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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

• Αιτιολογία και στόχοι της πρότασης 

Συγκεκριµένα, είναι αναγκαία δράση της Ένωσης ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία 
µεταφοράς στην ενωσιακή νοµοθεσία (πρώην κοινοτική1) των διατάξεων του "Πρωτοκόλλου 
για την καταπολέµηση της παράνοµης κατασκευής και διακίνησης πυροβόλων όπλων, µερών 
και εξαρτηµάτων τους και πυροµαχικών2, το οποίο συµπληρώνει την σύµβαση των Ηνωµένων 
Εθνών για την καταπολέµηση του διεθνικού οργανωµένου εγκλήµατος", στο εξής "πρωτόκολλο 
των Ηνωµένων Εθνών για τα πυροβόλα όπλα" ή ΠΠΟ’.  

Στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 18ης Ιουλίου 2005 για µέτρα που εξασφαλίζουν 
µεγαλύτερη ασφάλεια όσον αφορά τα εκρηκτικά, τους πυροκροτητές, τον εξοπλισµό 
κατασκευής βοµβών και τα πυροβόλα όπλα3, η Επιτροπή κατέστησε σαφή την ανάγκη και 
την πρόθεσή της να εφαρµοστεί το άρθρο 10 του ΠΠΟ ως µέρος των γενικών εργασιών 
µεταφοράς στο ενωσιακό δίκαιο4 που θα δώσουν τη δυνατότητα στην Επιτροπή να 
εκπληρώσει την υποχρέωσή της να υποβάλει πρόταση για την προσχώρηση στο ΠΠΟ εξ 
ονόµατος της Ένωσης, γεγονός που αποτελεί ένα από τους κύριους στόχους της σηµερινής 
πολιτικής της Επιτροπής για τα πυροβόλα όπλα. 

Η παρούσα νοµοθετική πρόταση αποσκοπεί στην υλοποίηση αυτής της εργασίας µε τη 
µεταφορά των σχετικών διατάξεων του άρθρου 10 του ΠΠΟ για τις "Γενικές απαιτήσεις 
αδειοδότησης ή έγκρισης για εξαγωγή, εισαγωγή και διαµετακόµιση". 

• Γενικό πλαίσιο 

Μετά από έγκριση του Συµβουλίου, η Επιτροπή προέβη στη διαπραγµάτευση, εκ µέρους της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, των άρθρων του ΠΠΟ που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα της 
Κοινότητας, και τελικώς στην υπογραφή του, στις 16 Ιανουαρίου 2002, εκ µέρους της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας5. 

Το Συµβούλιο και το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την εφαρµογή του προγράµµατος της 
Χάγης για την ενίσχυση της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση 6 περιέλαβε µεταξύ των εργασιών του πρόταση για την προσχώρηση, εκ µέρους της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, στο πρωτόκολλο των Ηνωµένων Εθνών για τα πυροβόλα όπλα. Στη 

                                                 
1 Όταν γίνεται η ιστορική αναφορά στην "Ευρωπαϊκή Κοινότητα" ο αναγνώστης θα πρέπει να λάβει 

υπόψη του το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα αντικαταστάθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση από 
την έναρξη ισχύος της "Συνθήκης της Λισαβόνας", την 1η ∆εκεµβρίου 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 1 
παράγραφος 3 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση/ΣΕΕ (ΕΕ, C115 της 9ης Μαΐου 2008, p. 13). 

2 http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-12-
c&chapter=18&lang=en 

3 COM(2005) 329 τελικό. 
4 Η εργασία περιελάµβανε την επικαιροποίηση της οδηγίας 91/477/ΕΟΚ για την κατοχή και την 

µεταφορά πυροβόλων όπλων εντός της ΕΕ, και αφορούσε άλλα τµήµατα του ΠΠΟ από την οπτική 
γωνία της εσωτερικής αγοράς. 

5 Απόφαση 2001/748/ΕΚ του Συµβουλίου της 16ης Οκτωβρίου 2001. (ΕΕ L 280 της 24ης Οκτωβρίου 
2001). 

