Μείωση των επιβλαβών συνεπειών από την εγκληματική χρήση
πυροβόλων όπλων στην ΕΕ: μια κοινή προσέγγιση
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να ζητήσει τη γνώμη των πολιτών και των ενδιαφερόμενων φορέων για το είδος της δράσης
που είναι αναγκαίο να αναληφθεί σε επίπεδο ΕΕ, ώστε να περιοριστεί η απειλή που συνιστούν τα πυροβόλα όπλα για τους
κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο αυτό θα χρησιμοποιηθούν για τη σύνταξη
ανακοίνωσης που πρόκειται να εκδώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός του έτους, καθώς και για πιθανές νομοθετικές και άλλες
πρωτοβουλίες στο μέλλον.
Τα πυροβόλα όπλα αποτελούν σύνηθες μέσο σοβαρών εγκλημάτων, τρομοκρατικών χτυπημάτων και παράνομων αγορών.
Πιστόλια και παρόμοια όπλα κατασκευάζονται συνήθως νόμιμα, μπορούν όμως να παραμένουν δραστικά για δεκαετίες και
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εγκληματικούς σκοπούς με τρομερές συνέπειες, όπως έδειξαν οι τελευταίες επιθέσεις στην
Τουλούζη, στην Ούτογια και στη Λιέγη. Παράλληλα, το εμπόριο πυροβόλων όπλων μπορεί να αποτελεί επικερδή δραστηριότητα
για το οργανωμένο έγκλημα, υπονομεύοντας το κράτος δικαίου. Τα όπλα αυτά μπορεί να έχουν αποκτηθεί παράνομα μέσα από
σωρούς όπλων σε πρώην ζώνες συρράξεων, όπως τα Δυτικά Βαλκάνια, ή μπορεί να προέρχονται από απενεργοποιημένα όπλα
ή τμήματα όπλων που διατίθενται προς πώληση στο Διαδίκτυο.
Πολλά κράτη μέλη έχουν κυρώσει το Πρωτόκολο του ΟΗΕ για τα Πυροβόλα Όπλα, το οποίο απαγορεύει την παράνομη
κατασκευή πυροβόλων όπλων και τη μεταφορά τους από ένα κράτος σε άλλο χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση και
συγκατάθεση των αρμόδιων κρατικών αρχών. Με βάση το πρωτόκολλο αυτό, η ΕΕ θέσπισε αυστηρούς κανόνες για τον
έλεγχο των εξαγωγών και εισαγωγών πυροβόλων όπλων, διευκολύνοντας έτσι τον εντοπισμό τους. Από το 2010 και μετά, η ΕΕ
επεδίωξε την υλοποίηση ενός σχεδίου δράσης για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου των λεγόμενων "βαρέων"
πυροβόλων όπλων. Παρ' όλα αυτά, με εξαίρεση τους κανόνες εμπορίου, στο εσωτερικό της ΕΕ δεν υπάρχει μια κοινή
προσέγγιση για τη διευκόλυνση της αστυνομικής συνεργασίας στον τομέα αυτό, ούτε κοινοί ορισμοί των ποινικών αδικημάτων
και κυρώσεων.
Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 25 ερωτήσεις ομαδοποιημένες σε πέντε ενότητες:
A: Εισαγωγικές ερωτήσεις
B: Ο ρόλος της ΕΕ στην καταπολέμηση του εμπορίου και της χρήσης πυροβόλων όπλων για εγκληματικούς σκοπούς
Γ: Νόμιμη κατασκευή, κατοχή και πώληση πυροβόλων όπλων
Δ: Αποθήκευση, απενεργοποίηση και καταστροφή
Ε: Συνεργασία με χώρες εκτός ΕΕ, συνεργασία των αστυνομικών αρχών, στατιστικές και αναφορά
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Στις ερωτήσεις που σημειώνονται με αστερίσκο

A. Εισαγωγικές ερωτήσεις

* πρέπει να δοθεί οπωσδήποτε απάντηση.

