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Τροπολογία: Arlene McCarthy

Τροπολογία 42
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 3 Α (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 
μετατραπούν όπλα περιληφθούν στον 
ορισμό των "πυροβόλων όπλων" της 
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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: Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta Angelilli, Michl Ebner

Τροπολογία 43
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 7

(7) Πρέπει επίσης να διευκρινισθεί ότι οι 
δραστηριότητες μεσαζόντων και μεσιτείας, 
όπως αναφέρονται στο άρθρο 15 του 
πρωτοκόλλου, εμπίπτουν στον ορισμό του 
οπλοπώλη ο οποίος προβλέπεται από την 
οδηγία.

(7) Πρέπει επίσης να διευκρινισθεί ότι οι 
δραστηριότητες μεσαζόντων και μεσιτείας, 
όπως αναφέρονται στο άρθρο 15 του 
πρωτοκόλλου, εμπίπτουν στον ορισμό του 
οπλοπώλη ο οποίος προβλέπεται από την 
οδηγία.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η έννοια του “broker” (“μεσίτης”) δεν υφίσταται στην αγορά των μη στρατιωτικών όπλων
αλλά στο περιβάλλον του οπλικού υλικού που δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Οι
δραστηριότητες του μεσάζοντα επομένως είναι ουσιαστικά εκτός πεδίου εφαρμογής της οδηγίας. 

Τροπολογία: Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Τροπολογία 44
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 9 Α (νέα)

(9α) Λόγω του ειδικού χαρακτήρα της
δραστηριότητας οπλοπωλών, επιβάλλεται 
ο αυστηρός έλεγχος της δραστηριότητας 
αυτής, ιδίως προκειμένου να 
επαληθεύονται τα επαγγελματικά προσόντα 
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τους.

Or. it

Αιτιολόγηση

Οι δραστηριότητες που συνδέονται με τον τομέα των όπλων υπόκεινται σε έλεγχο και
εξουσιοδότηση και ο έλεγχος αυτός πρέπει να συνίσταται στην επαλήθευση των επαγγελματικών
προσόντων των ατόμων που εμπλέκονται στις δραστηριότητες αυτές. Η μορφή του μεσάζοντα
είναι ανύπαρκτη στο εμπόριο των μη στρατιωτικών όπλων. Ο έλεγχος της οικονομικής
δραστηριότητας πραγματοποιείται από την οικονομική αστυνομία για όλους τους επιχειρηματίες 
και δεν γίνεται κατανοητός ο λόγος να πραγματοποιούνται έναντι των κατασκευαστών όπλων 
που προορίζονται για την πολιτική αγορά έλεγχοι διαφορετικοί εκείνων που προβλέπονται 
κανονικά.

Τροπολογία: Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti

Τροπολογία 45
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 9 Β (νέα)

(9 β) Η απόκτηση πυροβόλων μέσω
επικοινωνίας εξ αποστάσεως, όπως για
παράδειγμα μέσω του Διαδικτύου, πρέπει 
να αποτελεί αντικείμενο των διατάξεων 
της παρούσας οδηγίας. 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 
σοβαρά αδικήματα βίας σε βάρος άλλου 
ατόμου.

Or. it

Αιτιολόγηση

Στη απόκτηση πυροβόλων όπλων εκ μέρους ιδιωτών μέσω επικοινωνίας εξ αποστάσεως, 
πρέπει να ασκείται προσεκτικός έλεγχος και κάθε αγορά πρέπει να υπόκειται στους κανόνες που
προβλέπει η παρούσα οδηγία. Με προοπτική τη σχετική εναρμόνιση του καθεστώτος που διέπει
την αγορά και κατοχή όπλου στα κράτη μέλη, πρέπει να απαγορευθεί η απόκτηση όπλων εκ 
μέρους προσώπων που έχουν τελεσίδικα καταδικαστεί για σοβαρά αδικήματα βίας σε βάρος 
άλλου ατόμου.

Τροπολογία: Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
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Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Τροπολογία 46
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 9 Γ (νέα)

(9γ) Το Ευρωπαϊκό Δελτίο Πυροβόλου
Όπλου είναι το μοναδικό έγγραφο που 
χρειάζονται οι κάτοχοι για να μεταφέρουν 
πυροβόλο όπλο σε άλλο κράτος μέλος.

Or. it

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. Η αξιολόγηση σε σχέση με τη λειτουργία του Δελτίου δεν αποτελεί
αντικείμενο ρύθμισης αλλά άπτεται της πολιτικής αξιολόγησης.

Τροπολογία: Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta Angelilli, Michl Ebner

Τροπολογία 47
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 9 Δ (νέα)

(9δ) Προκειμένου να διευκολυνθεί η
ιχνηλάτηση των πυροβόλων όπλων και να
καταπολεμηθούν αποτελεσματικά η
παράνομη διακίνηση και κατασκευή 
πυροβόλων όπλων, των βασικών μερών 
τους και πυρομαχικών, επιβάλλεται να 
βελτιωθεί η ανταλλαγή πληροφοριών 
ανάμεσα στα κράτη μέλη.

Or. it

Αιτιολόγηση

Είναι ουσιώδους σημασίας να ανταλλάσουν τα κράτη μέλη λεπτομερείς πληροφορίες
προκειμένου να αντιμετωπίζεται η παράνομη διακίνηση και κατασκευή όπλων.
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Τροπολογία: Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta Angelilli, Michl Ebner

Τροπολογία 48
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 9 Ε (νέα)

(9 ε) Ορισμένα κράτη μέλη πρόσφατα
απλούστευσαν την κατάταξη αυτή και από 
τέσσερις, διατηρούν δύο μόνο κατηγορίες: 
απαγορευμένα πυροβόλα όπλα και 
πυροβόλα όπλα που υπόκεινται σε άδεια. 
Τα κράτη μέλη θα έπρεπε να 
προσαρμοσθούν στην κατάταξη αυτή αν 
και οι χώρες που έχουν μια διαφορετική 
υποδιαίρεση σε περισσότερες κατηγορίες, 
μπορούν βάσει της αρχής της 
επικουρικότητας να διατηρούν την 
ισχύουσα κατάταξη και το σχετικό 
καθεστώς χορήγησης άδειας.

Or. it

Αιτιολόγηση

Θεωρείται ότι πρέπει να γίνουν σεβαστές οι διάφορες ιδιομορφίες και παραδόσεις στα διάφορα
κράτη μέλη, όπως προκύπτει από την αρχή της επικουρικότητας που ανέκαθεν διασφαλίζεται
στο πλαίσιο των πολιτικών της ΕΕ.

Τροπολογία: Michl Ebner, Alexander Radwan

Τροπολογία 49
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 9 ΣΤ (νέα)

(9στ) Οι όροι για την απόκτηση του 
ευρωπαϊκού δελτίου πυροβόλων όπλων, 
καθώς και η διάρκεια της ισχύος του 
πρέπει να είναι ταυτόσημα σε όλα τα 
κράτη μέλη, οι δε αιτούντες δεν πρέπει να 
επιβαρύνονται επιπλέον του κόστους του 
εθνικού δελτίου πυροβόλων όπλων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στόχος του ευρωπαϊκού δελτίου πυροβόλων όπλων είναι η εύρυθμη λειτουργία της ευρωπαϊκής 
εσωτερικής αγοράς κ. ευκολότερη άσκηση των ελευθεριών των ευρωπαίων πολιτών. Τούτο
ωστόσο δεν θα έπρεπε να υπόκειται σε όρους, ιδιαίτερα οικονομικού και γραφειοκρατικού 



PE 388.493v01-00 6/44 AM\664124EL.doc

EL

χαρακτήρα ο, που σημαντικά επηρεάζουν την απόκτηση η την άσκηση των ελευθεριών αυτών 
και ως εκ τούτου τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και δημιουργούν αδικαιολόγητα 
σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών ενώ δεν συμβιβάζονται με την αρχή της ίσης 
μεταχείρισης.

Τροπολογία: Arlene McCarthy

Τροπολογία 50
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 9 Ζ (νέα)

(9ζ) 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: Michl Ebner, Paul Rübig, Alexander Radwan

Τροπολογία 51
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 9 Η (νέα)

(9η) Το ευρωπαϊκό δελτίο πυροβόλου 
όπλου λειτουργεί και πρέπει να θεωρείται 
ως το μοναδικό έγγραφο που χρειάζονται 
οι κυνηγοί, οι σκοπευτές και οι 
πολιτιστικές και ιστορικές ενώσεις 
σκοποβολής για να μεταφέρουν ένα 
εξουσιοδοτημένο πυροβόλο όπλο και τα 
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πυρομαχικά του σε άλλο κράτος μέλος..
Η διάταξη αυτή δεν επηρεάζει τις 
οποιεσδήποτε σχετικές υφιστάμενες 
διμερείς συμφωνίες.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για λόγους εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, οι κυνηγοί και οι σκοπευτές πρέπει να 
μπορούν να ταξιδεύουν σε άλλο κράτος μέλος μόνο με το ευρωπαϊκό δελτίο πυροβόλου όπλου.
Επιπλέον, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ιδέας, οι πολιτιστικές και ιστορικές ενώσεις σκοποβολής 
πρέπει να μπορούν να λαμβάνουν μέρος σε διασυνοριακές πολιτιστικές ανταλλαγές.