6 ΕΕ C 198 της 12.8.2005, σηµείο 4.2, ∆ιεθνής νοµική τάξη, (o), σ. 20. 

http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-12-c&chapter=18&lang=en
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-12-c&chapter=18&lang=en
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συνέχεια, το Πρόγραµµα της Στοκχόλµης "για µια ανοικτή και ασφαλή Ευρώπη που 
εξυπηρετεί και προστατεύει τους πολίτες" 7 υπογράµµισε ότι η διακίνηση πυροβόλων όπλων 
συνιστά µία από τις παράνοµες δραστηριότητες που εξακολουθούν να αποτελούν πρόκληση 
για την εσωτερική ασφάλεια της ΕΕ και επιβεβαίωσε ότι η Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει να 
ενθαρρύνει την κύρωση των διεθνών συµβάσεων (και των πρωτοκόλλων τους), ειδικότερα 
εκείνων που εκπονούνται υπό την αιγίδα των Ηνωµένων Εθνών.  

Το άρθρο 207 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)8 παρέχει τη 
νοµική βάση για την προβλεπόµενη πρόταση (κοινή εµπορική πολιτική, αποκλειστική 
αρµοδιότητα της Ένωσης σύµφωνα µε το άρθρο 3 της ΣΛΕΕ, στην οποία εµπίπτει το άρθρο 
10 του ΠΠΟ). Η πρόταση αφορά µόνο πυροβόλα όπλα, τα µέρη και βασικά εξαρτήµατά τους 
και πυροµαχικά για µη στρατιωτική χρήση, και όχι πυροβόλα όπλα που προορίζονται ειδικά 
για στρατιωτικούς σκοπούς. Σύµφωνα µε το άρθρο 207 της συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κοινή εµπορική πολιτική θα πρέπει να στηρίζεται σε ενιαίες αρχές, 
µεταξύ άλλων όσον αφορά τις εξαγωγές. Συνεπώς πρέπει να θεσπιστούν κοινοί κανόνες ως 
προς τις εξαγωγές από την Ένωση. 

Η παρούσα πρόταση ρυθµίζει µόνο συναλλαγές/µετακινήσεις πυροβόλων όπλων προς τρίτες 
χώρες και συνεπώς δεν αφορά διακοινοτικές µεταφορές πυροβόλων όπλων, µερών και 
εξαρτηµάτων και πυροµαχικών.  

• Υφιστάµενες διατάξεις στον τοµέα της πρότασης 

∆εν υφίστανται προηγούµενες ενωσιακές διατάξεις στον τοµέα της πρότασης (κοινή 
εµπορική πολιτική).9 

• Συνέπεια µε άλλες πολιτικές και στόχους της Ένωσης 

Η προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ΠΠΟ εκκρεµεί ακόµα και αντιπροσωπεύει 
διεθνή δέσµευση για την ΕΕ. Η δράση συνάδει µε τις σηµερινές πολιτικές της ΕΕ σχετικά µε 
µέτρα για την πάταξη της διασυνοριακής εγκληµατικότητας, την ενίσχυση της 
καταπολέµησης της παράνοµης διακίνησης πυροβόλων όπλων (εκτός από τον έλεγχο των 
εξαγωγών και την ιχνηλασία), και τον περιορισµό της διάδοσης και εξάπλωσης µικρών 
όπλων στον κόσµο. 

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ 
ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

• ∆ιαβούλευση µε τα ενδιαφερόµενα µέρη 

Μέθοδοι διαβούλευσης, κύριοι τοµείς και γενικά χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων 

Η διαβούλευση µε τους ενδιαφερόµενους φορείς περιελάµβανε ερωτηµατολόγια και 
προσκλήσεις σε συσκέψεις προς όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ και ενδιαφερόµενα µέρη του 
ιδιωτικού τοµέα (εκπροσώπους ευρωπαϊκών ενώσεων κατασκευαστών πυροβόλων όπλων και 

                                                 
7 Έγγραφο του Συµβουλίου της ΕΕ αριθ. 17024/09, CO EUR-PREP 3 JAI 896 POLGEN 229 της 2ας 

