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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Ιστορικό  

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

στρατιωτική χρήση υπόκειται στο εκτεταμένο ενωσιακό κανονιστικό πλαίσιο που ορίζεται 

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

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

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

καθώς και να οριστούν και να εισαχθούν αξιόποινα αδικήματα.  

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

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

των Υπουργών Εσωτερικών που πραγματοποιήθηκε στις 29 Αυγούστου 2015 ζήτησε με 

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

προκειμένου να αποτρέπεται η επανενεργοποίηση και η χρησιμοποίησή τους από 

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

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

απενεργοποίηση, και την ενίσχυση της ιχνηλασιμότητας στο πλαίσιο της ισχύουσας 

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

την εφαρμογή τους σε εθνικό επίπεδο. 

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

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

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

σε μια σειρά τομέων που αφορούν για παράδειγμα: 

 κοινά πρότυπα της ΕΕ για την απενεργοποίηση των πυροβόλων όπλων· 

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

βελτιωθεί η ιχνηλασιμότητα των όπλων· 

 καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, για παράδειγμα σε 

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

άδεια κατοχής πυροβόλου όπλου και υποχρέωση διασύνδεσης των εθνικών 

συστημάτων αρχειοθέτησης· 

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

πιστόλια εκκίνησης αγώνων) προκειμένου να αποτρέπεται η μετατροπή τους σε 

πλήρως λειτουργικά πυροβόλα όπλα· 

 αυστηρότερες διατάξεις σχετικά με τις ηλεκτρονικές πωλήσεις πυροβόλων όπλων 

προκειμένου να αποτρέπεται η απόκτηση πυροβόλων όπλων, ουσιωδών συστατικών 

μερών ή πυρομαχικών μέσω του διαδικτύου· 

 αυστηρότερες διατάξεις για την απαγόρευση ορισμένων ημιαυτόματων πυροβόλων 

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

απενεργοποιηθεί σε μόνιμη βάση· 
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 αυστηρότεροι όροι για την κυκλοφορία απενεργοποιημένων πυροβόλων όπλων· 

 αυστηρότεροι όροι για τους συλλέκτες προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος 

πώλησης σε κακοποιούς.  

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων οργάνωσε 

στις 15 Φεβρουαρίου 2016 μία περιορισμένη ακρόαση προκειμένου να εξετάσει διάφορα 

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

με σαφήνεια το κατάλληλο επίπεδο εναρμόνισης στην ΕΕ.  

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

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

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

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

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

τον εμπειρογνώμονα αυτόν η γενική απαγόρευση των ημιαυτόματων πυροβόλων όπλων με 

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

από τα κράτη μέλη.  

Ένας άλλος προσκληθείς εμπειρογνώμονας στον τομέα της χορήγησης αδειών και των 

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

να διενεργούνται ορισμένοι βασικοί ιατρικοί έλεγχοι σωματικής και ψυχικής υγείας καθώς 

και επαναληπτικοί έλεγχοι σε τακτική βάση.  

Η άποψη της συντάκτριας γνωμοδότησης 

Η συντάκτρια γνωμοδότησης επικροτεί την αναθεώρηση της οδηγίας με την οποία 

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

ασφάλεια των ευρωπαίων πολιτών. Η συντάκτρια γνωμοδότησης υποστηρίζει συνεπώς τις 

περισσότερες εκ των προτάσεων που περιλαμβάνονται στην πρόταση της Επιτροπής. 

Υπάρχουν ωστόσο τμήματα που πρέπει να τροποποιηθούν, ούτως ώστε οι νέες νομοθετικές 

διατάξεις να καταστούν σαφείς, αποτελεσματικές, ισόρροπες και αναλογικές. 

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

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

παράνομα πυροβόλα όπλα και τις σχετιζόμενες με αυτά δραστηριότητες του οργανωμένου 

εγκλήματος και της τρομοκρατίας που αποτελούν δύο μόνο κατηγορίες προβλημάτων που 

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

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

ανθρωποκτονίες και τα ατυχήματα από πυροβόλα όπλα. 

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

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

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

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

Κοινοβούλιο να σχηματίσει μια τεκμηριωμένη άποψη επί του θέματος αυτού. 

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

οποίες ειδικότερα αφορούν τα ακόλουθα ζητήματα: 
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1. Το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας (προκειμένου να υπαχθούν σε αυτό όχι μόνο 

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

2. τη σήμανση των ουσιωδών συστατικών μερών· 

3. την απενεργοποίηση των πυροβόλων όπλων· 

4. την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών· 

5. τις πωλήσεις εξ αποστάσεως· 

6. τις εξετάσεις καταλληλότητας για τους αιτούντες άδεια· 

7. τα συμπληρωματικά μέτρα ασφάλειας. 

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

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

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

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

πυροβόλα όπλα. Η συντάκτρια γνωμοδότησης υποστηρίζει τη ρύθμιση αυτή. 

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

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

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

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

διακρίνει μεταξύ εξωτερικής εμφάνισης και τεχνικών ιδιοτήτων. Αποφασιστική εν 

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

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

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

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

συστήματα ψύξης κ.τ.λ. Η συντάκτρια γνωμοδότησης καλεί μετ̕ επιτάσεως την Επιτροπή να 

επανεξετάσει την πρότασή της επί του σημείου αυτού. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την 

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

ουσίας, να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες: 

Τροπολογία 1 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Σε ανταπόκριση στις πρόσφατες 

τρομοκρατικές ενέργειες που κατέδειξαν 

κενά στην εφαρμογή της οδηγίας 

91/477/ΕΟΚ, ιδίως αναφορικά με την 

(2) Οι τροποποιήσεις της οδηγίας 

91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου, δεν 

μπορούν να οφείλονται σε κανέναν 

συσχετισμό μεταξύ των πρόσφατων 
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επανενεργοποίηση όπλων και τους 

κανόνες περί μετατροπής και σήμανσης, 

το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την 

ασφάλεια που εγκρίθηκε τον Απρίλιο του 

2015 και η δήλωση του συμβουλίου των 

υπουργών εσωτερικών της 29ης 

Αυγούστου 2015 ζήτησαν την 

αναθεώρηση της οδηγίας αυτής και τη 

θέσπιση κοινής προσέγγισης σχετικά με 

την απενεργοποίηση των πυροβόλων 

όπλων για την αποτροπή της 

επανενεργοποίησης και της χρήσης τους 

από εγκληματίες. 

τρομοκρατικών επιθέσεων και της 

νόμιμης χρήσης και κατοχής όπλων στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως από τους 

κυνηγούς, τους σκοπευτές και τους 

συλλέκτες. Η κατασκευή, εμπορία, 

κατοχή και χρήση όπλων και 

πυρομαχικών σύμφωνα με τους ισχύοντες 

κανόνες, μεταφράζονται σε νόμιμες 

δραστηριότητες, οι οποίες είναι 

σημαντικές από ψυχαγωγική, αθλητική 

και οικονομική άποψη καθώς και για τη 

δημιουργία απασχόλησης και πλούτου 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (2α) Η διατήρηση και η ανταλλαγή 

πληροφοριών προϋποθέτουν την τήρηση 

του κανονισμού (ΕΕ) 2016/… του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου1a. 

 _____________________ 

 1α Κανονισμός (EΕ) 2016/… του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για την προστασία των 

φυσικών προσώπων κατά την 

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και για την ελεύθερη 

κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 

(βασικός κανονισμός για την προστασία 

των δεδομένων), και για την κατάργηση 

της οδηγίας 95/46/EΚ (ΕΕ L …). 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Ορισμένες πτυχές της οδηγίας 3. Ορισμένες πτυχές της οδηγίας 
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91/477/ΕΟΚ χρειάζονται βελτίωση. 91/477/ΕΟΚ χρειάζονται βελτίωση κατά 

τρόπο αναλογικό για την καταπολέμηση 

της διακίνησης όπλων για εγκληματικούς 

ή τρομοκρατικούς σκοπούς και την 

προώθηση εναρμονισμένης εφαρμογής 

από τα κράτη μέλη. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Οι φορείς που ασχολούνται με 

πολιτιστικές και ιστορικές πτυχές των 

όπλων και είναι αναγνωρισμένοι με την 

ιδιότητα αυτή από το κράτος μέλος στου 

οποίου την επικράτεια είναι 

εγκατεστημένοι, εφόσον κατέχουν 

πυροβόλα όπλα που κατατάσσονται στην 

κατηγορία Α και τα οποία αποκτήθηκαν 

πριν από την έναρξη ισχύος της 

παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να είναι σε 

θέση να διατηρήσουν στην κατοχή τους 

τα εν λόγω πυροβόλα όπλα αφού 

εξασφαλίσουν άδεια από το οικείο κράτος 

μέλος, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω 

πυροβόλα όπλα έχουν απενεργοποιηθεί. 