Τροπολογία: Michl Ebner, Paul Rübig, Alexander Radwan

Τροπολογία 52
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 9 Θ (νέα)

(9θ) Για τις δραστηριότητες των 
πολιτιστικών και ιστορικών ιδρυμάτων και 
ενώσεων που ασχολούνται με τη χρήση 
των «ιστορικών» όπλων, πρέπει να 
καταβληθούν προσπάθειες για την 
αμοιβαία αναγνώριση των εθνικών 
εγγράφων για τη διασυνοριακή μεταφορά 
και χρήση των όπλων και πυρομαχικών
του τύπου αυτού, όπως προβλέπεται π.χ. 
στη διμερή συμφωνία μεταξύ Γερμανίας 
και Αυστρίας τις 28ης Ιουνίου 20021. 
1 συμφωνία μεταξύ της Δδημοκρατίας της Αυστρίας και της ομοσπονδιακής 

Γερμανίας σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση εγγράφων για τη μεταφορά 

πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών από μέλη άρα δώσει ακόμη ενώσεων 

σκοπό βολής και σκοπευτές, που συνήφθη στο Βερολίνο στις 28 Ιουνίου 2002 (
επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας της Αυστρίας
( τμήμα l III) της 13ης Μαΐου 2004). 

Or. de

Αιτιολόγηση

Για την προστασία και τη διατήρηση των πολιτιστικών διαφορών και των ιστορικών 
παραδόσεων στην Ε.Ε., οι πολιτιστικές και ιστορικές ενώσεις και ιδρύματα θα έπρεπε, στο 
μέτρο του δυνατού, να μπορούν να ισχυρίζονται και να χρησιμοποιούν ιστορικά όπλα για τους 
σκοπούς αυτούς. Η λύση αυτή έχει ήδη δοκιμασθεί με επιτυχία με την παραπάνω συμφωνία
μεταξύ Αυστρίας και Γερμανίας σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση εγγράφων για τη
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μεταφορά πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών που αντίθετα με πολλούς φόβους, δεν κατέληξε 
σε ανεξέλεγκτη ή ακόμη και επικίνδυνη χρήση των ιστορικών όπλων.

Τροπολογία: Arlene McCarthy

Τροπολογία 53
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ -1 (νέο)

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

-1) Στο άρθρο 1, παράγραφος 1, το άρθρο
1 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το 
εξής κείμενο:
"1. Για τους σκοπούς της παρούσας
οδηγίας ως "πυροβόλο όπλο" νοείται
οποιοδήποτε φορητό όπλο με κάνη το
οποίο εξακοντίζει, είναι σχεδιασμένο να 
εξακοντίζει ή μπορεί 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

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός του πυροβόλου όπλου είναι σύμφωνος με το Πρωτόκολλο, πρέπει όμως να
αναγνωρισθεί η αυξανόμενη χρήση όπλων που έχουν μετατραπεί σε εγκληματικές
δραστηριότητες στην Ευρώπη και η αύξηση του διασυνοριακού λαθρεμπορίου μετατρέψιμων 
όπλων αφότου υπεγράφη το πρωτόκολλο. Ο ορισμός "εύκολα μετατρέψιμο" που
χρησιμοποιείται στο Πρωτόκολλο εμπεριέχει κινδύνους διαφορετικής ερμηνείας στα διάφορα 
κράτη μέλη και ως εκ τούτου πιθανές διεξόδους για εγκληματική εκμετάλλευση. Οι όλο και πιο
προηγμένες τεχνικές που χρησιμοποιούν τα εγκληματικά στοιχεία για τη μετατροπή των όπλων 
αφορούν όπλα που δεν θεωρούνται "εύκολα μετατρέψιμα".

Τροπολογία: Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Michl Ebner

Τροπολογία 54
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ -1 Α (νέο)

Άρθρο 1, παράγραφος 1 (Οδηγία 91/477/ΕΟΚ)
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-1) Στο άρθρο 1, παράγραφος 1, το άρθρο
1 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το 
εξής κείμενο:
"1. Για τους σκοπούς της παρούσας
οδηγίας ως "πυροβόλο όπλο" νοείται
οποιοδήποτε φορητό όπλο με κάνη το
οποίο εξακοντίζει, είναι σχεδιασμένο να 
εξακοντίζει σφαίρα 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. it

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός του πυροβόλου όπλου βασίζεται στο Πρωτόκολλο. Το μέλημα να είναι ο ορισμός
συνεπής με την εξαίρεση των απενεργοποιημένων πυροβόλων όπλων, των παλαιών όπλων 
(αντίκες) και ορισμένων άλλων πυροβόλων όπλων που μνημονεύονται στο παράρτημα I, τμήμα
III της οδηγίας δεν ευσταθεί. Ο γενικός ορισμός αποτελείται χαρακτηριστικά από μια γενική
κατηγορία που περιλαμβάνει τα πάντα και ως εκ τούτου και τα είδη που σαφώς αποκλείονται.

Τροπολογία: Lasse Lehtinen

Τροπολογία 55
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ -1 Β (νέο)

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

-1b) Στο άρθρο 1, προστίθεται η ακόλουθη
παράγραφος:

"1a. Για τους σκοπούς της παρούσας
οδηγίας, "ιχνηλάτηση" σημαίνει η 
συστηματική ανίχνευση των πυροβόλων 
όπλων και ει δυνατόν, των μερών και 
πυρομαχικών τους από τον κατασκευαστή 
έως τον αγοραστή προκειμένου να 
βοηθούνται οι αρμόδιες αρχές των κρατών 
στη διερεύνηση, παρακολούθηση και 
ανάλυση της παράνομης κατασκευής και 
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λαθρεμπορίου όπλων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της ιχνηλάτησης μνημονεύεται στο Πρωτόκολλο και πρέπει να συμπεριληφθεί στην 
οδηγία για λόγους ασφάλειας δικαίου.

Τροπολογία: Lasse Lehtinen

Τροπολογία 56
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ -1 Γ (νέο)

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

-1γ) Στο άρθρο 1, προστίθεται η
ακόλουθη παράγραφος 1β:
"1β. Για τους σκοπούς της παρούσας
οδηγίας ως "πυρομαχικά" νοούνται τα 
πλήρη φυσίγγια ή τα συστατικά μέρη 
τους, συμπεριλαμβανομένου του κάλυκα, 
του εμπυρεύματος, της προωθητικής 
πυρίτιδας, των σφαιρών ή των βλημάτων
που χρησιμοποιούνται σε ένα πυροβόλο 
όπλου υπό την προϋπόθεση ότι θα 
υπόκεινται σε χορήγηση αδείας στο 
σχετικό κράτος ."

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός των πυρομαχικών μνημονεύεται στο Πρωτόκολλο και πρέπει να συμπεριληφθεί στην 
οδηγία για λόγους ασφάλειας δικαίου.

Τροπολογία: Gisela Kallenbach

Τροπολογία 57
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ -1 Δ (νέο)

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

(-1δ) Στο άρθρο 1, παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος 1γ:
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"1γ. 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. Τα σχετικά 
τεχνικά κριτήρια πρέπει να πληρούν 
τουλάχιστο τις προδιαγραφές που 
προβλέπονται στο άρθρο 13(4)".

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένας ορισμός των όπλων αντίκες είναι αναγκαίος για λόγους νομικής ασφάλειας δεδομένου ότι 
αυτά δεν καλύπτονται από την παρούσα οδηγία.

Τροπολογία: Michl Ebner, Alexander Radwan

Τροπολογία 58
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ -1 Ε (νέο)

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

-1e) Νέα παρ. 1δ στο άρθρο 1: 

"(1δ) Για τους σκοπούς της παρούσας 
οδηγίας «ιστορικό όπλο» είναι το 
οποιοδήποτε όπλο ή μέρος αυτού που έχει 
κατασκευαστεί πριν από το 1899 και 
προσδιορίζεται ως ιστορικό από την 
εθνική νομοθεσία.
Ο ορισμός αυτός περιλαμβάνει επίσης όλα 
τα όπλα με τα εξαρτήματά τους και τα 
πυρομαχικά που είναι παλαιότερα από τον 
δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και έχουν 
προσαρμοστεί εις τρόπον ώστε να μην 
λειτουργούν."

Or. de

Αιτιολόγηση

Βάσει υφισταμένων συμφωνιών ( Συμφωνία Σένγκεν και ΠρωτόκολλοΟΗΕ), ιστορικά 
χαρακτηρίζονται τα όπλα που έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1899. Ωστόσο, πολιτιστικά και
ιστορικά ιδρύματα στην Ευρώπη ασκούν τις δραστηριότητές τους με στόχο τη διατήρηση των 
πολιτιστικών διαφορών στην Ευρώπη και χρησιμοποιούν επίσης ανενεργά όπλα που 
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κατασκευάστηκαν μετά το 1899. Δεδομένου ότι τα όπλα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
μόνο για πολιτιστικούς και ιστορικούς σκοπούς, η ημερομηνία στον ορισμό του ιστορικού όπλου 
θα έπρεπε να επεκταθεί.