∆εκεµβρίου 2009. 
8 ΕΕ C115 της 9ης Μαΐου 2008, σ. 47. 
9 Από την οπτική γωνία της εσωτερικής αγοράς, η οδηγία 91/477 εφαρµόζεται σε µεταφορές εντός της 

ΕΕ (βλ. υποσηµείωση 4). 
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πυροµαχικών για µη στρατιωτική χρήση, ασχολούµενους µε το εµπόριο όπλων για µη 
στρατιωτική χρήση, κυνηγούς, συλλέκτες, ΜΚΟ, ερευνητικά ιδρύµατα, κλπ), καθιέρωση 
συγκεκριµένης ηλεκτρονικής διεύθυνσης (JLS-FIREARMS@ec.europa.eu) για µόνιµη 
διαβούλευση και µια εξωτερική µελέτη προς στήριξη της εκπόνησης της εκτίµησης 
επιπτώσεων. Επιπλέον, εντός της Επιτροπής συνεστήθη και σχετική διυπηρεσιακή οµάδα. 

Σύνοψη των απαντήσεων και του τρόπου που ελήφθησαν υπόψη 

Τα κράτη µέλη και οι ΜΚΟ συµφώνησαν ότι η εφαρµογή του άρθρου 10 θα ήταν χρήσιµη 
ώστε να προληφθεί η εκτροπή πυροβόλων όπλων από τη νόµιµη αγορά στην παράνοµη. Ο 
ιδιωτικός τοµέας προέβαλε το επιχείρηµα ότι τα κράτη µέλη έχουν ήδη αυστηρούς 
κανονισµούς που καλύπτουν αυτή την πλευρά και εξέφρασε την ανησυχία του για πιθανές 
αρνητικές επιπτώσεις στις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις. Πολλοί ενδιαφερόµενοι φορείς 
του ιδιωτικού τοµέα εξέφρασαν την ανησυχία ότι τα µέτρα διαµετακόµισης και η ενδεχόµενη 
άρνηση συνεργασίας κάποιου κράτους διαµετακόµισης θα µπορούσε να καθυστερήσει όλες 
τις διαδικασίες. Όλοι οι ενδιαφερόµενοι φορείς του ιδιωτικού τοµέα συµµερίστηκαν την 
άποψη ότι οι απλουστευµένες διαδικασίες θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για την 
προσωρινή εξαγωγή ή εισαγωγή πυροβόλων όπλων. ∆εν υπήρξε συναίνεση ως προς τις 
δραστηριότητες στις οποίες θα πρέπει να εφαρµοστούν απλουστευµένες διαδικασίες. 
Σύµφωνα µε ορισµένα κράτη µέλη και ΜΚΟ, οι απλουστευµένες διαδικασίες θα πρέπει να 
περιοριστούν µόνο στους κυνηγούς και τους αθλητές σκοποβολής (ενώ το ΠΠΟ 
περιλαµβάνει επίσης µέριµνα για άλλες δραστηριότητες όπως εκθέσεις ή επισκευές). Τόσο ο 
ιδιωτικός τοµέας όσο και οι ΜΚΟ θεώρησαν πλεονέκτηµα τις άδειες για πολλαπλές 
αποστολές και την ανώτατη διάρκεια της προθεσµίας για την διεκπεραίωση των αιτήσεων 
αδειοδότησης.  

Η Επιτροπή εξέτασε τις απόψεις που εξέφρασαν οι ενδιαφερόµενοι φορείς του δηµοσίου και 
του ιδιωτικού τοµέα. Η παρούσα πρόταση αποβλέπει στην επίτευξη υψηλότερου βαθµού 
ασφάλειας/αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας. Ο συνδυασµός των δύο πλευρών 
στηρίζεται και αυτός στα αποτελέσµατα της διαβούλευσης των ενδιαφεροµένων φορέων. 

• Συλλογή και χρησιµοποίηση της εµπειρογνωµοσύνης 

Σχετικοί επιστηµονικοί τοµείς και τοµείς εµπειρογνωµοσύνης 

Το άρθρο 10 του Πρωτοκόλλου των ΗΕ για τα πυροβόλα όπλα αποτελεί τµήµα διεθνούς 
νοµοθετικής πράξης, οι διατάξεις της οποίας είχαν εγκριθεί από την Κοινότητα κατά το χρόνο 
της διαπραγµάτευσης και, σε µεταγενέστερο στάδιο, µε την υπογραφή του πρωτοκόλλου. 

