστασίας της δημόσιας ασφάλειας και 
δεν είναι δυσανάλογα σε σχέση με τους 
επιδιωκόμενους στόχους. Στην 
περίπτωση που ένα κράτος μέλος 
διατηρεί συμπληρωματικές 
προϋποθέσεις, τις γνωστοποιεί στα άλλα 
κράτη μέλη και η πληροφορία αναφέρεται 
στο ευρωπαϊκό δελτίο πυροβόλου όπλου".
β) Το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από 
το εξής κείμενο:
"Ωστόσο, η παρέκκλιση αυτή δεν ισχύει
για ταξίδια προς κράτος μέλος το οποίο
απαγορεύει την απόκτηση και την κατοχή
του εν λόγω όπλου· στην περίπτωση αυτή, 
θα γίνεται ρητή σχετική μνεία στο 
ευρωπαϊκό δελτίο πυροβόλου όπλου."

Or. en

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά τις μετακινήσεις των κυνηγών και των σκοπευτών, τα κράτη μέλη μπορούν να 
απαιτήσουν άλλα έγγραφα από το ευρωπαϊκό δελτίο πυροβόλου όπλου μόνον εάν οι 
προϋποθέσεις αυτές είναι δικαιολογημένες από νόμιμους λόγους δημοσίας τάξεως και 
προστασίας της δημόσιας ασφάλειας και εφόσον δεν είναι δυσανάλογες σε σχέση με τους 
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επιδιωκόμενους στόχους.

Τροπολογία: Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg, Gisela Kallenbach

Τροπολογία 43
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 Δ (νέα)

Άρθρο 13, παράγραφοι 2 και 3 (Οδηγία 91/477/ΕΟΚ)

2ζ) Το άρθρο 13 τροποποιείται ως εξής:
α) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από 
το εξής κείμενο:
"2. Οι πληροφορίες που λαμβάνουν τα 
κράτη μέλη κατ' εφαρμογή των 
διαδικασιών που προβλέπονται στο 
άρθρο 11 για τις μεταφορές πυροβόλων 
όπλων, στο άρθρο 7 παράγραφος 2 για 
την απόκτηση και την κατοχή πυροβόλων 
όπλων από μη κατοίκους, θα 
ανακοινώνονται, το αργότερο κατά τη 
μεταφορά, στο κράτος μέλος προορισμού 
και, κατά περίπτωση, το αργότερο κατά 
τη μεταφορά, στα κράτη μέλη 
διαμετακόμισης. "
β) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από 
το εξής κείμενο:
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"3. Τα κράτη μέλη ανταλλάσσουν σε
τακτική βάση πληροφορίες σχετικά με τα
συστήματα και τις τεχνικές σήμανσης, 
τον αριθμό των εξουσιοδοτημένων
οπλοπωλών και μεσιτών, τις μεταφορές 
πυροβόλων όπλων, μερών και 
εξαρτημάτων και πυρομαχικών, τις 
εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές, τα 
υφιστάμενα αποθέματα στα εδάφη τους, 
τα κατασχεθέντα πυροβόλα όπλα και τις 
μεθόδους και τεχνικές απενεργοποίησης. 
Επίσης, τα κράτη μέλη σύμφωνα με την
Ευρωπαϊκή Σύμβαση Αμοιβαίας 
Συνδρομής σε Ποινικά Θέματα του 1959 
καθώς και οποιοδήποτε άλλο νομικό μέσο 
τροποποιεί, αντικαθιστά ή συμπληρώνει, 
εν όλω ή εν μέρει, την εν λόγω Σύμβαση, 
ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με 
πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί για 
ποινικό αδίκημα που ορίζεται στην 
παρούσα οδηγία με τελεσίδικη απόφαση 
δικαστηρίου. Η Επιτροπή συγκροτεί, το
αργότερο έως [...]* ομάδα επαφής για την 
ανταλλαγή πληροφοριών για τους 
σκοπούς της εφαρμογής του παρόντος 
άρθρου και για τη συνεργασία σχετικά με 
την ιχνηλάτηση παράνομων πυροβόλων 
όπλων, των μερών και εξαρτημάτων τους 
και πυρομαχικών. Κάθε κράτος μέλος 
ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή για τις εθνικές αρχές που είναι 
υπεύθυνες για τη μεταφορά και την 
παραλαβή πληροφοριών και για τη 
συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που 
εκτίθενται στο άρθρο 11, παράγραφος 4. 
Η Επιτροπή , ενεργώντας σύμφωνα με 
την παράγραφο 4, λαμβάνει τα 
απαραίτητα μέτρα για την εφαρμογή της 
παρούσας παραγράφου."