Τροπολογία: Michl Ebner, Paul Rübig, Alexander Radwan

Τροπολογία 59
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ -1 ΣΤ (νέο)

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

-1f) Νέα παρ. 1ε στο άρθρο 1:
"(1ε) Για τους σκοπούς της παρούσας 
οδηγίας «ιστορικά όπλα» θεωρούνται τα 
μοντέλα που έχουν σχηματιστεί πριν από 
το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο 
περιλαμβανομένων εκείνων που εμπίπτουν 
σε τις ακόλουθες κατηγορίες: 
- επαναληπτικκά μακρύκανα  όπλα με κάνη 
μεγίστου μήκους 60cm  
- αλλά επαναληπτικά μακρύκανα όπλα
- μακρύκανα μονόσφαιρα όπλα
- μακρύκανα δίκανα όπλα." 

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός του ιστορικού όπλου είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τους ιστορικούς συνδέσμους 
σκοποβολής στη Γερμανία, Αυστρία και βόρεια Ιταλία. Οι ιστορικές αυτές ενώσεις
αντιπροσωπεύουν μια διασυνοριακή παράδοση που αντικατοπτρίζει το ευρωπαϊκό πνεύμα. Ως
εκ τούτου είναι σημαντικό να συμπεριληφθούν τα ιστορικά όπλα στην παρούσα οδηγία.

Τροπολογία: Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Τροπολογία 60
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ -1 Ζ (νέο)

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

-1ζ) Στο άρθρο 1, προστίθεται η ακόλουθη
παράγραφος:
"1στ. Για τους σκοπούς της παρούσας
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οδηγίας ως "πυρομαχικά" νοούνται τα 
πλήρη φυσίγγια ή τα συστατικά μέρη τους, 
συμπεριλαμβανομένου του κάλυκα, του 
εμπυρεύματος, της προωθητικής 
πυρίτιδας, των σφαιρών ή των βλημάτων 
που χρησιμοποιούνται σε ένα πυροβόλο 
όπλου υπό την προϋπόθεση ότι θα 
υπόκεινται σε χορήγηση αδείας στο 
σχετικό κράτος μέλος ."

Or. it

Αιτιολόγηση

Ο προτεινόμενος ορισμός συμπίπτει πλήρως με εκείνον του Πρωτοκόλλου. Τα συστατικά μέρη
των πυρομαχικών, ως επί το πλείστον αδρανή, πρέπει να θεωρούνται πλήρη πυρομαχικά μόνον 
εάν τούτο προβλέπεται από τη σχετική εθνική νομοθεσία.

Τροπολογία: Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Τροπολογία 61
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ -1 Η (νέο)

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

-1η) Στο άρθρο 1, προστίθεται η
ακόλουθη παράγραφος 1α:
"1ε. Για τους σκοπούς της παρούσας
οδηγίας ως "μέρη και εξαρτήματα" 
νοούνται οποιαδήποτε στοιχεία ή 
ανταλλακτικά είναι ειδικά σχεδιασμένα 
για πυροβόλα όπλα, απαραίτητα για τη 
λειτουργία τους και με ιδιάζουσα 
κατασκευή. Πρόκειται ιδιαίτερα για την
κάνη, σκελετό ή δοχείο, ολκό ή κύλινδρο, 
περόνη ή κλείστρο καθώς και 
οποιαδήποτε διάταξη είναι σχεδιασμένη ή 
προσαρμοσμένη ώστε να μειώνει το 
θόρυβο που προκαλείται από τον 
πυροβολισμό του πυροβόλου όπλου."

Or. it

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να θεωρείται μέρος ενός όπλου, ένα εξάρτημα δεν πρέπει απλώς να είναι
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απαραίτητο για τη λειτουργία του αλλά και να παρουσιάζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, δηλαδή
να είναι τέτοιο ώστε να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί διαφορετικά και να μην μπορεί να
συγχέεται με ένα εξάρτημα μιας διαφορετικής μηχανικής κατασκευής. Πρέπει να είναι ιδιάζον.

Τροπολογία: Charlotte Cederschiöld

Τροπολογία 62
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ -1 Θ (νέο)

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

-1i) Για τους σκοπούς της παρούσας 
οδηγίας «πυρομαχικό» είναι μια μονάδα 
που περιλαμβάνει τον κάλυκα, το 
εμπύρευμα, το φυσίγγιο και το 
προωθητικό.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Μια οδηγία για τα όπλα θα έπρεπε να περιλαμβάνει τον ορισμό του πυρομαχικού. Τα συστατικά 
ωστόσο του πυρομαχικών δεν έχουν αυτά καθ' αυτά κάποια αξία και δεν αποτελούν κίνδυνο. 
Ως εκ τούτου, το όλο πυρομαχικό είναι σημαντικό στο πλαίσιο αυτό.

Τροπολογία: Charlotte Cederschiöld

Τροπολογία 63
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ -1 Ι (νέο)

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

-1j) Νέα παράγραφος 1ζ στο άρθρο 1: 
"Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας 
νοείται ως «μεσίτης» κάθε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο του οποίου η 
επαγγελματική δραστηριότητα συνίσταται 
στη σύναψη συμβάσεων για την 
κατασκευή, την εμπορία, την ανταλλαγή, 
μίσθωση, επισκευή ή την μετατροπή 
πυροβόλων όπλων, βασικών μερών τους 
και πυρομαχικών ". 

Or. sv

Αιτιολόγηση

Για να υπάρχει συνέπεια με το άρθρο 1.2 της οδηγίας και προκειμένου να αποφεύγεται η 
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εφαρμογή του από τους ιδιώτες οι οποίοι π.χ. ανταλλάσσουν όπλα για λόγους αναψυχής, 
προστίθεται μια παράγραφος για τους μεσίτες όπλων με μια αναφορά σε οικονομικές 
δραστηριότητες.

Τροπολογία: Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Τροπολογία 64
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ -1 ΙΑ (νέο)

Άρθρο 1, παράγραφος 2 (Οδηγία 91/477/ΕΟΚ)

(-1 ια) Το άρθρο 1(2) αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο:
"2. Για τους σκοπούς της παρούσας 
οδηγίας νοείται ως «οπλοπώλης» κάθε 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο του οποίου η 
επαγγελματική δραστηριότητα συνίσταται 
εν όλω ή εν μέρει στην κατασκευή, την 
εμπορία, την ανταλλαγή, μίσθωση, 
επισκευή ή την μετατροπή πυροβόλων 
όπλων, βασικών μερών τους και πλήρους 
πυρομαχικού".

Or. it

Αιτιολόγηση

Προστίθενται στον ορισμό της οδηγίας τα μέρη του ·όπλου (έννοια που περιλαμβάνει και τα
"εξαρτήματα" όπως αυτά προβλέπονται από το Πρωτόκολλο), καθώς και τα πλήρη πυρομαχικά.

Τροπολογία: Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Michl Ebner

Τροπολογία 65
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 1

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

1) Στο άρθρο 1, μετά την παράγραφο 
2, προστίθενται οι ακόλουθες δύο νέες 
παράγραφοι:

1) Στο άρθρο 1, μετά την παράγραφο 
2, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

3. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας 
ως «παράνομη κατασκευή» νοείται η 
κατασκευή ή η συναρμολόγηση 

3. Για τους σκοπούς της παρούσας 
οδηγίας ως «παράνομη κατασκευή» 
νοείται η κατασκευή ή η συναρμολόγηση, 
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πυροβόλων όπλων, των εξαρτημάτων 
τους, των μερών τους ή των
πυρομαχικών:

κατά παράβαση της παρούσας οδηγίας,
πυροβόλων όπλων, βασικών μερών τους ή 
πλήρων πυρομαχικών, 
συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων 
όπου μέρη και εξαρτήματα εισάγονται 
από τρίτες χώρες:

Or. it

Αιτιολόγηση

Η οδηγία 91/477/CEE πρέπει να αποτελεί τη μοναδική παράμετρο νομιμότητας στην κατασκευή
όπλων, βασικών μερών τους και πλήρων πυρομαχικών εντός της ΕΕ.

Τροπολογία: Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Τροπολογία 66
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 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".

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
πλήρων 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· δηλαδή ή εάν τα 
πυροβόλα όπλα δεν προκύπτουν
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.
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Or. it

Αιτιολόγηση

Μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, οποιοδήποτε όπλο κατασκευάζεται ή τίθεται
στο εμπόριο στα κράτη μέλη θα φέρει υποχρεωτικά μια σήμανση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στην ίδια οδηγία.

Τροπολογία: Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Τροπολογία 67
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 1

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

"4 α. Για τους σκοπούς της παρούσας
οδηγίας, ως "ιχνηλάτηση" νοείται η
συστηματική παρακολούθηση του ίχνους 
πυροβόλων όπλων και όπου είναι 
δυνατόν, μερών και εξαρτημάτων, καθώς 
και πλήρων πυρομαχικών από τον 
κατασκευαστή στον αγοραστή, με στόχο 
τον εντοπισμό και την ανάλυση της
παράνομης κατασκευής και διακίνησης, 
ενδεχομένως για την καλύτερη διεξαγωγή 
των ερευνών."