Χρησιµοποιηθείσα µέθοδος 

Ερωτηµατολόγια προς κράτη µέλη και ενδιαφερόµενους φορείς του ιδιωτικού τοµέα και 
ΜΚΟ, δύο χωριστές συσκέψεις µε εκπροσώπους των κρατών µελών και ενδιαφερόµενους 
φορείς του ιδιωτικού τοµέα, ερωτηµατολόγια σχετικά µε την εξωτερική µελέτη, καθιέρωση 
ειδικής ηλεκτρονικής διεύθυνσης (JLS-FIREARMS@ec.europa.eu) για µόνιµη διαβούλευση.  

Κυριότεροι ερωτηθέντες οργανισµοί/εµπειρογνώµονες 

Τα ερωτηµατολόγια και οι προσκλήσεις σε συσκέψεις εστάλησαν προς όλες τις σχετικές 
εθνικές αρχές, εκπροσώπους ευρωπαϊκών ενώσεων κατασκευαστών πυροβόλων όπλων και 
πυροµαχικών για µη στρατιωτική χρήση, όσους ασχολούνται µε το εµπόριο όπλων για µη 
στρατιωτική χρήση, κυνηγούς, συλλέκτες, ΜΚΟ, ερευνητικά ιδρύµατα, και άλλες 
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ευρωπαϊκές ενώσεις (εµπορικά επιµελητήρια, βιοµηχανίες, βιοτεχνίες, µικρές και µεσαίες 
επιχειρήσεις).  

Σύνοψη των συµβουλών που εδόθησαν και τρόπος χρησιµοποίησής τους 

Εκτός από τη "Σύνοψη των απαντήσεων και του τρόπου που ελήφθησαν υπόψη" πρέπει εδώ να 
γίνει περαιτέρω µνεία των ακόλουθων: 

Μία από τις λύσεις που προτάθηκαν κατά τη διαβούλευση ήταν να γίνει χρήση σιωπηρής 
συγκατάθεσης όσον αφορά τα µέτρα διαµετακόµισης. Υπέρ αυτής ετάχθησαν οι 
ενδιαφερόµενοι φορείς του ιδιωτικού τοµέα, ενώ µερικά κράτη µέλη και ΜΚΟ ετάχθησαν 
κατά. 

Υπήρξε κατά βάση οµοφωνία ως προς το γεγονός ότι το βάρος για την απόκτηση των 
απαιτούµενων πληροφοριών (άδεια εισαγωγής και βεβαίωση µη αντίρρησης για 
διαµετακόµιση) θα πρέπει να φέρουν τα µέρη του ιδιωτικού τοµέα.  

Προτάθηκε επίσης η δυνατότητα να χρησιµοποιούν οι κυνηγοί και οι αθλητές σκοποβολής το 
Ευρωπαϊκό ∆ελτίο Πυροβόλων Όπλων και επίσηµη πρόσκληση σε εκδηλώσεις εκτός ΕΕ. 

Ειδικότερα, η παρούσα πρόταση λαµβάνει υπόψη την ανάγκη απλουστευµένων µέτρων 
προκειµένου για προσωρινή εξαγωγή, µετριασµό των ενδεχόµενων αρνητικών επιπτώσεων 
των µέτρων διαµετακόµισης που απαιτεί το Πρωτόκολλο των ΗΕ για τα πυροβόλα όπλα 
κάνοντας µεταξύ άλλων χρήση της σιωπηρής συγκατάθεσης υπό ορισµένες προϋποθέσεις, 
χρήση πολλαπλών αδειών για πολλαπλές αποστολές και της ανώτατης διάρκειας της 
προθεσµίας για τις διατυπώσεις προκειµένου να εκδοθεί άδεια. Παράλληλα η παρούσα 
πρόταση λαµβάνει υπόψη τις υφιστάµενες πρακτικές στα κράτη µέλη.  