A.1.
Σε ποια χώρα κατοικείτε / έχει την έδρα του ο οργανισμός που εκπροσωπείτε;

*
Βέλγιο

Ιταλία

Πορτογαλία

Βουλγαρία

Κύπρος

Ρουμανία

Τσεχική Δημοκρατία

Λετονία

Σλοβενία

Δανία

Λιθουανία

Σλοβακία

Γερμανία

Λουξεμβούργο

Φινλανδία

Εσθονία

Ουγγαρία

Σουηδία

Ιρλανδία

Μάλτα

Ηνωμένο Βασίλειο

Ελλάδα

Κάτω Χώρες

Άλλη

Ισπανία

Αυστρία

Γαλλία

Πολωνία

A.2. Διευκρινίστε τη χώρα:

*

(μέγιστος αριθμός 30 χαρακτήρες)

A.3. Με ποια ιδιότητα συμμετέχετε σε αυτή τη διαβούλευση;

*

Απλός πολίτης
Οργανισμός
Δημόσια αρχή

A.4. Παρακαλούμε δηλώστε το όνομά σας / την επωνυμία του οργανισμού που εκπροσωπείτε.
(μεταξύ 1 και 50 χαρακτήρες)

*

B. Ο ρόλος της ΕΕ
Στην ενότητα αυτή ζητούμε τη γνώμη σας για τον ευρύτερο ρόλο που πρέπει να έχει η ΕΕ στην καταπολέμηση της
χρήσης και του εμπορίου πυροβόλων όπλων, καθώς και για το αν απαιτείται η ανάληψη περαιτέρω δράσης σε
επίπεδο ΕΕ.

B.1. Πόσο σοβαρή είναι κατά τη γνώμη σας η απειλή εγκληματικών ενεργειών με χρήση πυροβόλων όπλων για
την ασφάλεια των κατοίκων της ΕΕ;
1 (δεν είναι
σοβαρή)

*

2 (αρκετά

3 (σοβαρή)

4 (πολύ σοβαρή)

σοβαρή)

5 (εξαιρετικά
σοβαρή)

B.2. Πιστεύετε ότι η ΕΕ κάνει αρκετά για την αντιμετώπιση του κινδύνου της παράνομης εμπορίας και χρήσης
πυροβόλων όπλων στην ΕΕ;
1 (η ΕΕ δεν κάνει
αρκετά)

*
2 (η ΕΕ πρέπει

3 (η ΕΕ

να κάνει

χρειάζεται να κάνει

περισσότερα)

πολύ περισσότερα)

Δεν έχω άποψη

B.3. Σε ποιον βαθμό πρέπει να αναλάβει δράση η ΕΕ κατά της χρήσης πυροβόλων όπλων για τρομοκρατικές ενέργειες στο
έδαφος της;

*
1 (δεν χρειάζεται

2 (χρειάζεται να

να αναλάβει δράση η αναλάβει
ΕΕ)

3 (χρειάζεται να

Δεν έχω άποψη

αναλάβει πολύ

μεγαλύτερη δράση η μεγαλύτερη δράση η
ΕΕ)

ΕΕ)

B.4. Χρησιμοποιήστε το παρακάτω πλαίσιο εάν επιθυμείτε να απαντήσετε εκτενέστερα στις ερωτήσεις της ενότητας αυτής.

C. Νόμιμη κατασκευή, κατοχή και πώληση
Η ενότητα αυτή αφορά την επάρκεια των υφιστάμενων μέτρων ελέγχου της κατασκευής και της πώλησης πυροβόλων όπλων,
όσον αφορά τη σήμανση, τη χορήγηση αδειών και τη διακίνηση ανάμεσα στα κράτη μέλη, καθώς επίσης το ενδεχόμενο
μεγαλύτερης εναρμόνισης των ορισμών των αδικημάτων και κυρώσεων στο εθνικό ποινικό δίκαιο.

C.1. Στο δίκαιο της ΕΕ (οδηγία 91/477/ΕΟΚ), ως «πυροβόλο όπλο» ορίζεται οποιοδήποτε φορητό όπλο με κάννη το οποίο
εξακοντίζει, είναι σχεδιασμένο να εξακοντίζει ή μπορεί να μετατραπεί ώστε να εξακοντίζει σφαίρα, βολίδα ή βλήμα μέσω
της ενέργειας εκρηκτικής ύλης...'
Σε ποιον βαθμό πρέπει να αλλάξει ο ορισμός αυτός;

*
1 (καθόλου)

2 (μικρές/λίγες
αλλαγές)

3

4 (πλήρης

Δεν έχω άποψη

(σημαντικές/πολλές αναθεώρηση)
αλλαγές)