Or. it

Αιτιολόγηση

Η ιχνηλάτηση  των όπλων πρέπει να είναι τακτική. Η ιχνηλάτηση των βασικών μερών και των
πλήρων πυρομαχικών του όπλου πρέπει να πραγματοποιείται "΄οπου τούτο είναι δυνατόν" όπως 
προβλέπει το Πρωτόκολλο. Η ιχνηλάτηση των μη βασικών μερών του όπλου και των μη
πλήρων πυρομαχικών δεν είναι δυνατή παρά μόνο για τα μη αδρανή μέρη (προωθητικά) που ως 
εκρηκτικά υπόκεινται ήδη σε αδειοδότηση.

Τροπολογία: Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti

Τροπολογία 68
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 1

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

"4 β. Για τους σκοπούς της παρούσας
οδηγίας, ως "παλαιό όπλο (αντίκα)"  
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νοείται είτε οποιοδήποτε όπλο έχει
κατασκευαστεί πριν από το 1899, ή 
οποιοδήποτε νεότερο όπλο ορίζεται ως 
παλαιό όπλο (αντίκα) από την εθνική 
νομοθεσία."

Or. it

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 3 παράγραφος 1, στοιχείο (α) του Πρωτοκόλλου αποδίδει στις εθνικές νομοθεσίες την
εξουσία να προσδιορίζουν τα παλαιά όπλα και τα αντίγραφά τους, που εξαιρούνται από την 
εφαρμογή της συνθήκης. Ο προσδιορισμός τεχνικών κανόνων για τον εντοπισμό τέτοιου είδους 
όπλων, φαίνεται ότι η εξασθενίζει την ρυθμιστική εξουσία των κρατών. Το όριο που θέτει το 
έτος 1899 προβλέπεται σαφώς από το Πρωτόκολλο ενώ το αρχικά προβλεπόμενο του 1870, 
είναι τόσο απομακρυσμένο ώστε να θεωρούνται σύγχρονα όπλα μια σειρά αντικειμένων 
πραγματικής ιστορικής αξίας.

Τροπολογία: Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Τροπολογία 69
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 1

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

"4 γ. Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό
πρόσωπο ασκεί δραστηριότητα 
μεσολάβησης στη μεταφορά όπλων, 
βασικών μερών τους ή πλήρων 
πυρομαχικών υπόκειται στο καθεστώς 
χορήγησης αδείας που ισχύει για τον 
οπλοπώλη. Παράγοντες και αντιπρόσωποι
που ενεργούν εξ ονόματος και για 
λογαριασμό οπλοπωλών που κατέχουν 
άδεια βάσει κανονικών συμβάσεων δεν 
μπορούν να θεωρηθούν «μεσίτες» για τους 
σκοπούς της εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας."

Or. it

Αιτιολόγηση

Η έννοια του “broker”ή “μεσίτη) δεν υπάρχει στην αγορά των μη στρατιωτικών όπλων, ενώ 
ανήκει στον κόσμο του υλικού εξοπλισμών, που δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της παρούσας 
οδηγίας. Από την έννοια του μεσίτη πρέπει να αποκλείεται ο παράγων ή ο εμπορικός 
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αντιπρόσωπος που ενεργούν εξ ονόματος και για λογαριασμό του παραγωγού ή του εισαγωγέα 
μη στρατιωτικών όπλων που είναι κάτοχοι κανονικής σύμβασης. 

Τροπολογία: Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Τροπολογία 70
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 1

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

"2 α. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται
επίσης σε βασικά μέρη και πλήρη 
πυρομαχικά πυροβόλων όπλων, 
συμπεριλαμβανομένων όσων εισάγονται 
από τρίτες χώρες."

Or. it

Αιτιολόγηση

Το καθεστώς αδειοδότησης των όπλων πρέπει να επεκταθεί στα βασικά τους μέρη και 
εξαρτήματα καθώς και στα πλήρη πυρομαχικά που προορίζονται για την τροφοδότηση τους. 
Διαγράφεται ο όρος εξαρτήματα καθόσον συμπίπτει εντελώς με την έννοια του μέρους όπλου.

Τροπολογία: Gisela Kallenbach

Τροπολογία 71
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 1

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

"2β. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις 
πωλήσεις εξ αποστάσεως".

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αγορά πυροβόλων όπλων εξ αποστάσεως, ιδιαίτερα μέσω διαδικτύου, θα έπρεπε να 
καλύπτεται από τους κανόνες που ισχύουν για την άμεση αγορά.
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Τροπολογία: Gisela Kallenbach

Τροπολογία 72
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2

ΑΡΘΡΟ 4, paragraph 1, subparagraph 1 (Οδηγία 91/477/EEC)

"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, μερών και εξαρτημάτων
τα κράτη μέλη, τη στιγμή της κατασκευής 
κάθε πυροβόλου όπλου, μερών και 
εξαρτημάτων, είτε απαιτούν ενιαία 
σήμανση εμφαίνεται το όνομα του 
κατασκευαστή, 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 με αλφαριθμητικό κωδικό, που 
επιτρέπει σε όλα τα κράτη μέλη να 
αναγνωρίσουν εύκολα τη χώρα 
κατασκευής". Η σήμανση πρέπει να 
εμφανίζεται ως ουσιαστικό ή διαρθρωτικό 
τμήμα του πυροβόλου όπλου, η δε 
καταστροφή της θα έπρεπε να καθιστά το 
όπλο άχρηστο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι συνεπής με την σαφή συμπερίληψη των μερών και εξαρτημάτων στην 
οδηγία. Ο αριθμός σειράς περιλαμβάνει το έτος κατασκευής. Το σύστημα σήμανσης που 
παρατίθεται στη σύμβαση του 1969 σχετικά με τις σφραγίδες γνησιότητας θα έπρεπε να 
αναφέρεται ως αναφορά για όλα τα κράτη μέλη. Είναι ουσιώδους σημασίας η σήμανση να 
εμφανίζεται ως ουσιαστικό ή διαρθρωτικό τίμημα του πυροβόλου όπλου, η δε καταστροφή της 
θα έπρεπε να καθιστά το όπλο μονίμως άχρηστο και μη επισκευάσει μου όπως συμβαίνει για 
τον σκελετό ή τη σκανδάλη. Η ρήτρα αυτή θα καθιστούσε δυσχερέστερη είναι αφαίρεση της 
σήμανσης και θα βελτίωνε την ιχνηλάτηση.
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Τροπολογία: Lasse Lehtinen

Τροπολογία 73
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 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 
συναρμολογημένου πυροβόλου όπλου, τα 
κράτη μέλη, τη στιγμή της κατασκευής κάθε 
πυροβόλου όπλου, είτε απαιτούν ενιαία 
σήμανση στην οποία εμφαίνεται το όνομα 
του κατασκευαστή, ο αριθμός σειράς του 
όπλου, η χώρα ή η τοποθεσία κατασκευής 
και το έτος κατασκευής (εάν δεν αποτελεί 
τμήμα του αριθμού σειράς), σύμφωνα με 
τις προδιαγραφές και τα κριτήρια της 
σύμβασης της 1ης Ιουλίου 1969 σχετικά με 
την αμοιβαία αναγνώριση, των σφραγίδων 
γνησιότητας των μικρών όπλων (CIP), ή 
τη διατήρηση κάθε ενιαίας φιλικής προς το 
χρήστη σήμανσης που θα επιτρέπει τον 
εύκολο εντοπισμό εκ μέρους όλων των 
κρατών της χώρας κατασκευής. Η
σήμανση πρέπει να εμφανίζεται σε
ουσιαστικό ή διαρθρωτικό τμήμα του
πυροβόλου όπλου, η δε καταστροφή της θα
έπρεπε να καθιστά το όπλο άχρηστο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σήμανση της μικρότερης μονάδας της δέσμης πυρομαχικού που παρέχει το όνομα του 
κατασκευαστή, τον αριθμό σειράς, το διαμέτρημα και τον τύπο πυρομαχικού, καθώς και την 
ποσότητα πυρομαχικών απαιτούνται στο πλαίσιο των κανόνων CIP (απόφαση15 – 7, άρθρο
49) τους οποίους ακολουθούν όλοι οι ευρωπαίοι κατασκευαστές πυρομαχικών.

Τροπολογία: Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Τροπολογία 74
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2

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

1. Για τους σκοπούς της αναγνώρισης και 
της παρακολούθησης της διακίνησης κάθε 

1. Για τους σκοπούς της αναγνώρισης και
της παρακολούθησης της διακίνησης κάθε
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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.

Επιπλέον, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε 
σε περίπτωση μεταβίβασης ενός 
πυροβόλου όπλου από τα κρατικά τους 
αποθέματα με σκοπό τη μόνιμη χρήση από 
πολίτες, το εν λόγω όπλο να διαθέτει ενιαία 
κατάλληλη σήμανση που θα επιτρέπει στα 
κράτη μέλη να αναγνωρίσουν εύκολα τη 
χώρα της εν λόγω μεταφοράς.