(4) Οι φορείς και πρόσωπα, όπως 

μουσεία και συλλέκτες που ασχολούνται 

με πολιτιστικές, ιστορικές, επιστημονικές, 

τεχνικές ή εκπαιδευτικές πτυχές των 

όπλων και είναι αναγνωρισμένοι με την 

ιδιότητα αυτή από το κράτος μέλος στου 

οποίου την επικράτεια είναι 

εγκατεστημένοι, θα πρέπει να είναι σε 

θέση να διατηρήσουν και να αποκτήσουν 

πυροβόλα όπλα που κατατάσσονται στην 

κατηγορία Α αφού εξασφαλίσουν άδεια 

από το οικείο κράτος μέλος και υπό την 

προϋπόθεση ότι οι εν λόγω φορείς ή 

πρόσωπα έχουν λάβει τα αναγκαία μέτρα 

για να αντιμετωπίζουν τυχόν κινδύνους 

για τη δημόσια ασφάλεια, 

συμπεριλαμβανομένων μέσων της 

ασφαλούς αποθήκευσης. Οιαδήποτε 

παρόμοια άδεια θα πρέπει να λαμβάνει 

υπόψη και να αντικατοπτρίζει την 

ιδιαίτερη κατάσταση, 

συμπεριλαμβανομένης της φύσης και των 

σκοπών συλλογής. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Δεδομένου ότι οι συλλέκτες 

προσδιορίστηκαν ως πιθανή πηγή 

διαγράφεται 
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διακίνησης πυροβόλων όπλων, θα πρέπει 

να καλύπτονται από την παρούσα οδηγία. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (6α) Προκειμένου να προληφθεί η κακή 

χρήση των πυροβόλων όπλων, είναι 

απαραίτητο να συμπεριληφθούν στην 

παρούσα οδηγία ελάχιστες απαιτήσεις για 

την ασφαλή φύλαξη των πυροβόλων 

όπλων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

διασφαλίσουν ότι κάθε πρόσωπο το οποίο 

αποκτά ή κατέχει νόμιμα πυροβόλα όπλα 

ή πυρομαχικά απαιτείται να λαμβάνει 

εύλογες προφυλάξεις προκειμένου να 

διασφαλίσει ότι το πυροβόλο όπλο ή τα 

πυρομαχικά διασφαλίζονται από απώλεια 

ή κλοπή και δεν είναι προσπελάσιμα από 

τρίτους. 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Λαμβάνοντας υπόψη τον υψηλό 

κίνδυνο επανενεργοποίησης όπλων τα 

οποία δεν έχουν απενεργοποιηθεί ορθά και 

με σκοπό τη βελτίωση της ασφάλειας σε 

ολόκληρη την Ένωση, τα 

απενεργοποιημένα πυροβόλα όπλα θα 

πρέπει να καλύπτονται από την παρούσα 

οδηγία. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να 

θεσπιστούν αυστηρότεροι κανόνες για τα 

πλέον επικίνδυνα πυροβόλα όπλα, 

προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα 

επιτρέπεται η ιδιοκτησία ή εμπορία τους. 

Οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να 

εφαρμόζονται και σε πυροβόλα όπλα της 

κατηγορίας αυτής ακόμη και μετά την 

(7) Λαμβάνοντας υπόψη τον υψηλό 

κίνδυνο επανενεργοποίησης όπλων τα 

οποία δεν έχουν απενεργοποιηθεί ορθά και 

με σκοπό τη βελτίωση της ασφάλειας σε 

ολόκληρη την Ένωση, τα 

απενεργοποιημένα πυροβόλα όπλα θα 

πρέπει να καλύπτονται από την παρούσα 

οδηγία. Σε περίπτωση μη τήρησης των 

κανόνων αυτών, τα κράτη μέλη θα πρέπει 

να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα, 

συμπεριλαμβανομένης της καταστροφής 

των εν λόγω πυροβόλων όπλων. Στο 

πλαίσιο αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη ο 

εκτελεστικός κανονισμός (EE) 2015/2403 

της Επιτροπής1α, της 15ης Δεκεμβρίου 
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απενεργοποίησή τους. Σε περίπτωση μη 

τήρησης των κανόνων αυτών, τα κράτη 

μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν κατάλληλα 

μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της 

καταστροφής των εν λόγω πυροβόλων 

όπλων. 

2015, σχετικά με τη θέσπιση κοινών 

κατευθυντήριων γραμμών για τα πρότυπα 

και τις τεχνικές απενεργοποίησης, με 

σκοπό να διασφαλιστεί ότι τα 

απενεργοποιημένα πυροβόλα όπλα 

καθίστανται αμετάκλητα ακατάλληλα για 

χρήση.  

 __________________ 

 1α ΕΕ L 333 της 19.12.2015, σ. 62 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Για τη διασφάλιση της 

ιχνηλασιμότητας των απενεργοποιημένων 

πυροβόλων όπλων, αυτά θα πρέπει να 

καταγράφονται σε εθνικά μητρώα. 

(8) Για τη διασφάλιση της 

ιχνηλασιμότητας, η απενεργοποίηση των 

πυροβόλων όπλων θα πρέπει να 

καταγράφεται σε τακτικά ενημερωμένα 

εθνικά μητρώα, στα οποία οι αρχές 

επιβολής του νόμου κάθε κράτους μέλους 

θα έχουν πρόσβαση. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Ορισμένα ημιαυτόματα πυροβόλα 

όπλα μπορούν να μετατραπούν εύκολα σε 

αυτόματα πυροβόλα όπλα, γεγονός που 

συνεπάγεται απειλή για την ασφάλεια. 

Ακόμη και χωρίς μετατροπή σε όπλα 

κατηγορίας «Α», ορισμένα ημιαυτόματα 

όπλα μπορεί να είναι εξαιρετικά 

επικίνδυνα, όταν έχουν τη δυνατότητα 

μεγάλου αριθμού βολών. Επομένως, η 

χρήση των εν λόγω ημιαυτόματων όπλων 

από πολίτες θα πρέπει να απαγορευτεί. 

διαγράφεται 
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Τροπολογία  10 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Θα πρέπει να θεσπιστούν κοινοί 

ενωσιακοί κανόνες που να αποτρέπουν την 

εύκολη διαγραφή των σημάνσεων και να 

διασαφηνίζουν σε ποια συστατικά μέρη 

του όπλου θα πρέπει να τοποθετείται η 

επισήμανση. 

(10) Θα πρέπει να θεσπιστούν κοινοί 

ενωσιακοί κανόνες που να αποτρέπουν τη 

δυνατότητα διαγραφής των σημάνσεων 

και να διασαφηνίζουν σε ποια συστατικά 

μέρη του όπλου θα πρέπει να τοποθετείται 

η επισήμανση. Οι εν λόγω κανόνες θα 

πρέπει να λαμβάνουν υπόψη αφενός τα 

νέα υλικά που χρησιμοποιούνται για την 

κατασκευή όπλων και αφετέρου την 

εμφάνιση τρισδιάστατων όπλων. Θα 

πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη τα 

εισαγόμενα όπλα. 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (10α) Τα κράτη μέλη οφείλουν να 

θεσπίσουν κριτήρια ασφαλείας σε σχέση 

με τη φύλαξη και τη μεταφορά των 

πυροβόλων όπλων· τα κριτήρια αυτά θα 

πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στον 

αριθμό των κατεχόμενων πυροβόλων 

όπλων και στο επίπεδο επικινδυνότητάς 

τους. 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Τα πυροβόλα όπλα μπορούν να 

χρησιμοποιούνται για περίοδο πολύ 

μεγαλύτερη των 20 ετών. Για τη 

διασφάλιση της ιχνηλασιμότητάς τους, θα 

(11) Τα πυροβόλα όπλα μπορούν να 

χρησιμοποιούνται για περίοδο πολύ 

μεγαλύτερη των 20 ετών. Για τη 

διασφάλιση της ιχνηλασιμότητάς τους, θα 
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πρέπει να τηρούνται αρχεία για 

απροσδιόριστη χρονική περίοδο μέχρις 

ότου πιστοποιηθεί η καταστροφή τους. 