Or. en

Αιτιολόγηση

Το 1ο τμήμα της τροπολογίας είναι συνεπές με τη νέα προτεινόμενη κατάταξη των πυροβόλων 
όπλων. Το 2ο και το 3ο τμήμα είναι συνεπές με τις προτάσεις που περιλαμβάνονται στην έκθεση 
της Επιτροπής του 2000, η οποία τόνιζε την ανάγκη για αυξημένη συνεργασία μεταξύ των 
κρατών μελών. Η οδηγία 91/477/ΕΟΚ αναφέρει την δημιουργία δικτύων πληροφοριών, χωρίς 
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να ορίζει τη μορφή αυτής της ανταλλαγής πληροφοριών. Η έκθεση του 2000 προβλέπει τη 
δημιουργία μιας ομάδας επαφής για το σκοπό αυτό.

Τροπολογία: Marie-Line Reynaud

Τροπολογία 44
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 Β (νέα)

Άρθρο 13, παράγραφος 3 (Οδηγία 91/477/ΕΟΚ)

2β) Στο άρθρο 13, η παράγραφος 3 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"3. Τα κράτη μέλη συγκροτούν δίκτυα για 
την ανταλλαγή, σε τακτική βάση, όλων των 
πληροφοριών τις οποίες διαθέτουν.
Η Επιτροπή συγκροτεί, το βραδύτερο ένα 
έτος μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας 
οδηγίας, ομάδα επαφής για την ανταλλαγή 
πληροφοριών και τους σκοπούς της 
εφαρμογής του παρόντος άρθρου.
Κάθε κράτος μέλος αναφέρει στα άλλα 
κράτη μέλη και την Επιτροπή στις αρχές 
που είναι επιφορτισμένες με τη διαβίβαση 
και την παραλαβή των πληροφοριών και 
την εφαρμογή της διατύπωσης που 
προβλέπεται στο άρθρο 11, παράγραφος 
4".

Or. fr

Τροπολογία: Roberta Angelilli, Guido Podestà, Stefano Zappalà

Τροπολογία 45
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Άρθρο 16, παράγραφος 1,εδάφιο 2, εισαγωγική πρόταση (Οδηγία 91/477/ΕΟΚ)

Τα κράτη μέλη μεριμνούν, στο πλαίσιο της 
παρούσας οδηγίας, ώστε να χαρακτηρίζουν 
ποινικό αδίκημα κάθε εκούσια πράξη που 
αποσκοπεί:

Τα κράτη μέλη μεριμνούν, στο πλαίσιο της 
παρούσας οδηγίας, ώστε να χαρακτηρίζουν 
πλημμέλημα κάθε εκούσια πράξη που 
αποσκοπεί:

Or. it
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Αιτιολόγηση

Προτείνουμε την αντικατάσταση της έκφρασης "ποινικό αδίκημα" με τον όρο "πλημμέλημα" 
προκειμένου να διασφαλιστεί καλύτερη συνοχή με τη χρησιμοποιούμενη νομική ονοματολογία.

Τροπολογία: Roberta Angelilli, Guido Podestà, Stefano Zappalà

Τροπολογία 46
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Άρθρο 16, παράγραφος 1 α (νέα) (Οδηγία 91/477/ΕΟΚ)

1α. Η διακοινοτική μεταφορά πυροβόλων 
όπλων κατά παράβαση των διατάξεων που 
διέπουν το ευρωπαϊκό δελτίο πυροβόλου 
όπλου δεν αποτελεί πλημμέλημα.