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, καθώς και το έτος 
κατασκευής (αν δεν αποτελεί τμήμα του 
αριθμού 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 
αλφαριθμητικό κωδικό, που επιτρέπει σε 
όλα τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν εύκολα 
τη χώρα κατασκευής. Η σήμανση πρέπει να
εμφανίζεται σε ουσιαστικό ή διαρθρωτικό
τμήμα του πυροβόλου όπλου, η δε
καταστροφή της θα έπρεπε να καθιστά το
όπλο άχρηστο.

Or. it

Αιτιολόγηση

Οι κυβερνήσεις των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών χωρών παραγωγών μη στρατιωτικών όπλων 
έχουν υπογράψει τη σύμβαση CIP δίνοντας έτσι σήμα με ένα ενιαίο σύστημα στο σύνολο σχεδόν 
των μη στρατιωτικών όπλων που βρίσκονται στο έδαφος της ΕΕ, γεγονός που επιτρέπει τον 
εντοπισμό και την ιχνηλάτηση των όπλων. Το σύστημα CIP περιλαμβάνει τα στοιχεία που 
προβλέπονται στο Πρωτόκολλο. Τέλος προτιμάμε την πιο ακριβή διατύπωση « παραγωγός», σε 
σχέση με τον όρο «κατασκευαστής» για τον πρώτο που διοχετεύει το προϊόν στην αγορά, στον 
οποίο περιλαμβάνεται οριστικά και ο εισαγωγέας.

Τροπολογία: Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta Angelilli, Michl Ebner

Τροπολογία 75
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 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 

3. Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει τη
διατήρηση για 20 τουλάχιστον έτη
μηχανοργανωμένου και συγκεντρωτικού
συστήματος αρχειοθέτησης δεδομένων, 



AM\664124EL.doc 23/44 PE 388.493v01-00

EL

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.

στο οποίο σε κάθε πυροβόλο όπλο που 
υπόκειται στην παρούσα οδηγία 
αποδίδεται μια ενιαία σήμανση. Οι 
οπλοπώλες, όσο διάστημα ασκούν τη 
δραστηριότητά τους, διατηρούν για 
περίοδο 20 ετών μητρώο στο οποίο 
καταγράφονται όλα τα εισερχόμενα και 
εξερχόμενα πυροβόλα όπλα που 
αποτελούν αντικείμενο της παρούσας 
οδηγίας, με τα στοιχεία που επιτρέπουν 
τον εντοπισμό και την ιχνηλάτηση, 
δηλαδή τον τύπο, την μάρκα, το μοντέλο, 
το διαμέτρημα και τον αριθμό σειράς 
κάθε πυροβόλου όπλου, καθώς και το 
ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του 
προμηθευτή και του αγοραστή.
Με την παύση των δραστηριοτήτων του, 

ο οπλοπώλης παραδίδει το μητρώο στην
εθνική αρχή που είναι αρμόδια για την 
καταχώρηση που προβλέπεται στο πρώτο 
εδάφιο.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η νομιμότητα, η διαφάνεια και η πληρότητα των καταχωρήσεων εκ μέρους των κρατών μελών 
καθώς και η ορθή και άμεση διατήρηση των στοιχείων των παραγόντων του κλάδου αποτελεί 
εγγύηση για την ανιχνευσιμότητα κάθε όπλου που παράγεται.

Τροπολογία: Lasse Lehtinen

Τροπολογία 76
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2

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

1a. Για το σκοπό της ιχνηλάτησης
πυρομαχικών, τα κράτη μέλη απαιτούν τη
σήμανση της μικρότερης δυνατής μονάδας
συσκευασίας πυρομαχικών, με μνεία του 
ονόματος του κατασκευαστή, του 
αναγνωριστικού αριθμού παρτίδας, του 
διαμετρήματος και του τύπου πυρομαχικού 
σύμφωνα με τις διατάξεις της διεθνούς 
συμβάσεως για την αμοιβαία αναγνώριση 
των σφραγίδων γνησιότητας των φορητών 
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πυροβόλων όπλων της 1ης Ιουλίου 1969
(CIP).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σήμανση της μικρότερης δυνατής μονάδα συσκευασίας πυρομαχικών με το όνομα του 
κατασκευαστή, του αναγνωριστικό αριθμό σειράς, του διαμετρήματος και του τύπου 
πυρομαχικών, καθώς και της ποσότητας πυρομαχικών στη συσκευασία ζητούνται βάσει των 
κανόνων CIP (απόφαση 15 – 7, άρθρο 49) που ακολουθούν όλοι οι ευρωπαίοι κατασκευαστές 
πυρομαχικών.

Τροπολογία: Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Τροπολογία 77
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2

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

1β. Για το σκοπό της σήμανσης
πυρομαχικών, τα κράτη μέλη απαιτούν τη
σήμανση της μικρότερης δυνατής μονάδας
συσκευασίας πυρομαχικών, με μνεία του 
ονόματος του κατασκευαστή, του 
αναγνωριστικού αριθμού παρτίδας, του 
διαμετρήματος και του τύπου πυρομαχικού 
πχ σύμφωνα με τις διατάξεις της διεθνούς 
συμβάσεως για την αμοιβαία αναγνώριση 
των σφραγίδων γνησιότητας των φορητών 
πυροβόλων όπλων της 1ης Ιουλίου 1969.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η σήμανση της μικρότερης δυνατής μονάδα συσκευασίας πυρομαχικών με το όνομα του 
κατασκευαστή, του αναγνωριστικό αριθμό σειράς, του διαμετρήματος και του τύπου 
πυρομαχικών, καθώς και της ποσότητας πυρομαχικών στη συσκευασία ζητούνται βάσει των 
κανόνων CIP (απόφαση 15 – 7, άρθρο 49) που ακολουθούν όλοι οι ευρωπαίοι κατασκευαστές 
πυρομαχικών.
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Τροπολογία: Othmar Karas

Τροπολογία 78
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2

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

2a) Με εξαίρεση τους οπλοπώλες και τους 
μεσίτες τα κράτη μέλη επιβάλλουν μια 
ενδιάμεση περίοδο, διάρκειας τουλάχιστον 
τριών εργάσιμων ημερών πριν από την 
αγορά και παράδοση όπλου κατηγορίας Γ 
ή Δ. Η περίοδος αυτή δεν απαιτείται στην 
περίπτωση που ο αγοραστής έχει άδεια 
κατοχής ο όπλου κατηγορίας Β ή διαθέτει 
άδεια κυνηγίου ή αποδεικνύεται ότι το 
όπλο προορίζεται για άμεση εξαγωγή.

Or. de

Αιτιολόγηση

Durch die Einhaltung der vorgesehenen „Abkühlphase“ soll ein spontan gefasster 
Entschluss, eine Straftat unter Verwendung einer Schusswaffe zu begehen, verhindert werden. 
Η πρόβλεψη μιας ενδιάμεσης περιόδου σκοπόν έχει να αποφευχθεί κάποια παρορμητική
απόφαση για να χρησιμοποιηθεί το όπλο σε μια εγκληματική πράξη. Για το σκοπό αυτό μια 
περίοδος διάρκειας τριών εργάσιμων ημερών θεωρείται επαρκής. Επιπλέον, μια τέτοια 
περίοδος φαίνεται αναγκαία μόνο για τα όπλα κατηγορίας Γ και Δ δεδομένου ότι τα άτομα που 
επιθυμούν να αγοράσουν όπλο κατηγορίας Α ή Β έχουν περάσει εξετάσεις ακεραιότητας από τις 
αρχές. Σε περιπτώσεις όπου δεν απαιτείται μια ενδιάμεση περίοδος, τούτο αφορά καταρχήν τα 
άτομα που έχουν περάσει τις εξετάσεις ακεραιότητας.

Τροπολογία: Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti, Lasse Lehtinen, Michl Ebner

Τροπολογία 79
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2

Άρθρο 4, παράγραφος 3, εδάφιο 1 α (νέο) (Οδηγία 91/477/ΕΟΚ)

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
πυροβόλα όπλα που βρίσκονται στο έδαφός 
τους θα διαθέτουν σήμανση και θα είναι 
καταχωρημένα σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία ή θα είναι απενεργοποιημένα. Η 
εισαγωγή πυροβόλου όπλου από ένα τρίτο 
κράτος υπόκειται στην υποχρέωση
σήμανσης σύμφωνα με την παρούσα 
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οδηγία.

Or. it

Αιτιολόγηση

Όλα τα πυροβόλα όπλα στο έδαφος της ΕΕ πρέπει να αποτελούν αντικείμενο ενιαίας σήμανσης, 
περιλαμβανομένων των εισαγομένων, στην περίπτωση που τούτο δεν συμβαίνει στη χώρα 
προέλευσης. Η σήμανση προβλέπεται σε ένα βασικό η διαρθρωτικό τμήμα του όπλου, η δε 
καταστροφή της καθιστά το όπλο άχρηστο.