Μέσα που χρησιµοποιήθηκαν για να καταστούν διαθέσιµα στο ευρύ κοινό τα αποτελέσµατα της 
διαβούλευσης 

Την παρούσα πρόταση συνοδεύει εκτίµηση επιπτώσεων.  

• Εκτίµηση επιπτώσεων 

Στην εκτίµηση επιπτώσεων που συνοδεύει την παρούσα πρόταση αναπτύχθηκαν 4 επιλογές 
πολιτικής.  

Η επιλογή πολιτικής 1 δεν προβλέπει την ανάληψη καµίας δράσης από την ΕΕ. Αναφέρθηκε 
θεωρητικά ως επιλογή λόγω αφενός της διεθνούς νοµικής υποχρέωσης που είχε αναλάβει η 
Κοινότητα (νυν Ένωση) µε την υπογραφή του Πρωτοκόλλου και αφετέρου της απουσίας 
ενιαίων αρχών σε ένα τοµέα που εµπίπτει στην κοινή εµπορική πολιτική, αποκλειστική 
αρµοδιότητα της Ένωσης.  

Οι τρεις άλλες επιλογές πολιτικής επελέγησαν µε βάση το γεγονός ότι εστιάζονται στην 
ασφάλεια ή την αποδοτικότητα· αποδοτικότητα, εν προκειµένω, σηµαίνει τον βαθµό στον 
οποίο µπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι µε συγκεκριµένους πόρους ή τουλάχιστον µε το 
µικρότερο δυνατό κόστος. Στην περίπτωση αυτή, η απόδοση αναφέρεται στην τήρηση του 
κόστους στα χαµηλότερα δυνατά επίπεδα τόσο για τα µέρη του ιδιωτικού τοµέα όσο και για 
τις εθνικές διοικήσεις. 
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Η επιλογή πολιτικής 2 αποσκοπεί στη βέλτιστη επίτευξη του στόχου της βελτίωσης της 
ασφάλειας όσον αφορά την εξαγωγή, την εισαγωγή και τη διαµετακόµιση πυροβόλων όπλων 
για µη στρατιωτική χρήση και την πρόληψη της ενδεχόµενης εκτροπής από την νόµιµη 
αγορά.  

Η επιλογή πολιτικής 3 έχει σκοπό την επίτευξη της αποτελεσµατικής εφαρµογής του άρθρου 
10 του ΠΠΟ για µέρη του ιδιωτικού τοµέα. 

Η επιλογή πολιτικής 4 επικεντρώνεται στην αποδοτικότητα των εθνικών διοικήσεων.  

Η επιλογή πολιτικής 3 θεωρήθηκε ως η προτιµώµενη και αποτελεί το αντικείµενο της 
παρούσας πρότασης. Πληροί τους στόχους της εφαρµογής του άρθρου 10 του ΠΠΟ κατά τον 
πλέον ολοκληρωµένο τρόπο και αποτελεί την βέλτιστη µέθοδο για να συνδυαστούν οι 
"υποχρεωτικές" διατάξεις (προσαρµοσµένες στον τύπο των προϊόντων, για µη στρατιωτική 
χρήση) µε τις "προαιρετικές", που ταυτίζονται µε τις νόµιµες προσδοκίες των 
ενδιαφεροµένων φορέων. 

Συνδυάζει διάφορες πτυχές των επιλογών πολιτικής βάσει των κυρίων πλεονεκτηµάτων και 
µειονεκτηµάτων που εντοπίζονται σε κάθε µια από αυτές, προκειµένου να επιτευχθεί 
υψηλότερο επίπεδο τόσο αποτελεσµατικότητας όσο και αποδοτικότητας. Αυτός ο 
συνδυασµός αποτελεσµατικότητας/ασφάλειας αφενός και αποδοτικότητας αφετέρου, που 
στηρίζεται µεταξύ άλλων και στα αποτελέσµατα της διαβούλευσης µε τους ενδιαφερόµενους, 
φαίνεται ότι προσφέρει τις καλύτερες δυνατότητες για σηµαντικά οφέλη για τις εµπλεκόµενες 
οµάδες συµφερόντων.  