Or. it

Αιτιολόγηση

Αυτή η συμπληρωματική διάταξη στοχεύει στην αποφυγή όπως ο νόμιμος κάτοχος πυροβόλου 
όπλου θεωρηθεί ότι διαπράττει πλημμέλημα εάν, μεταβαίνων σε ένα άλλο κράτος μέλος, δεν 
είναι σε θέση να επιδείξει το ευρωπαϊκό δελτίο πυροβόλου όπλου ενώ κατέχει όλα τα άλλα 
απαιτούμενα έγγραφα.

Τροπολογία: Véronique Mathieu

Τροπολογία 47
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Άρθρο 16, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο (Οδηγία 91/477/ΕΟΚ)

Τα κράτη μέλη μεριμνούν, στο πλαίσιο της 
παρούσας οδηγίας, ώστε να χαρακτηρίζουν 
ποινικό αδίκημα κάθε εκούσια πράξη που 
αποσκοπεί:

Τα κράτη μέλη μεριμνούν, στο πλαίσιο της 
παρούσας οδηγίας, ώστε να χαρακτηρίζουν 
ποινικό αδίκημα κάθε εκούσια πράξη 
συνεργασίας με διεθνή οργάνωση του 
οργανωμένου εγκλήματος και αποσκοπεί:

- στην παράνομη κατασκευή πυροβόλων 
όπλων, των εξαρτημάτων τους, των μερών 
τους και των πυρομαχικών·

- στην παράνομη κατασκευή πυροβόλων 
όπλων, των εξαρτημάτων τους, των μερών 
τους και των πυρομαχικών·

- στην παράνομη διακίνηση πυροβόλων 
όπλων, των εξαρτημάτων τους, των μερών 
τους και των πυρομαχικών·

- στην παράνομη διακίνηση πυροβόλων 
όπλων, των εξαρτημάτων τους, των μερών 
τους και των πυρομαχικών·
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- στην παραχάραξη ή στη διαγραφή, στην 
αφαίρεση ή στην αλλοίωση, με παράνομο 
τρόπο, της σήμανσης που προβλέπεται στο 
άρθρο 4, παράγραφος 1.

- στην παραχάραξη ή στη διαγραφή, στην 
αφαίρεση ή στην αλλοίωση, με παράνομο 
τρόπο, της σήμανσης που προβλέπεται στο 
άρθρο 4, παράγραφος 1.

Προκειμένου να θεωρηθούν ως ποινικά 
αδικήματα για τους σκοπούς της παρούσας 
οδηγίας, οι πράξεις αυτές πρέπει να έχουν 
εξωκοινοτικό χαρακτήρα.

Or. fr

Τροπολογία: Ewa Klamt

Τροπολογία 48
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3, ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Άρθρο 16, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 3 (Οδηγία 91/477/ΕΟΚ)

Η διενέργεια τέτοιων πράξεων, η συμμετοχή 
και η παρότρυνση σε αυτές, πρέπει να 
θεωρούνται επίσης ποινικά αδικήματα όταν 
πραγματοποιούνται εκούσια.

Η οργάνωση, διεύθυνση, ενίσχυση, 
ενθάρρυνση ή διευκόλυνση της διάπραξης 
ποινικού αδικήματος όπως ορίζεται από 
αυτό το άρθρο πρέπει να θεωρούνται ως 
ποινικό αδίκημα όταν πραγματοποιούνται 
εκούσια και εμπλέκεται ομάδα 
οργανωμένου εγκλήματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή εμπνέεται από το Πρωτόκολλο των Ηνωμένων Εθνών επί του οποίου 
βασίζεται το κείμενο της οδηγίας και ανταποκρίνεται σε μια ανησυχία για διευκρίνιση. Το 
Πρωτόκολλο των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο συμπληρώνει τη Σύμβαση των Ηνωμένων 
Εθνών κατά του οργανωμένου διεθνούς εγκλήματος και "ερμηνεύεται από κοινού με τη 
Σύμβαση" (άρθρο 1 του Πρωτοκόλλου), θεσπίζει ως ποινικό αδίκημα την κατασκευή και 
παράνομη διακίνηση πυροβόλων όπλων, αλλά μόνον "όταν οι παραβάσεις αυτές έχουν διεθνή 
χαρακτήρα και εμπλέκεται σ' αυτές μια ομάδα οργανωμένου εγκλήματος" (άρθρο 4.1 του 
Πρωτοκόλλου).

