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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ιστορικό της οδηγίας

Η οδηγία για την τροποποίηση της οδηγίας 91/477/ΕΟΚ αποτελεί την κοινοτική μεταφορά 
του από την Επιτροπή της ΕΕ υπογραφέντος "πρωτοκόλλου για την καταπολέμηση της 
παράνομης παρασκευής και διακίνησης πυροβόλων όπλων, των εξαρτημάτων τους, των 
μερών τους και των πυρομαχικών που επισυνάπτεται στη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για 
την καταπολέμηση του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος".

Η οδηγία 91/477/ΕΟΚ στοχεύει στη δημιουργία ελάχιστων προτύπων για τη σήμανση των 
όπλων, την τήρηση αρχείων για την κατασκευή όπλων και την εμπορία (βιβλία όπλων) την 
αχρήστευση πυροβόλων όπλων καθώς και των καθορισμό και καθιέρωση κολάσιμων 
πράξεων.

Συγκεκριμένοι στόχοι της Επιτροπής

Η προτεινόμενη οδηγία τροποποιεί την υφιστάμενη οδηγία στα ακόλουθα σημεία:

- καθορισμός των εννοιών "παράνομη κατασκευή και παράνομη εμπορία πυροβόλων 
όπλων" σύμφωνα με την έννοια της οδηγίας,

- ρυθμίσεις σχετικά με την αναγκαία σήμανση πυροβόλων όπλων,

- αύξηση του ελάχιστου χρονικού ορίου τήρησης των από την οδηγία 91/477/ΕΟΚ 
απαιτουμένων βιβλίων όπλων,

- προσδιορισμός των επαπειλούμενων κυρώσεων και 

- υιοθέτηση των γενικών αρχών με βάση τις οποίες καθίστανται τα πυροβόλα όπλα 
ακατάλληλα για χρήση, από το Πρωτόκολλο των Ηνωμένων Εθνών.

Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
(COM(2000)837)

Η Επιτροπή αξιολογεί στην έκθεσή της COM(2000)837 την εφαρμογή της οδηγίας 
91/477/ΕΟΚ και καταλήγει κατ' αρχήν σε θετική αξιολόγηση. Σε ορισμένες περιπτώσεις 
ωστόσο υπάρχει ανάγκη βελτιώσεων.

Υπάρχει ομοφωνία για τον καθορισμό από την οδηγία της ακόλουθης αρχής: δεν 
επιτρέπονται ταξίδια από ένα κράτος μέλος σε ένα άλλο εφόσον ο ταξιδιώτης έχει στην 
κατοχή του πυροβόλο όπλο. Παρέκκλιση από αυτή την αρχή επιτρέπεται τότε μόνο εφόσον 
τηρηθεί μια επακριβώς καθορισμένη διαδικασία η οποία καθιστά δυνατό να ενημερώνεται το 
εκάστοτε κράτος μέλος ότι ένα πυροβόλο όπλο μεταφέρεται στην επικράτειά του.

Έτσι σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής υπάρχουν σημαντικά ελλείμματα όσον αφορά 
την ανταλλαγή πληροφοριών, λόγος για τον οποίον ελλείπουν λεπτομερείς πληροφορίες και 
υφίστανται ανεπάρκειες στη συνεργασία των κρατών μελών. Πέραν αυτού αναγνωρίστηκε η 
χρήση του ευρωπαϊκού δελτίου πυροβόλου όπλου ως προβληματική, αν και κατά την άποψη 
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της Επιτροπής αποτελεί κατάλληλο μέσο για κυνηγούς και αθλητές σκοποβολής προκειμένου 
να ταξιδέψουν από ένα κράτος μέλος σε άλλο για να συμμετάσχουν σε κυνήγι ή να ασκήσουν 
το άθλημά τους.

Όσον αφορά την κατηγοριοποίηση, την απόκτηση και την κατοχή πυροβόλων όπλων 
αποδείχθηκε στην σαφή πλειονότητα των κρατών μελών ότι δεν είναι αναγκαία η από την 
Επιτροπή πραγματοποιηθείσα διάκριση των πυροβόλων όπλων σε κατηγορίες Α, Β, Γ ή Δ. 
Στα περισσότερα κράτη μέλη γίνεται απλώς διάκριση μεταξύ απαγορευμένων πυροβόλων 
όπλων ή αυτών για τα οποία απαιτείται άδεια.