πρέπει να τηρούνται αρχεία για 

απροσδιόριστη χρονική περίοδο μέχρις 

ότου πιστοποιηθεί η καταστροφή τους από 

τις αρμόδιες αρχές. 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Οι εξ αποστάσεως πωλήσεις 

πυροβόλων όπλων και συστατικών μερών 

τους ενδέχεται να αποτελούν σοβαρή 

απειλή για την ασφάλεια, δεδομένου ότι ο 

έλεγχός τους είναι πολύ πιο δύσκολος σε 

σύγκριση με τις συμβατικές μεθόδους 

πώλησης, ιδίως όσον αφορά την 

διαδικτυακή επαλήθευση της 

νομιμότητας των σχετικών αδειών. 
Επομένως, κρίνεται εύλογος ο περιορισμός 

της εξ αποστάσεως πώλησης όπλων και 

συστατικών μερών τους, ιδίως μέσω του 

διαδικτύου, σε οπλοπώλες και μεσίτες. 

(12) Οι εξ αποστάσεως πωλήσεις 

πυροβόλων όπλων και των βασικών 

συστατικών μερών τους ενδέχεται να 

αποτελούν ιδιαίτερες απειλές για την 

ασφάλεια, δεδομένου ότι ο έλεγχός τους 

είναι πολύ πιο δύσκολος σε σύγκριση με 

τις συμβατικές μεθόδους πώλησης. Για να 

διασφαλιστεί επαρκής έλεγχος κρίνεται, 

επομένως, εύλογος ο περιορισμός της εξ 

αποστάσεως πώλησης όπλων και 

συστατικών μερών τους, ιδίως μέσω του 

διαδικτύου, σε οπλοπώλες και μεσίτες, 

εκτός εάν η παράδοση ή η συλλογή των 

πυροβόλων όπλων πραγματοποιείται στις 

εγκαταστάσεις του εξουσιοδοτημένου 

εμπόρου, σε τοπικό αστυνομικό τμήμα ή 

άλλο εξουσιοδοτημένο φορέα σύμφωνα με 

τον εθνικό νόμο από το ενεχόμενο κράτος 

μέλος, ή εάν τα κράτη μέλη μπορούν με 

άλλο τρόπο να διασφαλίσουν ότι οι 

ταυτότητες, οι άδειες και η αντίστοιχη 

τεκμηρίωση των εμπλεκόμενων μερών 

επαληθεύονται και ελέγχονται. Η διάταξη 

αυτή εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των 

δυνατοτήτων για τα κράτη μέλη να 

εγκρίνουν αυστηρότερους κανόνες σε ό,τι 

αφορά τις ιδιωτικές πωλήσεις πυροβόλων 

όπλων χωρίς μεσάζοντες. 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 13 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Επιπλέον, ο κίνδυνος μετατροπής 

των όπλων που χρησιμοποιούνται για να 

δίνουν σήμα συναγερμού και άλλων ειδών 

όπλων άσφαιρων πυρών σε πραγματικά 

πυροβόλα όπλα είναι μεγάλος και σε 

ορισμένες τρομοκρατικές ενέργειες 

χρησιμοποιήθηκαν όπλα που είχαν 

υποστεί μετατροπή. Επομένως, είναι 

ουσιώδες να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα 

της χρήσης πυροβόλων όπλων που έχουν 

υποστεί μετατροπή για τη διάπραξη 

εγκλημάτων, ιδίως μέσω της υπαγωγής 

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

προδιαγραφές για τα όπλα που 

χρησιμοποιούνται για να δίνουν σήμα 

συναγερμού και για σηματοδοσία καθώς 

και για τα όπλα χαιρετισμού και κρότου, 

προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα 

μπορούν να μετατραπούν σε πυροβόλα 

όπλα. 

(13) Θα πρέπει να θεσπιστούν τεχνικές 

προδιαγραφές για τα όπλα που 

χρησιμοποιούνται για να δίνουν σήμα 

συναγερμού και για σηματοδοσία καθώς 

και για τα όπλα χαιρετισμού και κρότου, 

προκειμένου να διασφαλιστεί ότι είναι 

αδύνατο να μετατραπούν σε πυροβόλα 

όπλα. 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 14 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Με σκοπό τη βελτίωση της 

λειτουργίας της ανταλλαγής πληροφοριών 

μεταξύ των κρατών μελών, η Επιτροπή θα 

πρέπει να αξιολογήσει τα απαραίτητα 

στοιχεία ενός συστήματος που θα 

υποστηρίζει την εν λόγω ανταλλαγή 

πληροφοριών, οι οποίες περιέχονται σε 

μηχανοργανωμένα συστήματα 

αρχειοθέτησης δεδομένων που 

χρησιμοποιούνται στα κράτη μέλη Η 

αξιολόγηση της Επιτροπής δύναται να 

συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από 

νομοθετική πρόταση που θα λαμβάνει 

υπόψη τα υφιστάμενα μέσα ανταλλαγής 

πληροφοριών. 

(14) Με σκοπό τη βελτίωση της 

λειτουργίας της ανταλλαγής πληροφοριών 

μεταξύ των κρατών μελών και της 

ιχνηλασιμότητας των πυροβόλων όπλων, 

η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει τα 

απαραίτητα στοιχεία ενός συστήματος που 

θα καθιστά δυνατή για όλα τα κράτη μέλη 

την υποχρεωτική πρόσβαση σε 

πληροφορίες οι οποίες περιέχονται σε 

μηχανοργανωμένα συστήματα 

αρχειοθέτησης δεδομένων που 

χρησιμοποιούνται στα κράτη μέλη. Η 

αξιολόγηση της Επιτροπής θα πρέπει να 

συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από 

νομοθετική πρόταση που λαμβάνει υπόψη 

τα υφιστάμενα μέσα όσον αφορά την 
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ανταλλαγή πληροφοριών. Πέρα από την 

ανάγκη ελέγχου των όπλων που κατέχουν 

τα ιδιώτες ή άλλοι φορείς πρόσωπα, 

σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις, το εν 

λόγω σύστημα θα πρέπει να εξασφαλίζει 

την ιχνηλασιμότητα των όπλων που έχουν 

κατασχεθεί από τις αρχές, έχουν 

παραδοθεί στις αρχές ή έχουν δηλωθεί 

ότι έχουν απολεσθεί προς όφελος των 

κρατών, διασφαλίζοντας έτσι τον έλεγχο 

του προορισμού τους έως την ενδεχόμενη 

καταστροφή, επακόλουθη χρήση ή 

επανεισαγωγή τους στο εμπόριο. 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 15 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) Με σκοπό τη διασφάλιση της 

δέουσας ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ 

των κρατών μελών σχετικά με τη 

χορήγηση και τη μη χορήγηση αδειών, θα 

πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να 

εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 

της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά την 

έκδοση μιας πράξης που θα καθιστά 

δυνατή τη δημιουργία ενός συστήματος 

ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τη 

χορήγηση και τη μη χορήγηση αδειών 

από τα κράτη μέλη. Έχει ιδιαίτερη 

σημασία η Επιτροπή να διενεργεί, κατά το 

προπαρασκευαστικό της έργο, τις 

κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων 

σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Κατά την 

προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα 

πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, 

έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των 

σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. 