C.2. Σύμφωνα με την οδηγία 91/477/ΕΟΚ (Παράρτημα I Μέρος II), στα απαγορευμένα πυροβόλα όπλα συγκαταλέγονται οι
εκρηκτικοί στρατιωτικοί μηχανισμοί και εκτοξευτές, τα αυτόματα πυροβόλα όπλα, τα πυροβόλα όπλα που έχουν τη μορφή
άλλου αντικειμένου, τα πυρομαχικά με διατρητικές, εκρηκτικές ή εμπρηστικές σφαίρες, τα πυρομαχικά για πιστόλια και
περίστροφα με διαστελλόμενα βλήματα, εκτός από τα κυνηγετικά όπλα και τα όπλα σκοποβολής για τα πρόσωπα που έχουν
σχετική άδεια να χρησιμοποιούν τα όπλα αυτά.
Πρέπει να επεκταθεί αυτός ο κατάλογος των απαγορευμένων πυροβόλων όπλων;

*
1 (καθόλου)

2 (έως έναν
βαθμό)

3 (σε μεγάλο

Δεν έχω άποψη

βαθμό)

C.3. Πρέπει να θεσπιστούν κοινοί κανόνες σε επίπεδο ΕΕ για την αδειοδότηση της κατασκευής και/ή πώλησης πυροβόλων
όπλων;

*
1 (καθόλου)

2 (έως έναν βαθμό)

3 (σε μεγάλο βαθμό)

Δεν έχω άποψη

C.4. Πρέπει να θεσπίσει η ΕΕ δεσμευτικούς κανόνες και πρότυπα για τα τεχνικά χαρακτηριστικά ασφαλείας των πυροβόλων
όπλων, ώστε να επιτρέπεται η χρήση τους μόνον από τον νόμιμο κάτοχό τους;

*
1 (καθόλου)

2 (έως έναν βαθμό)

3 (σε μεγάλο βαθμό)

Δεν έχω άποψη

C.5. Πρέπει να θεσπίσει η ΕΕ κανόνες για τον έλεγχο της πώλησης και της αγοράς πυροβόλων όπλων και εξαρτημάτων
τους μέσω Διαδικτύου;

*
1 (καθόλου)

2 (έως έναν βαθμό)

3 (σε μεγάλο βαθμό)

Δεν έχω άποψη

C.6. Πρέπει να θεσπίσει η ΕΕ κανόνες για τις εκθέσεις όπλων που πραγματοποιούνται στην ΕΕ;

*
1 (καθόλου)

2 (έως έναν βαθμό)

3 (σε μεγάλο βαθμό)

Δεν έχω άποψη

C.7. Πρέπει να θεσπίσει η ΕΕ αυστηρότερους κανόνες για το ποιος θα επιτρέπεται να έχει στην κατοχή του πυροβόλο όπλο
(π.χ. με κριτήριο την ηλικία, την ψυχική υγεία ή το ποινικό μητρώο);

*
1 (καθόλου)

2 (έως έναν βαθμό)

3 (σε μεγάλο βαθμό)

Δεν έχω άποψη

C.8. Πρέπει να θεσπίσει η ΕΕ αυστηρότερους κανόνες όσον αφορά τις περιπτώσεις που οι κάτοχοι πυροβόλων όπλων
πρέπει να υποβάλουν δήλωση στις αρχές;

*
1 (καθόλου)

2 (έως έναν βαθμό)

3 (σε μεγάλο βαθμό)

Δεν έχω άποψη

C.9. Πρέπει να θεσπίσει η ΕΕ κοινή ευρωπαϊκή νομοθεσία για τον ορισμό των αδικημάτων και των ποινικών κυρώσεων σε
σχέση με το λαθρεμπόριο όπλων;

*
1 (καθόλου)

2 (έως έναν βαθμό)

3 (σε μεγάλο βαθμό)

Δεν έχω άποψη

C.10. Πρέπει να επιδιώξει η ΕΕ τον έλεγχο της πώλησης και κατοχής πυρομαχικών και πυροβόλων όπλων;

*
1 (καθόλου)

2 (έως έναν βαθμό)

3 (σε μεγάλο βαθμό)

Δεν έχω άποψη

C.11. Χρησιμοποιήστε το παρακάτω πλαίσιο εάν επιθυμείτε να απαντήσετε εκτενέστερα στις ερωτήσεις της ενότητας
αυτής.