Οι ενεχόμενοι κύκλοι δεν εξέφρασαν έως σήμερα κάποια σημαντική ανάγκη τροποποίησης 
λόγω ελλείψεων της οδηγίας κατά τρόπο που κυριαρχεί η πεποίθηση ότι η οδηγία 
μεταφέρθηκε κατά λογικό τρόπο και εξυπηρετεί τους στόχους της.

Θέση του εισηγητή

Ο εισηγητής συμμερίζεται τη βασική εκτίμηση των εμπλεκομένων και της Επιτροπής λόγος 
για τον οποίο υποστηρίζει την τροποποίηση της οδηγίας 91/477/ΕΟΚ σύμφωνα με το πνεύμα 
της Επιτροπής. Προκειμένου όμως να συγκεκριμενοποιήσει μεμονωμένες απομένουσες 
ασάφειες συμπλήρωσε ωστόσο ο εισηγητής τις προτάσεις τροποποίησης της Επιτροπής με 
τμήματα της συμφωνίας του Σένγκεν και του Πρωτοκόλλου των Ηνωμένων Εθνών.

Πέραν αυτών ο εισηγητής υποστηρίζει τη συμπερίληψη στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας της 
εμπορίας στο διαδίκτυο και τη διάθεση διαδικτυακών βάσεων που υποστηρίζουν την εμπορία 
όπλων.

Από τη μεταφορά της οδηγίας κατά το έτος 1993 εξελίχθηκε σημαντικά το διαδίκτυο και έχει 
καταστεί ηλεκτρονική αγορά. Οι στόχοι της οδηγίας για περιορισμό της παράνομης εμπορίας 
πυροβόλων όπλων, μπορεί κατά συνέπεια τότε μόνο να επιτευχθεί εφόσον συμπεριληφθούν 
όλες οι αγορές για πυροβόλα όπλα.

Περαιτέρω ο εισηγητής καθιστά σαφές ότι η μεταφορά πυροβόλων όπλων από ένα κράτος 
μέλος σε ένα άλλο είναι αξιόποινη όχι ελλείψει ενός ευρωπαϊκού δελτίου πυροβόλου όπλου. 
Αυτό γίνεται προκειμένου να μην περιοριστεί υπέρμετρα η ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, 
καθόσον μάλιστα ο εισηγητής υποστηρίζει μια σύμπτυξη των κατηγοριών πυροβόλων όπλων 
Β, Γ και Δ στη Β.

Από αυτό προκύπτει ότι υπάρχουν πλέον μόνο πυροβόλα όπλα τα οποία απαγορεύονται ή για 
τα οποία απαιτείται άδεια. Όπως διαπίστωσε η Επιτροπή, αυτό αποτελεί στα περισσότερα 
κράτη μέλη συνήθη πρακτική. Αφετέρου προκύπτει από αυτό ότι κάθε κάτοχος πυροβόλου 
όπλου πρέπει να διαθέτει συγχρόνως άδεια. Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών 
μελών πρέπει να διασφαλίζει μια ταχεία επανεξέταση της ύπαρξης μιας άδειας, προκειμένου 
να αποφεύγεται ένας περιττός περιορισμός της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων. Λόγω 
μιας γενικής υποχρέωσης αδείας και της δυνατότητας επανεξέτασης στην ανταλλαγή 
πληροφοριών των κρατών μελών είναι θεμιτή η ανωτέρω αναφερθείσα διαδικασία για το 
ευρωπαϊκό δελτίο πυροβόλου όπλου. 
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την 
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
ΑΡΘΡΟ 1; ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ -1 (νέα)

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

-1. Το άρθρο 1 παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"(2) Για τους σκοπούς της παρούσας 
οδηγίας, με τον όρο "οπλοπώλης" νοείται 
κάθε φυσικό πρόσωπο του οποίου το 
επάγγελμα ή επιτήδευμα συνίσταται καθ' 
ολοκληρία ή εν μέρει στην κατασκευή 
πυροβόλων όπλων, με τα οποία διενεργεί 
εμπορία ή εμπορία μέσω του διαδικτύου ή 
προσφέρει για το σκοπό αυτό βάση, 
ανταλλάσσει, εκμισθώνει, επισκευάζει ή 
μετασκευάζει πυροβόλα όπλα".