(15) Με σκοπό τη διασφάλιση της 

δέουσας ανταλλαγής μεταξύ των κρατών 

μελών όσον αφορά τις άδειες που έχουν 

χορηγηθεί ή δεν έχουν χορηγηθεί ή τις 

απορρίψεις καθώς και για κάθε άλλη 

πληροφορία η οποία αναφέρεται στην 

παρούσα οδηγία, θα πρέπει να 

εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εκδίδει 

πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά την 

έκδοση μιας πράξης που θα καθιστά 

δυνατή τη δημιουργία συστήματος 

υποχρεωτικής και συστηματικής 
ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των 

κρατών μελών. Έχει ιδιαίτερη σημασία η 

Επιτροπή να διενεργεί, κατά το 

προπαρασκευαστικό της έργο, τις 

κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων 

σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Κατά την 

προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα 

πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, 

έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των 

σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. 
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Τροπολογία  17 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1β. Για τους σκοπούς της παρούσας 

οδηγίας, ως “ουσιώδη συστατικά μέρη” 

νοούνται η κάννη, ο σκελετός, το δοχείο, ο 

ολκός ή ο κύλινδρος, η περόνη ή το 

κλείστρο και οποιαδήποτε διάταξη 

σχεδιασμένη ή προσαρμοσμένη έτσι ώστε 

να μειώνει τον ήχο που παράγει η 

εκπυρσοκρότηση του πυροβόλου όπλου, 

τα οποία, ως μεμονωμένα αντικείμενα, 

περιλαμβάνονται στην ίδια κατηγορία με 

το πυροβόλο όπλο στο οποίο είναι 

ενσωματωμένα ή προορίζονται να 

ενσωματωθούν.» 

1β. Για τους σκοπούς της παρούσας 

οδηγίας, ως “ουσιώδη συστατικά μέρη” 

νοούνται η κάννη, ο σκελετός, το δοχείο, ο 

ολκός ή ο κύλινδρος, η περόνη ή το 

κλείστρο, τα οποία, ως μεμονωμένα 

αντικείμενα, περιλαμβάνονται στην ίδια 

κατηγορία με το πυροβόλο όπλο στο οποίο 

είναι ενσωματωμένα ή προορίζονται να 

ενσωματωθούν. 

Αιτιολόγηση 

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

αυτή δεν θα αύξανε την ασφάλεια. 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 ε 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1ε. Για τους σκοπούς της παρούσας 

οδηγίας, ως “μεσίτης” νοείται οποιοδήποτε 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο, πλην του 

οπλοπώλη, του οποίου η εμπορική ή 

επιχειρηματική δραστηριότητα συνίσταται 

εξ ολοκλήρου ή εν μέρει στην αγορά, την 

πώληση ή τη διευθέτηση μεταφορών 

όπλων στο εσωτερικό ενός κράτους μέλους 

ή από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, ή την 

1ε. Για τους σκοπούς της παρούσας 

οδηγίας, ως “μεσίτης” νοείται οποιοδήποτε 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο, πλην του 

οπλοπώλη, του οποίου η εμπορική ή 

επιχειρηματική δραστηριότητα συνίσταται 

εξ ολοκλήρου ή εν μέρει στην αγορά, την 

πώληση ή τη διευθέτηση μεταφορών 

όπλων στο εσωτερικό ενός κράτους μέλους 

ή από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, ή την 
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εξαγωγή σε τρίτη χώρα πλήρως 

συναρμολογημένων πυροβόλων όπλων, 

εξαρτημάτων τους και πυρομαχικών.» 

εξαγωγή σε τρίτη χώρα ή την εισαγωγή σε 

ένα κράτος μέλος από τρίτη χώρα πλήρως 

συναρμολογημένων πυροβόλων όπλων, 

εξαρτημάτων τους και πυρομαχικών. 

Αιτιολόγηση 

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

πυροβόλων όπλων από τρίτες χώρες προς κάποιο κράτος μέλος. 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1η 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1η. Για τους σκοπούς της παρούσας 

οδηγίας, ως “αντίγραφα όπλων” νοούνται 

αντικείμενα που έχουν τη φυσική 

εμφάνιση πυροβόλου όπλου, αλλά είναι 

κατασκευασμένα με τρόπο που δεν 

επιτρέπει τη μετατροπή τους για την 

εξακόντιση σφαίρας, βολίδας ή βλήματος 

μέσω της ενέργειας εκρηκτικής ύλης. 

διαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

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

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

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

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

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

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

αντιγράφων και άλλων αντικειμένων. 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 θ 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1θ. Για τους σκοπούς της παρούσας 

οδηγίας, ως “απενεργοποιημένα πυροβόλα 

όπλα” νοούνται πυροβόλα όπλα που έχουν 

υποστεί τροποποίηση προκειμένου να 

καταστούν οριστικά ακατάλληλα προς 

χρήση μέσω απενεργοποίησης, ώστε να 

εξασφαλίζεται ότι όλα τα ουσιώδη μέρη 

του πυροβόλου όπλου κατέστησαν 

οριστικά ακατάλληλα προς χρήση και μη 

δυνάμενα να αφαιρεθούν, να 

αντικατασταθούν ή να τροποποιηθούν 

κατά τρόπο που να καθιστά δυνατή 

οποιαδήποτε ενδεχόμενη 

επανενεργοποίηση.» 

1θ. Για τους σκοπούς της παρούσας 

οδηγίας, ως “απενεργοποιημένα πυροβόλα 

όπλα” νοούνται πυροβόλα όπλα που έχουν 

υποστεί τροποποίηση προκειμένου να 

καταστούν οριστικά ακατάλληλα προς 

χρήση μέσω απενεργοποίησης, ώστε να 

εξασφαλίζεται ότι όλα τα ουσιώδη μέρη 

του πυροβόλου όπλου κατέστησαν 

οριστικά ακατάλληλα προς χρήση και μη 

δυνάμενα να αφαιρεθούν, να 

αντικατασταθούν ή να τροποποιηθούν 

κατά τρόπο που να καθιστά δυνατή 

οποιαδήποτε ενδεχόμενη 

επανενεργοποίηση, σύμφωνα με τον 

εκτελεστικό κανονισμό (EE) 2015/2403 

της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 

2015, σχετικά με τη θέσπιση κοινών 

κατευθυντήριων γραμμών για τα πρότυπα 

και τις τεχνικές απενεργοποίησης, με 

σκοπό να διασφαλιστεί ότι τα 

απενεργοποιημένα πυροβόλα όπλα 

καθίστανται αμετάκλητα ακατάλληλα για 

χρήση. 

 __________________ 

 1α ΕΕ L 333 της 19.12.2015, σ. 62. 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση οδηγίας 

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

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (1α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται 

από το ακόλουθο κείμενο: 

«1. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την 

εφαρμογή των εθνικών διατάξεων περί 

οπλοφορίας, κυνηγίου και σκοποβολής. 

«1. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την 

εφαρμογή των εθνικών διατάξεων περί 

οπλοφορίας, κυνηγίου και σκοποβολής, 

ούτε την εφαρμογή αυστηρότερης 

νομοθεσίας σχετικά με την παράνομη 

πώληση όπλων.» 
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Αιτιολόγηση 

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

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

παράνομης διακίνησης όπλων. 

 

Τροπολογία 22 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται 

στην απόκτηση ή κατοχή όπλων και 

πυρομαχικών, σύμφωνα με την εθνική 

νομοθεσία, από τις ένοπλες δυνάμεις, την 

αστυνομία, τις δημόσιες αρχές. Δεν 

εφαρμόζεται επίσης στη μεταφορά 

πολεμικών όπλων και πυρομαχικών για 

εμπορικούς σκοπούς.» 

2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται 

στην απόκτηση και κατοχή όπλων και 

πυρομαχικών, σύμφωνα με την εθνική 

νομοθεσία, από τις ένοπλες δυνάμεις, την 

αστυνομία, τις δημόσιες αρχές ή τους 

συλλέκτες και τους φορείς πολιτιστικού 

και ιστορικού χαρακτήρα με αντικείμενο 

τα όπλα, εφόσον η ιδιότητα αυτή 

αναγνωρίζεται από το κράτος μέλος όπου 

είναι εγκατεστημένοι. Δεν εφαρμόζεται 

επίσης σε εμπορικές μεταφορές 

προϊόντων της αμυντικής βιομηχανίας 

ούτε στην απόκτηση ή κατοχή 

πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών που 

υπόκεινται σε άδεια, καταχώρηση ή 

δήλωση, σύμφωνα με την εθνική 

νομοθεσία, από μουσεία και συλλέκτες 

που είναι αναγνωρισμένοι με την ιδιότητα 

αυτή από το κράτος μέλος στου οποίου 

την επικράτεια είναι εγκατεστημένοι. 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση οδηγίας 

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

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (2α) Τα κράτη μέλη που θεσπίζουν ή 

έχουν θεσπίσει ειδικό καθεστώς για τους 

συλλέκτες ορίζουν τις διατάξεις της 

παρούσας οδηγίας που ισχύουν για 

αυτούς. 
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Τροπολογία  24 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 

οποιοδήποτε πυροβόλο όπλο ή μέρος του 

που κυκλοφορεί στην αγορά έχει σημανθεί 

και καταγραφεί σύμφωνα με την παρούσα 

οδηγία. 