Τροπολογία: Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Τροπολογία 80
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2 Α (νέο)
Άρθρο 5 (Οδηγία 91/477/ΕΟΚ)

2α) Το άρθρο 5 τροποποιείται ως εξής:

α) Στο πρώτο εδάφιο μετά το στοιχείο β) 
προστίθεται:
"β α) δεν έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα
για σοβαρό ποινικό αδίκημα που δεν 
στρέφεται σε βάρος προσώπου· το κράτος
μέλος θέτει τους λεπτομερείς κανόνες που
διέπουν την εφαρμογή αυτής της 
απαίτησης, ιδίως του τύπου του σχετικού 
αδικήματος, της ελάχιστης σχετικής
ποινής και της ελάχιστης περιόδου που 
πρέπει να έχει μεσολαβήσει μεταξύ της 
ημερομηνίας για την εκ νέου χορήγηση 
άδειας για την απόκτηση και κατοχή 
πυροβόλων όπλων ."

b) Το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το 
εξής:
"Τα κράτη μέλη μπορούν να αφαιρέσουν
την άδεια κατοχής του πυροβόλου όπλου
εφόσον δεν πληρούται μια από τις 
προϋποθέσεις χορήγησης."

Or. it
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Αιτιολόγηση

Η παρέκκλιση όσον αφορά το όριο ηλικίας για την απόκτηση και την κατοχή πυροβόλων όπλων 
κυνηγίου ή για αθλητικές δραστηριότητες σκοποβολής είναι βασική και πρέπει να διατηρηθεί,
ιδίως προκειμένου να κατευθυνθούν οι νέοι στην άσκηση των αθλητικών δραστηριοτήτων με 
όπλα. Το κριτήριο της μη διάπραξης αδικημάτων σε βάρος προσώπου είναι το μόνο που μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό της κοινωνικής επικινδυνότητας ενός ατόμου σε σχέση με 
τη δυνατότητά του έχει να κατέχει όπλα.

Τροπολογία: Véronique Mathieu

Τροπολογία 81
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2 Β (νέο)
Άρθρο 5 (Οδηγία 91/477/ΕΟΚ)

2β) Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το 
εξής:
"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 
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. Για τα όπλα της 
κατηγορίας. Γ και Δ, η προϋπόθεση αυτή 
είναι δυνατόν να πληρούται κατά την 
αγορά, με παρουσίαση, ανάλογα με την 
περίπτωση, μιας κυνηγετικής άδειας, 
άδειας σκοποβολής, αντιγράφου ποινικού 
μητρώου ή αλλού επίσημου εγγράφου που 
χορηγούν οι αρμόδιες αρχές.

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 
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οποίο αποκτήθηκε σε άλλο κράτος μέλος 
παρά μόνο εφόσον αρνούνται την 
απόκτηση αυτού του ιδίου όπλου στην 
επικράτειά τους".

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι καταχωρημένοι κυνηγοί και σκοπευτές έχουν ήδη υποβληθεί σε όλες τις διατυπώσεις και 
εξακρίβωσεις ( εξετάσεις, δοκιμασίες, ποινικό μητρώο κ.λ.π.) προκειμένου να εξασφαλίζεται 
ότι δεν παρουσιάζουν τον παραμικρό κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια. Η επίσημη 
άδεια που τους χορηγήθηκε από τις αρμόδιες αρχές ( συχνά ανανεούμενη σε ετήσια βάση) 
μπορεί να θεωρηθεί ισοδύναμη με μια ατομική άδεια. Η περίοδος που απαιτείται για την 
απόκτηση μιας τέτοιας άδειας αποτελεί εξάλλου μια εγγύηση ότι θα αποκλείεται μια 
παρορμητική αγορά όπλου.

Τροπολογία: André Brie, Marco Rizzo

Τροπολογία 82
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2 Γ (νέο)
Άρθρο 5 (Οδηγία 91/477/ΕΟΚ)

2γ) Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το 
εξής:
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 
ετών εκτός εξαιρέσεως για την άσκηση της 
σκοποβολής και σε κάθε περίπτωση όχι 
κάτω των 16 και εντός εγκεκριμένου 
προπονητικού κέντρου και υπό την 
επίβλεψη και καθοδήγηση ειδικευμένου 
προπονητή για αγωνιστικούς λόγους ή 
λόγους προπόνησης. ·
β) δεν είναι δυνατόν να συνιστούν κίνδυνο 
για τους ίδιους, τη δημόσια τάξη ή τη 
δημόσια ασφάλεια.

Or. en
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Τροπολογία: Gisela Kallenbach

Τροπολογία 83
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2 Ε (νέο)

Άρθρο 5, παράγραφος 1, σημείο (α) (Οδηγία 91/477/ΕΟΚ)

2ε) ΑΡΘΡΟ 5, παρ. 1, ΣΗΜΕΙΟ (a)
αντικαθίσταται από το εξής:
"(a) έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 18 
ετών εκτός εξαιρέσεως για την άσκηση της 
σκοποβολής και του κυνηγίου υπό την 
προϋπόθεση ότι τα άτομα κάτω των 18 θα 
είναι υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση 
ειδικευμένου προπονητή εντός 
εγκεκριμένου προπονητικού κέντρου "

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους ασφαλείας, οι εξαιρέσεις στο όριο ηλικίας για κυνήγι ή σκοποβολή πρέπει να 
προβλέπονται με την προϋπόθεση της επίβλεψης από ειδικευμένο προπονητή.

Τροπολογία: Lasse Lehtinen

Τροπολογία 84
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2 ΣΤ (νέο)

Άρθρο 6, παράγραφος 1 α (νέα) (Οδηγία 91/477/ΕΟΚ)

2στ) Στο άρθρο 6, προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος 1α:

"1a. Με εξαίρεση την περίπτωση των
οπλοπωλών και των μεσιτών, τα κράτη
μέλη ελέγχουν εκ του σύνεγγυς 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."
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___________

1 ΕΕ L 144, 4.6.1997, σελ. 19.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απόκτηση πυροβόλων όπλων μέσω επικοινωνιών εξ αποστάσεως ελέγχεται εκ τους σύνεγγυς 
από τα κράτη μέλη. 

Τροπολογία: Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta Angelilli, Michl Ebner

Τροπολογία 85
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2 Ζ (νέο)

Άρθρο 6, παράγραφος 1 β (νέα) (Οδηγία 91/477/ΕΟΚ)

2ζ) Στο άρθρο 6 προστίθεται το ακόλουθο 
εδάφιο:
" Τα κράτη μέλη υποβάλλουν σε αυστηρό 
έλεγχο την αγορά μέσω επικοινωνίας εξ 
αποστάσεως πυροβόλων όπλων, βασικών 
μερών και πλήρων πυρομαχικών. Τα 
άτομα που ασκούν τη δραστηριότητά του 
οπλοπώλη ή του μεσίτη ακολουθούν τους 
ίδιους κανόνες της κανονικής τους 
δραστηριότητας.”

Or. it

Αιτιολόγηση

Η αγορά πυροβόλων όπλων με τη χρήση τεχνικών επικοινωνίας εξ αποστάσεως πρέπει να 
αποτελεί αντικείμενο του κατάλληλου ελέγχου, προκειμένου να ασκείται ο κατάλληλος έλεγχος 
στις μεταφορές όπλων. Δεδομένου ότι η απόκτηση πυροβόλων όπλων υπόκειται σε ένα 
καθεστώς ελέγχου η αποκαλούμενη «περίοδος προβληματισμού» για την αγορά φαίνεται ως ένα 
μέτρο εντελώς άχρηστο.

Τροπολογία: Gisela Kallenbach

Τροπολογία 86
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2 Η (νέο)
Άρθρο 7 (Οδηγία 91/477/ΕΟΚ)
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2η) Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το 
εξής:
"1.Ουδείς μπορεί να αποκτήσει ένα 
πυροβόλο όπλο της κατηγορίας Β 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 
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".
6. Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγήσουν 
στα άτομα για τα οποία βεβαιώθηκε ότι 
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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.
7. Τα κράτη μέλη εγκρίνουν κανόνες 
προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι τα 
άτομα που αναγνωρίζονται βάσει της 
εθνικής νομοθεσίας ως κυνηγοί, σκοπευτές 
οι συλλέκτες και κάτοχοι άδειας βάσει της 
εθνικής νομοθεσίας για κατοχή όπλων που 
ανήκαν στις πρώην κατηγορίες Γ ή Δ δεν 
χρειάζεται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση 
άδειας για τα σχετικά όπλα λόγω 
κατάργησης των κατηγοριών αυτών. Οι
κυνηγοί αυτοί, σκοπευτές οι συλλέκτες που 
κατέχουν πυροβόλα όπλα της πρώην 
κατηγορίας Γ βάσει μιας απλής δήλωσης, 
η κατέχουν όπλα της πρώην κατηγορίας Δ
χωρίς την οποιαδήποτε άδεια ή δήλωση, 
δεν χρειάζεται να ζητήσουν άδεια λόγω της 
κατάργησης των κατηγοριών αυτών, 
οποιαδήποτε όμως εκχώρηση των όπλων 
αυτών θα υπόκειται στην κατοχή άδειας η 
την απόκτηση αυτής εκ μέρους του 
εκχωρούντος. Οι παρεκκλίσεις αυτές
εφαρμόζονται για χρονικό διάστημα δέκα
ετών μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος 
της παρούσας οδηγίας. "

Or. en

Αιτιολόγηση

Στα άτομα που πληρούν τις προϋποθέσεις για κατοχή άδειας οπλοφορία χορηγείται πολυετής 
άδεια προκειμένου να αποφεύγονται περιττές διαδικασίες αδειοδότησης. Επιπλέον, για μια 
μεταβατική περίοδο, δεν θα απαιτείται από τους κυνηγούς, σκοπευτές οι συλλέκτες που 
κατέχουν πυροβόλα όπλα των προηγούμενων κατηγοριών Γ ή Δ να ζητούν άδεια λόγω της 
προτεινόμενης κατάργησης των κατηγοριών αυτών.
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Τροπολογία: Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Τροπολογία 87
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2 Θ (νέο)

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

2i) Η παρ.3 του άρθρου 7 αντικαθίσταται 
από το εξής:
3. Οι άδειες για απόκτηση και κατοχή 
πυροβόλου όπλου έχουν κατά κανόνα τη 
μορφή ενιαίας διοικητικής απόφασης.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η ενοποίηση των διατάξεων για τη χορήγηση άδειας όσον αφορά την απόκτηση ή την κατοχή 
είναι λογική, δεδομένου ότι η απόκτηση έχει ως τελικό στόχο την κατοχή.