Αιτιολόγηση

Μεταξύ της θέσης σε ισχύ της οδηγίας 91/477/ΕΟΚ και τη σημερινή ημερομηνία αναπτύχθηκε 
το διαδίκτυο. Ηλεκτρονικές αγορές και ηλεκτρονικό εμπόριο είναι πλέον στην καθημερινότητα. 
Για το λόγο αυτό είναι λογικό να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής και στην εμπορία μέσω του 
διαδικτύου και στους συμμετέχοντες σε αυτό.

Τροπολογία 2
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 

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 

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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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.»

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.»

Στις προαναφερθείσες περιπτώσεις δεν 
θεμελιώνεται το αξιόποινο εκ του 
γεγονότος και μόνο ότι ο ενεχόμενος δεν 
φέρει το ευρωπαϊκό δελτίο πυροβόλου 
όπλου.

* Εννοείται η παράγραφος 4 της πρότασης της 
Επιτροπής και όχι η παράγραφος 4 της οδηγίας 
91/477/ΕΟΚ

Αιτιολόγηση

Η συμπλήρωση αποβλέπει στη μη ενοχοποίηση ενός νομίμως οπλοφορούντος, εάν αυτός κατά 
την αλλαγή ενός κράτους μέλους δεν μπορεί να επιδείξει το ευρωπαϊκό δελτίο πυροβόλων 
όπλων, είναι όμως σε θέση να επιδείξει όλα τα αναγκαία έγγραφα. 

Τροπολογία 3
ΑΡΘΡΟ 1; ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Α (νέα) 

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

1α. Το άρθρο 1 παράγραφος 4 
τροποποιείται ως ακολούθως:
"(4) Το ευρωπαϊκό δελτίο πυροβόλου 
όπλου είναι έγγραφο το οποίο χορηγείται 
από τις αρχές των κρατών μελών, μετά 
από αίτησή του, σε πρόσωπο το οποίο 
καθίσταται νόμιμος κάτοχος και χρήστης 
πυροβόλου όπλου. Η μέγιστη περίοδος 
ισχύος του είναι πέντε έτη. Αυτή η 
διάρκεια ισχύος μπορεί να παραταθεί. Το 
δελτίο πυροβόλου όπλου περιέχει τα 
στοιχεία που προβλέπονται στο παράρτημα 
ΙΙ. Το δελτίο είναι προσωπικό έγγραφο επί 
του οποίου αναγράφονται το ή τα 
πυροβόλα όπλα που κατέχει και 
χρησιμοποιεί ο κάτοχος του δελτίου. Ο 
χρήστης του πυροβόλου όπλου πρέπει να 
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φέρει πάντοτε μαζί του το δελτίο όπλου. 
Επί του δελτίου αναγράφονται οι αλλαγές 
της κατοχής ή των χαρακτηριστικών του 
πυροβόλου όπλου καθώς και η απώλεια ή η 
κλοπή του".

Αιτιολόγηση

Η διαγραφή προκύπτει από την τροπολογία 8.

Τροπολογία 4
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 επιτρέπουν την απόκτηση και 
κατοχή πυροβόλων όπλων της κατηγορίας 
Β μόνο σε πρόσωπα που έχουν βάσιμο λόγο 
και τα οποία
(α) έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της 
ηλικίας τους, πλην παρεκκλίσεων που 
αφορούν το κυνήγι και τη σκοποβολή·
(β) δεν είναι επικίνδυνα κατά πάσα 
πιθανότητα για τον εαυτόν τους για τη 
δημόσια τάξη και τη δημόσια ασφάλεια.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 3, τα κράτη 
μέλη επιτρέπουν την κατοχή πυροβόλων 
όπλων μόνο σε πρόσωπα τα οποία δεν 
έχουν καταδικαστεί λόγω της διάπραξης ή 
της συμμετοχής σε βαρεία αξιόποινη 
πράξη (π.χ. ανθρωποκτονία, ληστεία, 
εμπρησμό).
Τα κράτη μέλη μπορούν να αφαιρέσουν την 
άδεια κατοχής του όπλου, εφόσον δεν 
πληρούται πλέον μια από τις προϋποθέσεις 
του στοιχείου Β.
Τα κράτη μέλη μπορούν να απαγορεύσουν 
σε πρόσωπα που κατοικούν στο έδαφός 
τους την κατοχή όπλου αποκτηθέντος σε 
άλλο κράτος μέλος μόνον όταν 
απαγορεύουν την απόκτηση του ιδίου 
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αυτού όπλου στο έδαφός τους".