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 

οποιοδήποτε πυροβόλο όπλο ή ουσιώδες 

συστατικό μέρος του, που έχει 

κατασκευαστεί μετά την ημερομηνία 

έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας, 

έχει σημανθεί κατά τρόπο μόνιμο και 

καταγραφεί χωρίς καθυστέρηση μετά την 

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

οδηγία. 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σημείο 3 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Για τον προσδιορισμό και την 

ιχνηλάτηση κάθε συναρμολογημένου 

πυροβόλου όπλου, τα κράτη μέλη 

απαιτούν, κατά τον χρόνο κατασκευής 

κάθε πυροβόλου όπλου ή κατά τον χρόνο 

εισαγωγής του στην Ένωση, ενιαία 

σήμανση που περιλαμβάνει την επωνυμία 

του κατασκευαστή, τη χώρα ή τον τόπο 

κατασκευής, τον αριθμό σειράς και το έτος 

κατασκευής, αν αυτό δεν περιλαμβάνεται 

ήδη στον αριθμό σειράς. Η διάταξη αυτή 

δεν αποκλείει την ενδεχόμενη προσθήκη 

του εμπορικού σήματος του 

κατασκευαστή. 

2. Για τον προσδιορισμό και την 

ιχνηλάτηση κάθε συναρμολογημένου 

πυροβόλου όπλου και των ουσιωδών 

συστατικών μερών του, τα κράτη μέλη 

απαιτούν, κατά τον χρόνο κατασκευής του 

κάθε πυροβόλου όπλου ή κάθε ουσιώδους 

συστατικού μέρους του πυροβόλου όπλου 
κατά τον χρόνο εισαγωγής του στην 

Ένωση, ενιαία σήμανση που περιλαμβάνει 

την επωνυμία του κατασκευαστή, τη χώρα 

ή τον τόπο κατασκευής, τον αριθμό σειράς 

και το έτος κατασκευής, αν αυτό δεν 

περιλαμβάνεται ήδη στον αριθμό σειράς 

και τον τύπο ή το μοντέλο του πυροβόλου 

όπλου καθώς και το διαμέτρημά του. Η 

διάταξη αυτή δεν αποκλείει την 

ενδεχόμενη προσθήκη του εμπορικού 
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σήματος του κατασκευαστή. 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σημείο 3 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η σήμανση τοποθετείται στο δοχείο του 

πυροβόλου όπλου. 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Επιπλέον, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, 

σε περίπτωση μεταφοράς πυροβόλου 

όπλου από τα κρατικά τους αποθέματα με 

σκοπό τη μόνιμη χρήση του από πολίτες, 

το εν λόγω όπλο να διαθέτει ενιαία 

σήμανση που να επιτρέπει την αναγνώριση 

της κυβέρνησης από την οποία γίνεται η 

μεταφορά. 

Επιπλέον, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, 

σε περίπτωση μεταφοράς πυροβόλου 

όπλου ή οιουδήποτε ουσιώδους 

συστατικού μέρους του από τα κρατικά 

τους αποθέματα με σκοπό τη μόνιμη χρήση 

του από πολίτες, το εν λόγω όπλο να 

διαθέτει ενιαία σήμανση που να επιτρέπει 

την αναγνώριση της κυβέρνησης από την 

οποία γίνεται η μεταφορά. 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Τα κράτη μέλη εξαρτούν την 

άσκηση της δραστηριότητας του 

οπλοπώλη ή μεσίτη στο έδαφός τους από 

την απόκτηση άδειας η οποία χορηγείται 

3. Τα κράτη μέλη εξαρτούν την 

άσκηση της δραστηριότητας του 

οπλοπώλη ή μεσίτη στο έδαφός τους από 

την απόκτηση άδειας η οποία χορηγείται 



 

PE576.870v02-00 20/36 AD\1094650EL.doc 

EL 

κατόπιν ελέγχου τουλάχιστον όσον αφορά 

την προσωπική και επαγγελματική 

ακεραιότητα καθώς και τις ικανότητες του 

οπλοπώλη ή μεσίτη. Εάν πρόκειται για 

νομικό πρόσωπο, ο έλεγχος αφορά το 

νομικό πρόσωπο και το πρόσωπο που 

διευθύνει την επιχείρηση. 

κατόπιν ελέγχου τουλάχιστον όσον αφορά 

την προσωπική και επαγγελματική 

ακεραιότητα και τις ικανότητες του 

οπλοπώλη ή μεσίτη, καθώς και τη 

διαφάνεια της εμπορικής 

δραστηριότητας. Εάν πρόκειται για 

νομικό πρόσωπο, ο έλεγχος αφορά το 

νομικό πρόσωπο και το πρόσωπο που 

διευθύνει την επιχείρηση. 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 – στοιχείο α 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το εν λόγω σύστημα αρχειοθέτησης 

καταγράφει τον τύπο, τη μάρκα, το 

μοντέλο, το διαμέτρημα, τον αριθμό σειράς 

κάθε πυροβόλου όπλου, καθώς και το 

ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του 

προμηθευτή και του αγοραστή ή του 

κατόχου του όπλου. Το αρχείο πυροβόλων 

όπλων, συμπεριλαμβανομένων των 

απενεργοποιημένων πυροβόλων όπλων, 
διατηρείται μέχρις ότου πιστοποιηθεί η 

καταστροφή του πυροβόλου όπλου από τις 

αρμόδιες αρχές. 

Το εν λόγω σύστημα αρχειοθέτησης 

περιλαμβάνει ειδικότερα τον τύπο, τη 

μάρκα, το μοντέλο, το διαμέτρημα, τον 

αριθμό σειράς κάθε πυροβόλου όπλου, 

καθώς και το ονοματεπώνυμο και τη 

διεύθυνση του προμηθευτή και του 

αγοραστή ή του κατόχου του όπλου. Το 

αρχείο πυροβόλων όπλων διατηρείται επ᾽ 

αόριστον μέχρις ότου πιστοποιηθεί η 

καταστροφή του πυροβόλου όπλου από τις 

αρμόδιες αρχές. 

 Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν, το 

αργότερο έως την [ημερομηνία], την 

άμεση πρόσβαση των αρμόδιων αρχών 

όλων των κρατών μελών στις 

πληροφορίες που περιέχονται στα εθνικά 

τους μητρώα. Προς τούτο, ορίζουν την 

αρχή που είναι επιφορτισμένη με την 

παροχή αυτής της πρόσβασης και 

ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή. 

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 
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Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 4β – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Το σύστημα που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1 περιλαμβάνει τουλάχιστον 

έλεγχο της ιδιωτικής και επαγγελματικής 

ακεραιότητας και της ικανότητας του 

οπλοπώλη ή του μεσίτη. Εάν πρόκειται για 

νομικό πρόσωπο, ο έλεγχος αφορά το 

νομικό πρόσωπο και το πρόσωπο που 

διευθύνει την επιχείρηση. 

2. Το σύστημα που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1 περιλαμβάνει τουλάχιστον 

έλεγχο της ιδιωτικής και επαγγελματικής 

ακεραιότητας και της ικανότητας του 

οπλοπώλη ή του μεσίτη, καθώς και έλεγχο 

της διαφάνειας της εμπορικής 

δραστηριότητας. Εάν πρόκειται για 

νομικό πρόσωπο, ο έλεγχος αφορά το 

νομικό πρόσωπο και το πρόσωπο που 

διευθύνει την επιχείρηση. 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της 

ηλικίας τους, εκτός από την περίπτωση της 

κατοχής πυροβόλου όπλου για κυνήγι και 

σκοποβολή, υπό την προϋπόθεση ότι τα 

άτομα κάτω των 18 ετών έχουν την άδεια 

των γονέων τους ή τελούν υπό την 

καθοδήγησή τους, ή υπό την καθοδήγηση 

ενηλίκου κατόχου έγκυρης άδειας 

κυνηγίου ή σκοποβολής, ή βρίσκονται 

εντός εγκεκριμένου προπονητικού κέντρου 

που κατέχει σχετική άδεια ή άλλου είδους 

εγκεκριμένου κέντρου· 

α) έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της 

ηλικίας τους, εκτός από την περίπτωση της 

απόκτησης, πλην αγοράς, και κατοχής 

πυροβόλου όπλου για κυνήγι και 

σκοποβολή, υπό την προϋπόθεση ότι τα 

άτομα κάτω των 18 ετών έχουν την άδεια 

των γονέων τους ή τελούν υπό την 

καθοδήγησή τους, ή υπό την καθοδήγηση 

ενηλίκου κατόχου έγκυρης άδειας 

κυνηγίου ή σκοποβολής, ή βρίσκονται 

εντός εγκεκριμένου προπονητικού κέντρου 

που κατέχει σχετική άδεια ή άλλου είδους 

εγκεκριμένου κέντρου· 

Αιτιολόγηση 

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

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

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

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

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

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

Τα εν λόγω πυροβόλα όπλα υπόκεινται σε αυστηρό έλεγχο. 
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Τροπολογία  32 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) δεν είναι πιθανό να αποτελέσουν 

κίνδυνο για τον εαυτό τους, τη δημόσια 

τάξη ή τη δημόσια ασφάλεια· η καταδίκη 

για εκ προθέσεως έγκλημα βίας θεωρείται 

ένδειξη του κινδύνου αυτού. 