Τροπολογία: Alexander Alvaro

Τροπολογία 49
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3, ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 Α (ΝΕΑ)
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Άρθρο 16, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 3 α (νέα) (Οδηγία 91/477/ΕΟΚ)

Η παράλειψη επίδειξης του ευρωπαϊκού 
δελτίου πυροβόλου όπλου δεν αποτελεί 
πράξη που επισύρει κράτηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη αυτή αποβλέπει στην παρεμπόδιση όπως οι νόμιμοι κάτοχοι όπλων διατρέχουν τον 
κίνδυνο να καταδικαστούν σε ποινή φυλάκισης όταν μεταβαίνουν σε άλλο κράτος μέλος και δεν 
είναι σε θέση να επιδείξουν ευρωπαϊκό δελτίο πυροβόλου όπλου, αλλά κατέχουν όλα τα άλλα 
αναγκαία έγγραφα.

Τροπολογία: Michael Cashman

Τροπολογία 50
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 Α (ΝΕΑ)

Άρθρο 17 (Οδηγία 91/477/ΕΟΚ)

(3α) Το άρθρο 17 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
"Εντός προθεσμίας πέντε ετών από της 
ημερομηνίας μεταφοράς της παρούσας 
οδηγίας σε εσωτερικό δίκαιο, και κατόπιν 
κάθε πέντε έτη, η Επιτροπή υποβάλλει 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο σχετικά με την κατάσταση που 
προκύπτει από την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας, συνοδευόμενη 
ενδεχομένως από προτάσεις.
Η Επιτροπή διενεργεί μελέτη σχετικά με 
την εμπορία των αντιγράφων όπλων στην 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα και εκπονεί έκθεση 
γι' αυτό το θέμα προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μέχρι την 
(...)* το βραδύτερο.
_____________
* Ένα έτος μετά τη θέση σε ισχύ της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Προκειμένου να βελτιωθεί η νομοθεσία, είναι αναγκαίο να επικαιροποιηθεί η υποχρέωση της 
εκπόνησης έκθεσης που περιλαμβάνεται στην οδηγία 91/477/ΕΟΚ και να καταστεί τακτική. 
Εξάλλου, η Επιτροπή θα πρέπει να διενεργήσει μελέτη σχετικά με το περίπλοκο ζήτημα των 
αντιγράφων όπλων και της εμπορίας τους στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, συμπεριλαμβανομένου 
μέσω του διαδικτύου.

Τροπολογία: Roberta Angelilli, Guido Podestà, Stefano Zappalà

Τροπολογία 51
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4, ΣΤΟΙΧΕΙΟ -Α (ΝΕΟ)

Παράρτημα Ι, παράγραφος ΙΙ, στοιχείο Α (Οδηγία 91/477/ΕΟΚ)