Αιτιολόγηση

Η διαγραφή των κατηγοριών Γ και Δ προκύπτει από την τροπολογία 8. Όσον αφορά την 
προσθήκη πρόκειται για διευκρίνιση σύμφωνα με το πνεύμα του άρθρου 83γ της Συμφωνίας του 
Σένγκεν.

Τροπολογία 5
ΑΡΘΡΟ 1; ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 Β (νέα) 

Άρθρο 7 (Οδηγία 91/477/ΕΟΚ)

2β. Το άρθρο 7 τροποποιείται ως 
ακολούθως:
"(1) Πυροβόλα όπλα της κατηγορίας Β δεν 
μπορούν να αποκτηθούν σε έδαφος 
κράτους μέλους εάν αυτό δεν έχει 
χορηγήσει τη σχετική άδεια στον 
αποκτώντα.
Η άδεια αυτή δεν δίδεται σε κάτοικο άλλου 
κράτους μέλους χωρίς την προηγούμενη 
συναίνεση του κράτους αυτού.
Τα κράτη μέλη προβλέπουν υποχρεωτική 
δήλωση για όλα τα πυροβόλα όπλα της 
κατηγορίας Β, τα οποία κατέχονται σήμερα 
στο έδαφός τους, εντός προθεσμίας ενός 
έτους από τη θέση σε ισχύ των εθνικών 
διατάξεων μεταφοράς της παρούσας 
οδηγίας.
(2) Όλοι οι πωλητές, οπλοπώλες ή ιδιώτες 
γνωστοποιούν κάθε πώληση ή διάθεση 
πυροβόλου όπλου της κατηγορίας Β στις 
αρχές του κράτους μέλους δίδοντας και τα 
στοιχεία προσδιορισμού του αποκτώντος 
και του πυροβόλου όπλου. Αν ο αποκτών 
κατοικεί σε άλλο κράτος μέλος, το κράτος 
μέλος ενημερώνεται για την απόκτηση 
αυτή από το κράτος μέλος όπου αυτή έλαβε 
χώρα καθώς και από τον ίδιο των 
αποκτώντα.
(3) Αν κάποιο κράτος μέλος απαγορεύει 
την απόκτηση και κατοχή πυροβόλου 
όπλου της κατηγορίας Β στο έδαφός του, 
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ενημερώνει σχετικά τα άλλα κράτη μέλη· 
αυτά αναγράφουν σχετική μνεία κατά τη 
χορήγηση ευρωπαϊκού δελτίου πυροβόλου 
όπλου για ένα τέτοιο όπλο κατ' εφαρμογή 
του άρθρου 12 παράγραφος 2.
(4) Η κατοχή πυροβόλου όπλου της 
κατηγορίας Β επιτρέπεται στο έδαφος ενός 
κράτους μέλους μόνο με την έγκρισή του. 
Εάν ο κάτοχος του όπλου είναι κάτοικος 
άλλου κράτους μέλους, το κράτος αυτό 
ενημερώνεται σχετικά.
(5) Οι άδειες για απόκτηση και κατοχή 
πυροβόλου όπλου της κατηγορίας Β 
μπορούν να έχουν τη μορφή ενιαίας 
διοικητικής απόφασης".

Αιτιολόγηση

Η επανεξέταση των αποσπασμάτων από το άρθρο 8 στο άρθρο 7 της οδηγίας είναι συνέπεια της 
τροπολογίας 8.

Τροπολογία 6
ΑΡΘΡΟ 1; ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 γ (νέα) 

Άρθρο 8 (Οδηγία 91/477/ΕΟΚ)

2γ. Το άρθρο 8 διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Βλέπε ανωτέρω.

Τροπολογία 7
ΑΡΘΡΟ 1; ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 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, αρωγή, 
συναυτουργία, διευκόλυνση και η παροχή 
συμβουλών στην τέλεση αδικήματος που 
ορίζεται από αυτό το άρθρο, πρέπει να 
θεωρούνται ποινικό αδίκημα όταν 
τελούνται εκ προθέσεως.
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Αιτιολόγηση

Η συμπλήρωση της τροποποίησης της Επιτροπής προέρχεται από το Πρωτόκολλο των 
Ηνωμένων Εθνών και αποβλέπει στη διευκρίνιση.