β) δεν είναι πιθανό να αποτελέσουν 

κίνδυνο για τον εαυτό τους και τους 

άλλους, τη δημόσια τάξη ή τη δημόσια 

ασφάλεια· η καταδίκη για εκ προθέσεως 

έγκλημα βίας θεωρείται ένδειξη του 

κινδύνου αυτού. 

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

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

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) αναλαμβάνουν τη δέσμευση να 

κατέχουν τα όπλα τους σύμφωνα με τα 

κριτήρια φύλαξης και μεταφοράς που 

ορίζει η νομοθεσία του κράτους μέλους 

στο οποίο κατοικούν και όπως 

προβλέπονται στο άρθρο 5 εδάφιο 1α. 

 

Τροπολογία  34 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Για να μειωθεί κατά το δυνατόν ο 

κίνδυνος κλοπής πυροβόλων όπλων που 

κατατάσσονται στην κατηγορία Β και 

ανήκουν σε ιδιώτες, τα κράτη μέλη 
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προβλέπουν κριτήρια ασφαλείας σε σχέση 

με τη φύλαξη, την κατοχή και τη 

μεταφορά πυροβόλων όπλων ή 

πυρομαχικών. Τα κριτήρια αυτά πρέπει 

να είναι προσαρμοσμένα στην 

επικινδυνότητα του πυροβόλου όπλου και 

στον αριθμό των κατεχόμενων 

πυροβόλων όπλων. 

 

Τροπολογία  35 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη προβλέπουν τη διενέργεια 

τυποποιημένων ιατρικών εξετάσεων για 

την έκδοση ή την ανανέωση των αδειών 

που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και 

ανακαλούν τις άδειες εάν οποιαδήποτε 

από τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων 

χορηγήθηκαν δεν ικανοποιείται πλέον. 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία  36 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (2α) Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την 

ιδιοκτησία πυροβόλων όπλων και 

πυρομαχικών που προήλθε μέσω 

κληρονομιάς· τα κράτη μέλη πρέπει να 

εμποδίζουν την κατοχή των εν λόγω 

πυροβόλων όπλων από ιδιοκτήτες που δεν 

διαθέτουν τη δέουσα άδεια. 

Αιτιολόγηση 

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

πυροβόλα όπλα μέσω κληρονομιάς, κατάσταση ανεξάρτητη της βούλησής τους. Παρότι πρέπει 
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να περιορίζεται η κατοχή και χρήση των πυροβόλων όπλων, δεν υπάρχει αμφιβολία όσον 

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

ικανότητα πώλησης του πυροβόλου όπλου. 

 

Τροπολογία  37 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Article 5 – paragraph 2b (new) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (2β) Δεν επιρρίπτεται ευθύνη στην 

αρχή ή στον ιδιώτη που διενεργεί τον 

έλεγχο καταλληλότητας για τις ενέργειες 

του προσώπου που υπόκειται στον έλεγχο 

αυτόν, υπό την προϋπόθεση ότι τηρείται 

η σωστή διαδικασία για την 

τυποποιημένη εξέταση. 

 

Τροπολογία  38 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2γ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (2γ) Τα κράτη μέλη ανακαλούν τις 

άδειες που αναφέρονται στην παράγραφο 

1, εάν οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις 

που περιλαμβάνονται στο παρόν άρθρο 

δεν ικανοποιείται πλέον. 

 

Τροπολογία  39 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη προβαίνουν στις δέουσες Τα κράτη μέλη προβαίνουν στις δέουσες 
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ενέργειες για την απαγόρευση της 

απόκτησης και κατοχής πυροβόλων όπλων 

και πυρομαχικών που κατατάσσονται στην 

κατηγορία Α και την καταστροφή εκείνων 

των πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών 

τα οποία κατέχονται κατά παράβαση της 

παρούσας διάταξης και κατάσχονται. 

ενέργειες για την απαγόρευση της 

απόκτησης και κατοχής πυροβόλων όπλων 

και πυρομαχικών που κατατάσσονται στην 

κατηγορία Α και την καταστροφή εκείνων 

των πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών 

τα οποία κατέχονται κατά παράβαση της 

παρούσας διάταξης και κατάσχονται. Σε 

ειδικές περιπτώσεις για σκοπούς εθνικής 

άμυνας, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να 

χορηγούν άδειες για την κατοχή των εν 

λόγω πυροβόλων όπλων και 

πυρομαχικών, εφόσον αυτό δεν αντίκειται 

στη δημόσια τάξη και ασφάλεια. 

 

Τροπολογία  40 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 6 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν 

άδεια σε φορείς που ασχολούνται με 

πολιτιστικές και ιστορικές πτυχές των 

όπλων και είναι αναγνωρισμένοι με την 

ιδιότητα αυτή από το κράτος μέλος στου 

οποίου την επικράτεια είναι 

εγκατεστημένοι για την κατοχή πυροβόλων 

όπλων που κατατάσσονται στην κατηγορία 

Α και τα οποία αποκτήθηκαν πριν από [την 

έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας], υπό 

την προϋπόθεση ότι τα όπλα αυτά έχουν 

απενεργοποιηθεί σύμφωνα με τις 

διατάξεις εφαρμογής του άρθρου 10 

στοιχείο β). 

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, τα 

κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν άδεια σε 

φορείς και άτομα που ασχολούνται με 

πολιτιστικές, ιστορικές, επιστημονικές, 

τεχνικές ή εκπαιδευτικές πτυχές των 

όπλων και είναι αναγνωρισμένοι με την 

ιδιότητα αυτή από το κράτος μέλος στου 

οποίου την επικράτεια είναι 

εγκατεστημένοι για την κατοχή πυροβόλων 

όπλων και πυρομαχικών που 

κατατάσσονται στην κατηγορία Α και τα 

οποία αποκτήθηκαν πριν από [την έναρξη 

ισχύος της παρούσας οδηγίας], υπό την 

προϋπόθεση ότι τα όπλα αυτά έχουν 

απενεργοποιηθεί σύμφωνα με τον 

εκτελεστικό κανονισμό (EΕ)2015/2403 

της Επιτροπής ή έχουν εξαιρεθεί από την 

απενεργοποίηση για λόγους διατήρησης 

της πολιτιστικής και ιστορικής 

κληρονομίας ή επιστημονικούς, τεχνικούς 

ή εκπαιδευτικούς λόγους και εφόσον 

μπορεί να αποδειχθεί ότι η διατήρησή 

τους δεν θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια 

ασφάλεια και τάξη. 
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Τροπολογία  41 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Χορηγείται άδεια για την εξ αποστάσεως 

αγορά πυροβόλων όπλων, μερών τους και 

πυρομαχικών αναφορικά με τις κατηγορίες 

Α, Β και Γ, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της 

οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(*), 

μόνο όσον αφορά οπλοπώλες και μεσίτες 

και υπόκειται στον αυστηρό έλεγχο των 

κρατών μελών. 

Χορηγείται άδεια για την εξ αποστάσεως 

αγορά πυροβόλων όπλων και των 

ουσιωδών συστατικών μερών τους και 

πυρομαχικών αναφορικά με τις κατηγορίες 

Α, Β και Γ, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της 

οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(*), 

μόνο όσον αφορά οπλοπώλες και μεσίτες 

και υπόκειται στον αυστηρό έλεγχο των 

κρατών μελών. 