-α) Το σημείο ΙΙ Α, τροποποιείται ως 
ακολούθως:
Α. Κάθε αντικείμενο που περιλαμβάνεται 
σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες, με 
την εξαίρεση αυτών που αντιστοιχούν στον 
ορισμό αλλά αποκλείστηκαν για τους 
λόγους που αναφέρονται στο σημείο ΙΙΙ.
Κατηγορία Α, απαγορευμένα πυροβόλα 
όπλα
1. Εκρηκτικοί στρατιωτικοί μηχανισμοί 
και εκτοξευτήρες.·
2. Τα αυτόματα πυροβόλα όπλα·
3. Τα πυροβόλα όπλα που είναι 
παραλλαγμένα υπό τη μορφή άλλου 
αντικειμένου· 
4. Τα πυρομαχικά με διατρητικές 
εκρηκτικές ή εμπρηστικές σφαίρες, καθώς 
και τα βλήματα γι' αυτά τα πυρομαχικά· 
5. Τα πυρομαχικά για πιστόλια και 
περίστροφα με διαστελλόμενα βλήματα 
καθώς και αυτά τα βλήματα, εκτός όσον 
αφορά τα όπλα κυνηγίου ή σκοποβολής για 
άτομα που έχουν άδεια να τα 
χρησιμοποιούν.
Κατηγορία Β - Πυροβόλα όπλα για τα 
οποία απαιτείται άδεια
1. Τα βραχέα, ημιαυτόματα ή 
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επαναληπτικά πυροβόλα όπλα·
2. Τα βραχέα πυροβόλα όπλα μονής βολής, 
με κεντρική κρούση·
3. Τα βραχέα πυροβόλα όπλα μονής βολής, 
δακτυλιοειδούς κρούσης, συνολικού 
μήκους μικρότερου των 28 εκατ. 
4. Τα μακρά ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα 
των οποίων ο γεμιστήρας και η θαλάμη 
μπορούν να περιέχουν περισσότερα των 
τριών φυσιγγίων·
5. Τα μακρά ημιαυτόματα όπλα των 
οποίων ο γεμιστήρας και η θαλάμη 
μπορούν να περιέχουν περισσότερα των 
τριών φυσιγγίων, των οποίων ο γεμιστήρας 
δεν είναι σταθερός ή για τα οποία δεν 
διασφαλίζεται ότι τα όπλα αυτά μπορούν 
να μετατραπούν, με συνήθη εργαλεία, σε 
όπλα των οποίων ο γεμιστήρας και η 
θαλάμη μπορούν να περιλάβουν 
περισσότερα των τριών φυσιγγίων·
6. Τα μακρά επαναληπτικά και 
ημιαυτόματα με λεία κάνη πυροβόλα όπλα 
των οποίων η κάνη δεν υπερβαίνει τα 60 
εκατ.
7. Τα μη πολεμικά ημιαυτόματα πυροβόλα 
όπλα τα οποία έχουν την εμφάνιση 
αυτομάτου πολεμικού πυροβόλου όπλου.
8. Τα μακρά επαναληπτικά πυροβόλα όπλα 
εκτός αυτών που αναφέρονται στο σημείο 
6·
9. Τα μακρά πυροβόλα όπλα μονής βολής 
με κάνη με ραβδώσεις.
10. Τα μακρά ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα 
εκτός αυτών που αναφέρονται στα σημεία 
4 και 7·
11. Τα βραχέα πυροβόλα όπλα μονής βολής 
δακτυλιοειδούς κρούσης, συνολικού 
μήκους μεγαλύτερου ή ίσου των 28 
εκατοστών.
12. Τα μακρά πυροβόλα όπλα μονής βολής 
με λεία κάνη.
Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν επί του 
παρόντος διαφορετική ταξινόμηση που 
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περιλαμβάνει μεγαλύτερο αριθμό 
κατηγοριών μπορούν να την διατηρήσουν.

Or. it

Αιτιολόγηση

Δυνάμει της αρχής της επικουρικότητας και λαμβανομένης υπόψη της ύπαρξης διαφορετικών 
εθίμων και παραδόσεων από το ένα κράτος στο άλλο, πρέπει, αφενός, να κληθούν τα κράτη 
μέλη να επιλέξουν να ταξινομήσουν τα νόμιμα όπλα σε δύο κατηγορίες, και, αφετέρου, να τους 
επιτραπεί να διατηρήσουν, εφόσον υφίστανται επί του παρόντος, διαφορετικές κατηγορίες.

Τροπολογία: Michael Cashman

Τροπολογία 52
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β (ΝΕΟ)

Παράρτημα Ι, στοιχείο ΙΙΙ (β) (Οδηγία 91/477/ΕΟΚ)

4β) Το παράρτημα Ι, στοιχείο ΙΙΙ (β) 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
(β) έχουν σχεδιαστεί για σκοπούς 
συναγερμού, σήμανσης, διάσωσης, σφαγής, 
αλιείας με καμάκι ή προορίζονται για 
βιομηχανικούς ή τεχνικούς σκοπούς υπό 
την προϋπόθεση ότι δεν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν παρά μόνο γι' αυτή τη 
συγκεκριμένη χρήση και δεν έχουν τη 
μορφή όπλου, καραμπίνας, πιστολιού ή 
περιστρόφου ή άλλου παραδοσιακού 
πυροβόλου όπλου·