Τροπολογία: Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Τροπολογία 88
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2 Ι (νέο)

Άρθρο 10 (Οδηγία 91/477/ΕΟΚ)

2ι) Το άρθρο 10 αντικαθίσταται από το 
εξής:
“ το καθεστώς απόκτησης και κατοχής 
πλήρων ανταλλακτικών κατάλληλων προς 
χρήση είναι ταυτόσημο με εκείνο για την 
κατοχή πυροβόλων όπλων για τα οποία τα 
πυρομαχικά αυτά προορίζονται.”

Or. it

Αιτιολόγηση

Το πλήρες πυρομαχικό που είναι και το μοναδικό κατάλληλο για χρήση, πρέπει να υπόκειται 
στο ίδιο καθεστώς αδειοδότησης που ισχύει για τα όπλα τα οποία το πυρομαχικό αυτό 
τροφοδοτεί. Τα αδρανή μέλη, όπως τα απενεργοποιημένα πυρομαχικά η τα ομοιώματα χωρίς 
ενεργά μέρη αντίθετα, της δεν είναι δυνατόν από αυτής της πλευράς να εξισώνονται με τα πλήρη 
πυρομαχικά. Όσον αφορά τα προωθητικά., ως εκρηκτικά, υπόκεινται σε ένα συγκεκριμένο 
καθεστώς χορήγησης άδειας σε όλα τα κράτη μέλη.
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Τροπολογία: Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta Angelilli, Michl Ebner

Τροπολογία 89
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2 ΙΑ (νέο)

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

2k) Στο άρθρο 12, παρ. 2, το πρώτο εδάφιο 
αντικαθίσταται από το εξής:
"Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, 
οι κυνηγοί για τις κατηγορίες Γ και Δ και οι
σκοπευτές για τις κατηγορίες Β, Γ και Δ
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 φέρουν ευρωπαϊκό δελτίο 
πυροβόλου όπλου στο οποίο εμφαίνονται τα 
συγκεκριμένα πυροβόλα όπλα και ότι είναι 
σε θέση να τεκμηριώσουν τους λόγους του 
ταξιδιού τους, παρουσιάζοντας ιδιαίτερα 
μια πρόσκληση. Πέραν του δελτίου αυτού, 
τα κράτη μέλη δεν μπορούν να απαιτήσουν 
άλλο έγγραφο. 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."

Or. it

Αιτιολόγηση

Στόχος της οδηγίας είναι να καταστεί όσο το δυνατόν πιο ελεύθερη η κυκλοφορία των κυνηγών 
και των σκοπευτών στην ΕΕ. Η επιβολή περαιτέρω οικονομικών και διοικητικών δεσμεύσεων
σε σχέση με το ευρωπαϊκό δελτίο πυροβόλου όπλου παραβιάζει την αρχή αυτή, δημιουργώντας 
κατακερματισμένες περιοχές στο κοινοτικό έδαφος κατά παράβαση των Συνθηκών της Ρώμης.

Τροπολογία: Arlene McCarthy

Τροπολογία 90
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2 ΙΒ (νέο)
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Άρθρο 12, παράγραφος 2 (Οδηγία 91/477/ΕΟΚ)

2ιβ) Το άρθρο 12, παράγραφος 2, 
τροποποιείται ως εξής:
α) Το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από
το εξής κείμενο:
" 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 
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προϋποθέσεις αυτές είναι δικαιολογημένες από νόμιμους λόγους δημοσίας τάξεως και 
προστασίας της δημόσιας ασφάλειας και εφόσον δεν είναι δυσανάλογες σε σχέση με τους 
επιδιωκόμενους στόχους.

Τροπολογία: Othmar Karas

Τροπολογία 91
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2 ΙΓ (νέο)

Άρθρο 13 (Οδηγία 91/477/ΕΟΚ)

2m) Το άρθρο 13 τροποποιείται ως εξής:
a) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
"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. 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."
β) Μετά την παράγραφο 3, προστίθεται η 
εξής παράγραφος:
"4. Η Επιτροπή, ενεργώντας σύμφωνα με
τη κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
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ορίζεται στο άρθρο 5α, παράγραφοι 1 έως 
4 και στο άρθρο 7 και έχοντας υπόψη τις 
διατάξεις του άρθρου 8 της απόφασης 
1999/468/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την 
απόφαση 2006/512/ΕΚ, λαμβάνει τα 
απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 
1, παράγραφος 7.
Η Επιτροπή ενεργώντας σύμφωνα με τη
διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο και στο
άρθρο 7 και λαμβάνοντας υπόψη τις
διατάξεις του άρθρου 8, της απόφασης
1999/468/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την 
απόφαση 2006/512/ΕΚ, λαμβάνει τα 
απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου." 
* Δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας.

Or. de

(Wording similar to the Οδηγία)

Αιτιολόγηση

Η έκθεση της Επιτροπής του 2000 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 91/477/ΕΟΚ 
προβλέπει τη συγκρότηση μιας ομάδας επαφής από την Επιτροπή. Η ομάδα αυτή προσφέρει το 
κατάλληλο βήμα για συζήτηση σχετικά με τη δημιουργία κοινών κατευθυντήριων γραμμών για 
την απενεργοποίηση των πυροβόλων όπλων. Σε σχέση με τη διαδικασία επιτροπολογίας, η 
επίτευξη της συμφωνίας μεταξύ των κρατών μελών για την απενεργοποίηση των όπλων θα είναι 
ταχύτερη και περισσότερο εύστοχη.

Τροπολογία: Arlene McCarthy

Τροπολογία 92
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 3 Α (νέο)

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 εθνικό δίκαιο, και στη συνέχεια
κάθε πέντε έτη, η Επιτροπή υποβάλλει 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο σχετικά με την κατάσταση που 
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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

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. 
Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να διενεργήσει μελέτη σχετικά με το περίπλοκο ζήτημα των 
αντιγράφων όπλων και της εμπορίας τους στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων 
των πωλήσεων μέσω του διαδικτύου.

Τροπολογία: Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Τροπολογία 93
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 4, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (-Α) (νέο)

Παράρτημα I, μέρος II, σημείο Α, στοιχείο 5 (Οδηγία 91/477/ΕΟΚ)

-a) Στο Παράρτημα I, σημείο II, τμήμα A, 
το 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:
"5. Τα πυρομαχικά για πιστόλια και 
περίστροφα με διαστελλόμενα βλήματα 
καθώς και αυτά τα βλήματα, με εξαίρεση
τα όπλα κυνηγίου ή σκοποβολής για άτομα 
που έχουν άδεια να τα χρησιμοποιούν."

Or. it

Αιτιολόγηση

Αφορά μόνο το τελικό κείμενο
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Τροπολογία: Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Τροπολογία 94
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 4, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Β)

Παράρτημα I, μέρος III, παράγραφος 1 α (νέα) (Οδηγία 91/477/ΕΟΚ)

β) Το ακόλουθο εδάφιο προστίθεται μετά 
το πρώτο εδάφιο:

β) Στο σημείο ΙΙΙ, το ακόλουθο εδάφιο 
προστίθεται μετά το πρώτο εδάφιο:

« Τα κράτη μέλη θεσπίζουν διατάξεις που 
αποσκοπούν στην επαλήθευση των μέτρων 
επανενεργοποίησης που προβλέπονται στο 
σημείο α) από αρμόδια αρχή, προκειμένου 
να εξασφαλισθεί ότι οι τροποποιήσεις που 
πραγματοποιούνται σε ένα πυροβόλο όπλο 
το καθιστούν οριστικά ακατάλληλο για 
χρήση. Τα κράτη μέλη προβλέπουν, στο 
πλαίσιο της εν λόγω επαλήθευσης, τη 
χορήγηση πιστοποιητικού ή εγγράφου που 
επιβεβαιώνει ότι το πυροβόλο όπλο έχει 
καταστεί ακατάλληλο για χρήση, ή την εν 
προκειμένω σήμανση του όπλου με 
σχετικό ευδιάκριτο σήμα.