 

Τροπολογία  42 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 6 – παράγραφος 6 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα 

μέτρα για να διασφαλίσουν ότι η 

σύντμηση ενός μακρύκαννου πυροβόλου 

όπλου μέσω της τροποποίησης ενός ή 

περισσότερων ουσιωδών συστατικών 

μερών με αποτέλεσμα τον 

επαναπροσδιορισμό του ως κοντόκαννου 

πυροβόλου όπλου θεωρείται κατασκευή 

και, ως εκ τούτου, παράνομη εκτός εάν 

πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένο 

οπλοπώλη ή οπλουργό. 

 

Τροπολογία  43 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6α (νέο) 
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Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (6α) Στο άρθρο 7 παράγραφος 3 

προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 

 Τα δεδομένα που σχετίζονται με τα 

πυροβόλα όπλα που κατατάσσονται στην 

κατηγορία Β, καθώς και κάθε απόφαση 

χορήγησης άδειας ή απαγόρευσης 

απόκτησης και κατοχής των εν λόγω 

πυροβόλων όπλων, πρέπει να 

καταχωρίζονται στα μηχανογραφημένα 

συστήματα αρχειοθέτησης δεδομένων 

που διατηρούν τα κράτη μέλη και να είναι 

άμεσα προσβάσιμα για τις αρμόδιες 

αρχές όλων των κρατών μελών. 

 

Τροπολογία  44 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 7 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Στο άρθρο 7 παράγραφος 4 

προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 

διαγράφεται 

Οι μέγιστες προθεσμίες δεν υπερβαίνουν 

τα πέντε έτη. Η άδεια δύναται να 

ανανεωθεί εάν εξακολουθούν να 

ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις βάσει 

των οποίων χορηγήθηκε. 

 

Αιτιολόγηση 

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

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

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

την καταπολέμηση των παράνομων πυροβόλων όπλων. 

 

Τροπολογία  45 

Πρόταση οδηγίας 
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Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 10α – παράγραφος 10 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μάλη λαμβάνουν μέτρα 

προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τα όπλα 

που χρησιμοποιούνται για να δίνουν σήμα 

συναγερμού και για σηματοδοσία, καθώς 

και τα όπλα χαιρετισμού και κρότου δεν θα 

μπορούν να μετατραπούν σε πυροβόλα 

όπλα. 

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 

απαραίτητα μέτρα για τους 

κατασκευαστές όπλων και τους 

οπλοπώλες προκειμένου να διασφαλίσουν 

ότι τα όπλα που χρησιμοποιούνται για να 

δίνουν σήμα συναγερμού και για 

σηματοδοσία, καθώς και τα όπλα 

χαιρετισμού και κρότου δεν θα μπορούν να 

μετατραπούν σε πυροβόλα όπλα. Τα 

κράτη μέλη διασφαλίζουν επίσης τη 

σήμανση των εν λόγω όπλων σύμφωνα με 

το άρθρο 4 παράγραφος 1 της παρούσας 

οδηγίας και την καταχώρισή τους στα 

μηχανογραφημένα συστήματα 

αρχειοθέτησης δεδομένων που διατηρούν 

τα κράτη μέλη. 

 

Τροπολογία  46 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 10α – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή θεσπίζει τεχνικές 

προδιαγραφές για τα όπλα που 

χρησιμοποιούνται για να δίνουν σήμα 

συναγερμού και για σηματοδοσία καθώς 

και για τα όπλα χαιρετισμού και κρότου, 

προκειμένου να διασφαλίσει ότι δεν θα 

μπορούν να μετατραπούν σε πυροβόλα 

όπλα. 

Τα κράτη μάλη λαμβάνουν μέτρα 

προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τα όπλα 

που χρησιμοποιούνται για να δίνουν σήμα 

συναγερμού και για σηματοδοσία, καθώς 

και τα όπλα χαιρετισμού και κρότου δεν θα 

μπορούν να μετατραπούν σε πυροβόλα 

όπλα. Η Επιτροπή θα εκδώσει μέχρι τις 

31 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τη 

διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 

13α παράγραφος 2 της παρούσας 

οδηγίας, κοινά πρότυπα μετατροπής, 

διασφαλίζοντας ότι οποιαδήποτε 

μετατροπή πυροβόλου όπλου που 

μεταβάλλει την κατηγορία του 

πραγματοποιείται κατά τρόπο που 

καθιστά την εν λόγω μετατροπή μη 



 

AD\1094650EL.doc 29/36 PE576.870v02-00 

 EL 

αναστρέψιμη. 

 

Τροπολογία  47 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σημείο 8 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 10 β – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν διατάξεις ώστε 

οι αρμόδιες αρχές να επαληθεύουν την 

απενεργοποίηση των πυροβόλων όπλων 

προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι 

μετατροπές που πραγματοποιούνται σε 

πυροβόλο όπλο το καθιστούν αμετάκλητα 

ακατάλληλο για χρήση. Τα κράτη μέλη 

προβλέπουν, στο πλαίσιο της εν λόγω 

επαλήθευσης, τη χορήγηση πιστοποιητικού 

ή εγγράφου που επιβεβαιώνει την 

απενεργοποίηση του πυροβόλου όπλου ή 

την απόθεση σχετικού ευδιάκριτου 

σήματος επί του πυροβόλου όπλου. 

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό της 

Επιτροπής 2015/24031α της 15ης 

Δεκεμβρίου 2015 τα κράτη μέλη 

θεσπίζουν διατάξεις ώστε οι αρμόδιες 

αρχές να επαληθεύουν την 

απενεργοποίηση των πυροβόλων όπλων 

προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι 

μετατροπές που πραγματοποιούνται σε 

πυροβόλο όπλο το καθιστούν αμετάκλητα 

ακατάλληλο για χρήση. Τα κράτη μέλη 

προβλέπουν, στο πλαίσιο της εν λόγω 

επαλήθευσης, τη χορήγηση πιστοποιητικού 

και εγγράφου που επιβεβαιώνει την 

απενεργοποίηση του πυροβόλου όπλου και 

την απόθεση επί του πυροβόλου όπλου 

σχετικού ευδιάκριτου σήματος σε καθένα 

από τα ουσιώδη συστατικά μέρη του 

απενεργοποιημένου όπλου. 

 Τα κράτη μέλη ορίζουν την αρχή που θα 

είναι αρμόδια για την απενεργοποίηση 

των πυροβόλων όπλων και ενημερώνουν 

σχετικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 

αργότερο έως την [ημερομηνία]. 

  

 1α ΕΕ L 333 της 19.12.2015, σ. 62 

 

Τροπολογία  48 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 10 β – παράγραφος 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή θεσπίζει πρότυπα και 

τεχνικές απενεργοποίησης, με σκοπό να 

διασφαλιστεί ότι τα απενεργοποιημένα 

πυροβόλα όπλα καθίστανται αμετάκλητα 

ακατάλληλα για χρήση. Οι εν λόγω 

εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 

σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 

προβλέπεται στο άρθρο 13β παράγραφος 

2. 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία  49 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 10 γ (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Τα κράτη μέλη θεσπίζουν διατάξεις για 

την ασφαλή φύλαξη πυροβόλων όπλων 

και πυρομαχικών, που εμπίπτουν στις 

κατηγορίες Α, Β και Γ, οι οποίες πληρούν 

πρότυπα ισοδύναμα με εκείνα που 

προβλέπονται στη συμφωνία για τον 

Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, 

προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα 

πυροβόλα όπλα και τα πυρομαχικά 

φυλάσσονται κατά τρόπο ώστε να 

ελαχιστοποιείται κάθε κίνδυνος 

πρόσβασης σε αυτά από μη 

εξουσιοδοτημένα άτομα. 

 

Τροπολογία  50 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 10 δ (νέο)  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Τα περιττά αποθέματα όπλων κατηγορίας 

Α που χρησιμοποιούσαν η αστυνομία, οι 
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τελωνειακές αρχές και οι ένοπλες 

δυνάμεις απενεργοποιούνται κατά τρόπο 

μη αναστρέψιμο σύμφωνα με τον 

εκτελεστικό κανονισμό (EΕ) 2015/2403 

της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 

2015, εξαιρουμένων των μεταφορών που 

πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις 

άδειες που χορηγούνται δυνάμει του 

άρθρου 6 παράγραφοι 1 και 2. 