Τροπολογία 8
ΑΡΘΡΟ 1; ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4, ΣΤΟΙΧΕΙΟ -Α (νέο) 

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

-α. Η παράγραφος ΙΙ στοιχείο Α 
τροποποιείται ως ακολούθως:
"Όλα τα αντικείμενα που υπάγονται σε μια 
από τις ακόλουθες κατηγορίες, εκτός από 
εκείνα που αντιστοιχούν στον ορισμό αλλά 
έχουν εξαιρεθεί από αυτόν για τους λόγους 
που αναφέρονται στο σημείο ΙΙΙ:
Κατηγορία Α - απαγορευμένα πυροβόλα 
όπλα
1. Εκρηκτικοί στρατιωτικοί μηχανισμοί 
και εκτοξευτές·.
2. Τα αυτόματα πυροβόλα όπλα·
3. Τα πυροβόλα όπλα που έχουν 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 τα βλήματα αυτά εκτός από τα 
κυνηγετικά όπλα και τα όπλα σκοποβολής 
για τα πρόσωπα που έχουν σχετική άδεια 
να χρησιμοποιούν τα όπλα αυτά.
Κατηγορία Β - πυροβόλα για τα οποία
απαιτείται άδεια
1. τα βραχέα ημιαυτόματα ή επαναληπτικά 
πυροβόλα όπλα·
2. τα βραχέα πυροβόλα όπλα μιας βολής, 
με κεντρική επίκρουση·
3. τα βραχέα πυροβόλα όπλα μιας βολής, 
με περιφερειακή επίκρουση, συνολικού 
μήκους μικρότερου από 28 cm·
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4. τα μακρύκανα ημιαυτόματα όπλα των 
οποίων ο γεμιστήρας και η θαλάμη 
μπορούν να περιέχουν περισσότερα από 3 
φυσίγγια·
5. τα μακρύκανα ημιαυτόματα πυροβόλα 
όπλα των οποίων ο γεμιστήρας και η 
θαλάμη δεν μπορούν να περιέχουν 
περισσότερα των τριών φυσιγγίων, των 
οποίων ο γεμιστήρας είναι ανταλλάξιμος 
και για τα οποία δεν μπορεί να 
διασφαλιστεί ότι μπορούν να μετατραπούν 
με γενικής χρήσεως εργαλεία σε όπλα, των 
οποίων ο γεμιστήρας και η θαλάμη 
μπορούν να περιέχουν περισσότερα των 
τριών φυσιγγίων.
6. τα μακρύκανα επαναληπτικά και 
ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα με μια κάνη η 
οποία δεν υπερβαίνει τα 60 cm·
7. τα ημιαυτόματα μη πολεμικά πυροβόλα 
όπλα που έχουν τη μορφή αυτόματου 
πυροβόλου όπλου·
8. άλλα μακρύκανα επαναληπτικά 
πυροβόλα όπλα εκτός αυτών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 6·
9. τα μακρύκανα πυροβόλα όπλα μιας 
βολής ανά αυλακωτή κάνη·
10. άλλα ημιαυτόματα μακρύκανα 
πυροβόλα όπλα εκτός αυτών που 
αναφέρονται στις παραγράφους 4 έως 7·
11. τα βραχέα πυροβόλα όπλα μιας βολής 
με περιφερειακή επίκρουση συνολικού 
μήκους μεγαλύτερου ή ίσου προς 28 cm·
12. τα μακρύκανα πυροβόλα όπλα μιας 
βολής ανά λεία κάνη".

Αιτιολόγηση

Οι κατηγορίες Γ και Δ θα πρέπει να συγχωνευθούν με την κατηγορία Β, προκειμένου να 
υπάρχουν πλέον δύο μόνον κατηγορίες (κατηγορία Α: "απαγορευμένα πυροβόλα όπλα" και 
κατηγορία Β: "πυροβόλα όπλα για τα οποία απαιτείται άδεια"). Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή (ΙΝΤ/316 της 13.9.2006) επισημαίνει ότι η κατάταξη του σκοπού χρήσης 
αποτελεί καθαρά αυθαίρετη υπόθεση. Για το λόγο αυτό υπάρχει ο κίνδυνος της περιγραφής και 
της κατάχρησης πράγμα το οποίο πρέπει απαραιτήτως να εμποδιστεί. Η ισότιμη μεταχείριση 
όλων των μη απαγορευμένων όπλων δικαιολογείται κατ' αυτόν τον τρόπο. Οι υφιστάμενες 
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ρυθμίσεις όσον αφορά τους αθλητές σκοποβολής και τους κυνηγούς δεν θίγονται με αυτά.