« Τα κράτη μέλη θεσπίζουν διατάξεις που 
αποσκοπούν στην επαλήθευση των μέτρων 
απενεργοποίησης που προβλέπονται στο 
σημείο α) από αρμόδια αρχή, προκειμένου 
να εξασφαλισθεί ότι οι τροποποιήσεις που 
πραγματοποιούνται σε ένα 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 ότι το πυροβόλο όπλο έχει 
καταστεί ακατάλληλο για χρήση, ή την εν 
προκειμένω σήμανση του όπλου με 
σχετικό ευδιάκριτο σήμα. Η Επιτροπή
εκδίδει κοινές κατευθυντήριες γραμμές, 
σύμφωνα με την ρυθμιστική διαδικασία 
με έλεγχο στα πρότυπα και τεχνικές 
απενεργοποίησης έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι τα απενεργοποιούμενα 
πυροβόλα όπλα είναι δια παντός αδύνατο 
να τεθούν σε λειτουργία."

Or. it

Αιτιολόγηση

Η «απενεργοποίηση»,όρος που προτιμάται γιατί είναι πιο τεχνικός και κατάλληλος, έχει ήδη 
αποτελέσει αντικείμενο εθνικής ρύθμισης σε διάφορα κράτη μέλη. Η πρόβλεψη της απαίτησης
να έχει η απενεργοποίηση αμετάκλητο χαρακτήρα καθιστά κατά ανάγκη ομοιογενή την 
πρόβλεψη των συναφών τεχνικών κανόνων.

Τροπολογία: Othmar Karas

Τροπολογία 95
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 4, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Β)

Παράρτημα I, μέρος III, παράγραφος 1 β (νέα) (Οδηγία 91/477/ΕΟΚ)
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« Τα κράτη μέλη θεσπίζουν διατάξεις που 
αποσκοπούν στην επαλήθευση των μέτρων 
επανενεργοποίησης που προβλέπονται στο 
σημείο α) από αρμόδια αρχή, προκειμένου 
να εξασφαλισθεί ότι οι τροποποιήσεις που 
πραγματοποιούνται σε ένα πυροβόλο όπλο 
το καθιστούν οριστικά ακατάλληλο για 
χρήση. Τα κράτη μέλη προβλέπουν, στο 
πλαίσιο της εν λόγω επαλήθευσης, τη 
χορήγηση πιστοποιητικού ή εγγράφου που 
επιβεβαιώνει ότι το πυροβόλο όπλο έχει 
καταστεί ακατάλληλο για χρήση, ή την εν 
προκειμένω σήμανση του όπλου με σχετικό 
ευδιάκριτο σήμα.

« Τα κράτη μέλη θεσπίζουν διατάξεις που 
αποσκοπούν στην επαλήθευση των μέτρων 
επανενεργοποίησης που προβλέπονται στο 
σημείο α) από αρμόδια αρχή, προκειμένου 
να εξασφαλισθεί ότι οι τροποποιήσεις που 
πραγματοποιούνται σε ένα πυροβόλο όπλο 
το καθιστούν οριστικά ακατάλληλο για 
χρήση. Τα κράτη μέλη προβλέπουν, στο 
πλαίσιο της εν λόγω επαλήθευσης, τη 
χορήγηση πιστοποιητικού ή εγγράφου που 
επιβεβαιώνει ότι το πυροβόλο όπλο έχει 
καταστεί ακατάλληλο για χρήση, ή την εν 
προκειμένω σήμανση του όπλου με σχετικό 
ευδιάκριτο σήμα. Η Επιτροπή συγκροτεί
ομάδα επαφής για την εκπόνηση κοινών
κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις 
προδιαγραφές και τεχνικής 
απενεργοποίησης προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η μόνιμη απενεργοποίηση 
των όπλων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η έκθεση της Επιτροπής του 2000 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 91/477/ΕΟΚ 
προβλέπει τη συγκρότηση μιας ομάδας επαφής από την Επιτροπή. Η ομάδα αυτή προσφέρει το 
κατάλληλο βήμα για συζήτηση σχετικά με τη δημιουργία κοινών κατευθυντήριων γραμμών για 
την απενεργοποίηση των πυροβόλων όπλων. Σε σχέση με τη διαδικασία επιτροπολογίας, η 
επίτευξη της συμφωνίας μεταξύ των κρατών μελών για την απενεργοποίηση των όπλων θα είναι 
ταχύτερη και περισσότερο εύστοχη.

Τροπολογία: Arlene McCarthy

Τροπολογία 96
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 4, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Β Α) (νέο)

Παράρτημα I, μέρος III, στοιχείο (β) (Οδηγία 91/477/ΕΟΚ)

βα) 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 
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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.

Τροπολογία: Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, Roberta 
Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Τροπολογία 97
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 4, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Β Β) (νέο)

Παράρτημα I, μέρος IV, στοιχείο (β) (Οδηγία 91/477/ΕΟΚ)

bb) Στο σημείο IV, το στοιχείο β)
αντικαθίσταται από το εξής:
β) « μακρύκανο πυροβόλο » πυροβόλο όπλο 
με κάνη μήκους άνω των 30 cm ή όπλο του 
οποίου το συνολικό μήκος υπερβαίνει τα 60 
cm

Or. it

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά το στοιχείο β) του παραρτήματος I σημείο IV, μολονότι η διατύπωση του στοιχείου
a) είναι μάλλον σαφής, η παράλειψη ορισμού τον μακρύ κανόνα όπλων δημιούργησε ορισμένες 
δυσκολίες ερμηνείας. Σε ορισμένα κράτη, ιδιαίτερα, ισχύει η λανθασμένη πρακτική να 
θεωρούνται ως κοντόκανα όπλα τυφέκια με κάνη συνολικού μήκους άνω των 30 cm, με 
συνολικό όμως μήκος κατώτερο των 60 cm. Η προτεινόμενη διατύπωση είναι επομένως 
σαφέστερη και με αυτήν να αποφεύγονται διαφορετικές ερμηνείες.
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Τροπολογία: Arlene McCarthy

Τροπολογία 98
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 4, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Γ Γ) (νέο)

Παράρτημα II, στοιχείο (στ) (Οδηγία 91/477/ΕΟΚ)

βγ) 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. Η άδεια 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: "
δ) Η παράγραφος 5 διαγράφεται.
ε) 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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Τροπολογία: Charlotte Cederschiöld

Τροπολογία 99
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 4, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Β Δ) (νέο)

Παράρτημα II, στοιχείο (στ) (Οδηγία 91/477/ΕΟΚ)

βδ) στο Παράρτημα II το σημείο (στ) 
τροποποιείται ως εξής:
a) Οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται 
από το ακόλουθο 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 άδεια ή οι άδειες 
αυτές μπορούν να σημειώνονται επί του 
δελτίου.
Η προηγούμενη άδεια που αναφέρεται 
ανωτέρω δεν είναι αναγκαία για ταξίδι με
όπλο με σκοπό το κυνήγι ή για συμμετοχή 
σε αγώνα σκοποβολής υπό τον όρον ότι ο 
ταξιδιώτης έχει δελτίο όπλου και μπορεί να 
αιτιολογήσει το ταξίδι του.”
β) Η παρ. 3 αντικαθίσταται με το 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 παρ. 5 διαγράφεται.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Αντιστοιχεί στη διατύπωση του εισηγητή παραλείποντας τις λέξεις «κατ’αρχήν» στο σημείο (α). 
Το δελτίο πυροβόλου όπλου πρέπει να είναι το μόνο έγγραφο που χρειάζεται για τη διέλευση 
συνόρων και οι λέξεις καταρχήν αφήνουν ανοικτή τη δυνατότητα διαφορετικής ερμηνείας της 
νομοθεσίας.

Τροπολογία: Michl Ebner, Paul Rübig, Alexander Radwan

Τροπολογία 100
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 4, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Β Ε) (νέο)

Παράρτημα II, σημείο (στ) α (νέο) (Οδηγία 91/477/ΕΟΚ)
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be) Προστίθεται στο Παράρτημα ΙΙ το 
ακόλουθο κείμενο:
"fa. Το δελτίο αυτό επιτρέπει στα μέλη των 
πολιτιστικών και ιστορικών συνδέσμων 
σκοποβολής να ταξιδεύουν σε άλλο κράτος 
μέλος με το όπλο που διευκρινίζεται στο 
δελτίο και τα πυρομαχικά του. Τα μέλη 
των συνδέσμων αυτών πρέπει να είναι 
καταχωρημένα σε μια περιφερειακή η 
εθνική ομοσπονδία στη χώρα τους. "

Or. de

Αιτιολόγηση

Η μόνη συμφωνία για τα ιστορικά όπλα είναι εκείνη χιλιάδες δύο μεταξύ Αυστρίας και
ομοσπονδιακής Γερμανίας σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση εγγράφων για τη μεταφορά
πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών από μέλη παραδοσιακών κυνηγετικών συνδέσμων και
συνδέσμων σκοποβολής που καθιστά δυνατή τη μεταφορά των όπλων μεταξύ των δύο χωρών. 
Δεν υπάρχει τέτοια συμφωνία στην Ιταλία εις τρόπον ώστε να καθίσταται δυνατή η διοργάνωση
εκδηλώσεων από ιστορικούς κυνηγετικούς συνδέσμους της Γερμανίας, Αυστρίας και βόρειας
Ιταλίας στο ιταλικό έδαφος.
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