D. Αποθήκευση, απενεργοποίηση και καταστροφή
Η ενότητα αυτή αφορά τους υφιστάμενους κανόνες για την ασφαλή διαχείριση αποθηκευμένων πυροβόλων όπλων στην ΕΕ,
καθώς και το κατά πόσον υπάρχει ανάγκη δεσμευτικών κανόνων όσον αφορά την απενεργοποίηση και την επαλήθευση της
καταστροφής πυροβόλων όπλων.

D.1. Πρέπει η ΕΕ να λάβει επιπλέον μέτρα για την ασφαλή διαχείριση όλων των αποθηκευμένων όπλων στην ΕΕ;

*
1 (καθόλου)

2 (έως έναν βαθμό)

3 (σε μεγάλο βαθμό)

Δεν έχω άποψη

D.2. Πρέπει να θεσπίσει η ΕΕ κοινούς δεσμευτικούς κανόνες για τον τρόπο αποθήκευσης των πυροβόλων όπλων από τους
νόμιμους κατόχους τους;

*
1 (καθόλου)

2 (έως έναν βαθμό)

3 (σε μεγάλο βαθμό)

Δεν έχω άποψη

D.3. Πρέπει να θεσπίσει η ΕΕ κοινά δεσμευτικά τεχνικά πρότυπα για την απενεργοποίηση πυροβόλων όπλων;

*
1 (καθόλου)

2 (έως έναν βαθμό)

3 (σε μεγάλο βαθμό)

Δεν έχω άποψη

D.4. Πρέπει να θεσπίσει η ΕΕ κοινούς δεσμευτικούς κανόνες για την επαλήθευση της καταστροφής των πυροβόλων όπλων ή
της μη επαναχρησιμοποίησής τους στο σύνολό τους ή εν μέρει;

*
1 (καθόλου)

2 (έως έναν βαθμό)

3 (σε μεγάλο βαθμό)

Δεν έχω άποψη

D.5. Χρησιμοποιήστε το παρακάτω πλαίσιο εάν επιθυμείτε να απαντήσετε εκτενέστερα στις ερωτήσεις της ενότητας αυτής.

E. Συνεργασία με χώρες εκτός ΕΕ, συνεργασία των αστυνομικών αρχών,
στατιστικές και υποβολή στοιχείων
Η ενότητα αυτή αφορά
α) την εξωτερική διάσταση της δράσης της ΕΕ για ελαχιστοποίηση της απειλής των πυροβόλων όπλων για την εσωτερική της
ασφάλεια,
β) την ανάγκη για συνεργασία και επιμόρφωση των αστυνομικών αρχών και
γ) την ανάγκη για συγκέντρωση και υποβολή περισσότερων και πιο αξιόπιστων στοιχείων.

E.1. Πρέπει η ΕΕ, στις συμφωνίες που συνάπτει με γειτονικές τρίτες χώρες, να περιλαμβάνει μέτρα για την καταπολέμηση
του λαθρεμπορίου πυροβόλων όπλων;

*
1 (καθόλου)

2 (έως έναν βαθμό)

3 (σε μεγάλο βαθμό)

Δεν έχω άποψη

E.2. Πρέπει η ΕΕ να σχεδιάσει προγράμματα επιμόρφωσης αστυνόμων για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου πυροβόλων
όπλων στο εσωτερικό της ΕΕ και προς την ΕΕ;

*
1 (καθόλου)

2 (έως έναν βαθμό)

3 (σε μεγάλο βαθμό)

Δεν έχω άποψη

E.3. Γνωρίζετε εάν η χώρα όπου είστε εγκατεστημένος διαθέτει συνολική στρατηγική ή σχέδιο καταπολέμησης του
λαθρεμπορίου πυροβόλων όπλων;

*
Ναι

Όχι

E.4. Πρέπει να θεσπίσει η ΕΕ κοινό μηχανισμό για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων σχετικά με το λαθρεμπόριο
πυροβόλων όπλων;

*
1 (καθόλου)

2 (έως έναν βαθμό)

3 (σε μεγάλο βαθμό)

Δεν έχω άποψη

E.5. Πόσο συχνά πρέπει κάθε κράτος μέλος να υποβάλει στοιχεία για την πρόοδο που σημειώνει στην καταπολέμηση του
λαθρεμπορίου πυροβόλων όπλων;

*
1 (ποτέ)

2 (από καιρό σε καιρό)

3 (τακτικά)

Δεν έχω άποψη

E.6. Χρησιμοποιήστε το παρακάτω πλαίσιο εάν επιθυμείτε να απαντήσετε εκτενέστερα στις ερωτήσεις της ενότητας αυτής.