Or. en

Αιτιολόγηση

Εφόσον πρέπει να τροποποιηθεί ο ορισμός των πυροβόλων όπλων προκειμένου να 
περιληφθούν σ' αυτά τα επιδεχόμενα μετατροπή όπλα, ορισμένα από αυτά τα όπλα μπορούν να 
αποκλειστούν στο πλαίσιο του παραρτήματος Ι, στοιχείο ΙΙΙ (β) της οδηγίας 91/477/ΕΟΚ. Τα 
όπλα τα οποία είναι αντίγραφα πυροβόλων όπλων ή έχουν τη μορφή "παραδοσιακών" 
πυροβόλων όπλων δεν θα πρέπει να αποκλειστούν από τον ορισμό των πυροβόλων όπλων, 
δεδομένης της χρήσης τους ως όπλων που έχουν μετατραπεί για εγκληματικούς σκοπούς.
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Τροπολογία: Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg, Gisela Kallenbach

Τροπολογία 53
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 Α (ΝΕΑ)

Παράρτημα Ι, στοιχείο (στ) (νέο)(Οδηγία 91/477/ΕΟΚ)

4α) Στο παράρτημα II, το σημείο (στ) 
τροποποιείται ως εξής:
α) Οι παράγραφοι 1 και 2 
αντικαθίστανται από το εξής κείμενο:
"Το δικαίωμα πραγματοποίησης ταξιδίου 
με ένα ή περισσότερα όπλα 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. 
Η εν λόγω προηγούμενη άδεια δεν είναι 
καταρχήν απαραίτητη όταν πρόκειται για 
ταξίδι που έχει προορισμό το κυνήγι ή τη 
συμμετοχή σε εκδήλωση σκοποβολής, 
εφόσον ο ταξιδιώτης κατέχει το δελτίο 
του όπλου και ο λόγος του ταξιδίου 
μπορεί να αποδειχθεί."
β) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από 
την εξής:
"Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος
πληροφορήσει τα άλλα κράτη μέλη ότι η
κατοχή ορισμένων πυροβόλων όπλων της 
κατηγορίας Β απαγορεύεται, προστίθεται 
το ακόλουθο κείμενο:"
γ) Η παράγραφος 5 διαγράφεται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι συνεπής με τη νέα προτεινόμενη κατάταξη των πυροβόλων όπλων.
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Τροπολογία: Michael Cashman

Τροπολογία 54
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 Α (ΝΕΑ)

Παράρτημα Ι, στοιχείο (στ) (νέο)(Οδηγία 91/477/ΕΟΚ)

4α) Στο παράρτημα II, το σημείο (στ) 
τροποποιείται ως εξής:
α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το 
εξής κείμενο:
"Το δικαίωμα πραγματοποίησης ταξιδίου 
με ένα ή περισσότερα όπλα που 
αναφέρονται στο παρόν δελτίο προς ένα 
άλλο κράτος μέλος, εξαρτάται από την ή 
τις αντίστοιχες προηγούμενες άδειες του εν 
λόγω κράτους μέλους. Ή οι άδειες αυτές 
μπορούν να σημειώνονται επί του δελτίου.
β) Η παράγραφος 2 διαγράφεται
γ) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
"Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος 
πληροφορήσει τα άλλα κράτη μέλη ότι η 
κατοχή ορισμένων πυροβόλων όπλων της 
κατηγορίας Β απαγορεύεται, προστίθεται 
το ακόλουθο κείμενο: "
γ) Η παράγραφος 5 διαγράφεται.
δ) Μετά την τελευταία παράγραφο 
προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
"Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος 
πληροφορήσει τα άλλα κράτη μέλη ότι 
διατηρεί άλλες απαιτήσεις επιπλέον του 
ευρωπαϊκού δελτίου πυροβόλου όπλου για 
νόμιμους λόγους δημόσιας ασφάλειας, οι 
απαιτήσεις αυτές αναφέρονται στο 
ευρωπαϊκό δελτίο πυροβόλου όπλου".

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι σύμφωνη με την πρόταση της νέας ταξινόμησης των πυροβόλων 
όπλων και δίδει τις αναγκαίες εγγυήσεις στους κυνηγούς και σκοπευτές που κατέχουν το 
ευρωπαϊκό δελτίο πυροβόλου όπλου.
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