 

Τροπολογία  51 

Πρόταση οδηγίας 

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

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (8α) Πέραν της ανάγκης ύπαρξης του 

συστήματος καταχώρισης των όπλων που 

κατέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 

σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις, κάθε 

κράτος μέλος θα πρέπει να εξασφαλίζει 

την ύπαρξη ενός μητρώου που θα 

καθιστά δυνατή την ιχνηλασιμότητα και 

τον έλεγχο των όπλων που έχουν 

κατασχεθεί από τις αρχές ή έχουν 

δηλωθεί ότι έχουν απολεσθεί προς όφελος 

του κράτους, από την παράδοση ή 

κατάσχεσή τους έως την ενδεχόμενη 

καταστροφή, χρήση από τις αρχές ή 

επανεισαγωγή τους στο εμπόριο. 

 

Τροπολογία  52 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σημείο 9 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 13 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών 

μελών ανταλλάσσουν πληροφορίες 

σχετικά με τις άδειες που χορηγούνται για 

τη μεταφορά πυροβόλων όπλων σε άλλο 

κράτος μέλος, καθώς και πληροφορίες 

σχετικά με τη μη χορήγηση αδειών, όπως 

4. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών 

μελών ανταλλάσσουν πληροφορίες με 

ηλεκτρονικά μέσα σχετικά με τις άδειες 

που χορηγούνται για τη μεταφορά 

πυροβόλων όπλων σε άλλο κράτος μέλος, 

καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη μη 
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ορίζεται στο άρθρο 7. χορήγηση αδειών, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 7 έως τις [ημερομηνία] το 

αργότερο και σύμφωνα με τον κανονισμό 

(EΕ) 2016/… του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1α. 

 ___________________ 

 1αΚανονισμός (EΕ) 2016/… του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για την προστασία των 

φυσικών προσώπων κατά την 

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και για την ελεύθερη 

κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 

(βασικός κανονισμός για την προστασία 

των δεδομένων), και για την κατάργηση 

της οδηγίας 95/46/EΚ (ΕΕ L …). 

Αιτιολόγηση 

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

νομοθετικές διατάξεις περί προστασίας δεδομένων. 

 

Τροπολογία  53 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή υποβάλλει ανά πενταετία 

έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή 

της παρούσας οδηγίας, συνοδευόμενη, 

κατά περίπτωση, από προτάσεις ιδίως 

σχετικά με τις κατηγορίες πυροβόλων 

όπλων του παραρτήματος Ι και τα 

ζητήματα που σχετίζονται με τις νέες 

τεχνολογίες, όπως η τρισδιάστατη 

εκτύπωση. Η πρώτη έκθεση υποβάλλεται 

δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος της 

παρούσας οδηγίας. 

Η Επιτροπή υποβάλλει ανά πενταετία 

έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή 

της παρούσας οδηγίας, 

συμπεριλαμβανομένου ελέγχου 

καταλληλότητας των νέων διατάξεων, 
συνοδευόμενη, κατά περίπτωση, από 

προτάσεις ιδίως σχετικά με τις κατηγορίες 

πυροβόλων όπλων του παραρτήματος Ι και 

τα ζητήματα που σχετίζονται με τον 

σπονδυλωτό σχεδιασμό των όπλων και τις 

νέες τεχνολογίες, όπως η τρισδιάστατη 

εκτύπωση. Η πρώτη έκθεση υποβάλλεται 

δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος της 

παρούσας οδηγίας. 
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Τροπολογία  54 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Άρθρο 17 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή αξιολογεί, έως [ημερομηνία], 

τα απαραίτητα στοιχεία ενός συστήματος 

ανταλλαγής μεταξύ των κρατών μελών 

των πληροφοριών που περιέχονται στα 

μηχανοργανωμένα συστήματα 

αρχειοθέτησης δεδομένων τα οποία 

αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 4. 

Η αξιολόγηση της Επιτροπής συνοδεύεται, 

κατά περίπτωση, από νομοθετική πρόταση 

που λαμβάνει υπόψη τα υφιστάμενα μέσα 

όσον αφορά την ανταλλαγή 

πληροφοριών.» 

Η Επιτροπή αξιολογεί, έως [ημερομηνία], 

τα απαραίτητα στοιχεία ενός συστήματος 

το οποίο θα παρέχει σε κάθε κράτος 

μέλος πρόσβαση στις πληροφορίες που 

περιέχονται στα μηχανοργανωμένα 

συστήματα αρχειοθέτησης δεδομένων τα 

οποία αναφέρονται στο άρθρο 4 

παράγραφος 4. Η αξιολόγηση της 

Επιτροπής συνοδεύεται, κατά περίπτωση, 

από νομοθετική πρόταση που λαμβάνει 

υπόψη τα υφιστάμενα μέσα όσον αφορά 

την ανταλλαγή πληροφοριών.» 

 

Τροπολογία  55 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13 

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

Παράρτημα I – Μέρος II 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Στο παράρτημα I της οδηγίας 

91/477/ΕΚ, το μέρος ΙΙ τροποποιείται ως 

εξής: 

διαγράφεται 

α) Το στοιχείο Α τροποποιείται ως 

εξής: 

 

(i) στην κατηγορία Α, προστίθενται 

τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

«6. Τα αυτόματα πυροβόλα όπλα που 

έχουν μετατραπεί σε ημιαυτόματα 

πυροβόλα όπλα· 

 

7Τα ημιαυτόματα μη πολεμικά πυροβόλα 

όπλα που έχουν τη μορφή αυτόματου 

πυροβόλου όπλου· 

 

8Τα πυροβόλα όπλα που αναφέρονται στα 

στοιχεία 1 έως 7, αφού έχουν 
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απενεργοποιηθεί.» 

(ii) στην κατηγορία Β, απαλείφεται το 

στοιχείο 7. 

 

(iii) Στην κατηγορία Γ, προστίθενται 

τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

«5. Τα όπλα που χρησιμοποιούνται για 

να δίνουν σήμα συναγερμού και για 

σηματοδοσία, τα όπλα χαιρετισμού και 

κρότου, καθώς και τα αντίγραφα όπλων· 

 

6Τα πυροβόλα όπλα που κατατάσσονται 

στην κατηγορία Β και στα στοιχεία 1 έως 

5 της κατηγορίας Γ, αφού έχουν 

απενεργοποιηθεί.» 

 

β) στο σημείο Β, απαλείφεται το 

ακόλουθο κείμενο: 

 

«Ο μηχανισμός κλείστρου, η θαλάμη και 

η κάννη των πυροβόλων όπλων, ως 

μεμονωμένα αντικείμενα, 

περιλαμβάνονται στην ίδια κατηγορία με 

το πυροβόλο όπλο του οποίου αποτελούν 

ή προορίζονται να αποτελέσουν μέρη.» 

 

Αιτιολόγηση 

Η προτεινόμενη τροπολογία θα ζημιώσει τις συνολικές αμυντικές δυνατότητες ορισμένων 

κρατών μελών. 

 

Τροπολογία  56 

Πρόταση οδηγίας 

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

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ 

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

 

Ισχύον κείμενο  Τροπολογία 

 (13α) Στο παράρτημα I της οδηγίας 

91/477/ΕΚ, το μέρος ΙΙ τροποποιείται ως 

εξής: 

 Στην κατηγορία Γ, προστίθεται το 

ακόλουθο σημείο: 

5. Τα όπλα που χρησιμοποιούνται για 

να δίνουν σήμα συναγερμού και για 

σηματοδοσία, τα όπλα χαιρετισμού και 

5. Τα πυροβόλα όπλα που 

κατατάσσονται στις κατηγορίες Α, Β, και 

στα σημεία 1 έως 4 της κατηγορίας Γ και 

τα οποία έχουν μετατραπεί σε όπλα που 
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κρότου, καθώς και τα αντίγραφα όπλων· χρησιμοποιούνται για να δίνουν σήμα 

συναγερμού και για σηματοδοσία, σε όπλα 

χαιρετισμού και κρότου, αερίου, paintball 

ή airsoft, καθώς και σε όπλα τύπου 

Flobert ή percussion lock. 

Αιτιολόγηση 

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

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

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

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

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

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

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

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

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