Η προβλεπόµενη απλουστευµένη διαδικασία για προσωρινές εξαγωγές για «επαληθεύσιµες 
νόµιµες χρήσεις» και ειδικότερα τα προτεινόµενα µέτρα διαµετακόµισης θα περιορίσουν το 
ενδεχόµενο διοικητικό βάρος για τους νόµιµους σκοπούς που προβλέπει το ίδιο το ΠΠΟ.  

Όσον αφορά το συγκεκριµένο θέµα της προτεινόµενης σιωπηρής συγκατάθεσης, αυτό 
διαµορφώθηκε µε σκοπό να εξισορροπήσει την επίσπευση της διαδικασίας (οικονοµική 
αποδοτικότητα) µε την εξασφάλιση ρεαλιστικής προθεσµίας που θα επιτρέπει στο κράτος 
διαµετακόµισης να ενεργήσει (ασφάλεια).  

3. ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

• Σύνοψη της προτεινόµενης δράσης 

Το άρθρο 10 του ΠΠΟ για τις «Γενικές απαιτήσεις αδειοδότησης ή έγκρισης για εξαγωγή, 
εισαγωγή και διαµετακόµιση" απαιτεί κάθε συµβαλλόµενο µέρος να θεσπίζει ή να διατηρεί ένα 
αποτελεσµατικό σύστηµα αδειοδότησης των εξαγωγών και των εισαγωγών καθώς επίσης και 
µέτρα διεθνούς διαµετακόµισης για την µεταφορά πυροβόλων όπλων, των µερών και των 
εξαρτηµάτων τους, και των πυροµαχικών» βελτιώνοντας µε τον τρόπο αυτό τον έλεγχο των 
µεταφορών και καθιστώντας δυνατή την καλύτερη εφαρµογή της νοµοθεσίας. 

Το άρθρο 10 του ΠΠΟ στηρίζεται στην αρχή ότι τα πυροβόλα όπλα και τα σχετικά µε αυτά 
αντικείµενα δεν θα πρέπει να µεταφέρονται µεταξύ κρατών χωρίς να το γνωρίζουν και να 
έχουν δώσει τη σχετική συγκατάθεση όλα τα εµπλεκόµενα κράτη. ∆εν πρέπει να εξάγονται 
πυροβόλα όπλα προς χώρες ή µέσω χωρών που δεν έχουν εγκρίνει τη µεταφορά τους. Το 
περιεχόµενο των εγγράφων που χρησιµοποιούνται για τη νόµιµη εξαγωγή και εισαγωγή θα 
πρέπει να επαρκεί για την ιχνηλασία τους. Εκτός από την προαναφερόµενη "υποχρεωτική" 
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διάταξη, το άρθρο 10 του ΠΠΟ επιτρέπει επίσης στα µέρη να θεσπίζουν απλουστευµένες 
διαδικασίες για την πρόσκαιρη εξαγωγή, εισαγωγή και διαµετακόµιση µικρού αριθµού 
πυροβόλων όπλων για επαληθεύσιµες νόµιµες χρήσεις, όπως ψυχαγωγικούς σκοπούς, 
επισκευές, εκθέσεις. Οι τελευταίες αυτές διατάξεις χαρακτηρίζονται ως "προαιρετικές". 

Το κεφάλαιο Ι της παρούσας πρότασης αφορά το "Θέµα, τον Ορισµό και το Πεδίο 
εφαρµογής". Οι ορισµοί (άρθρο 2) λαµβάνουν υπόψη, κατά περίπτωση, τις παράλληλες 
διατάξεις του Πρωτοκόλλου των ΗΕ για τα πυροβόλα όπλα, αλλά έχουν προσαρµοστεί ή 
επικαλούνται άλλη ισχύουσα ενωσιακή νοµοθεσία για λόγους σαφήνειας. Για παράδειγµα, οι 
ορισµοί των πυροβόλων όπλων, µερών και βασικών εξαρτηµάτων και πυροµαχικών 
αναφέρονται στην οδηγία 91/477 ή παραπέµπουν απευθείας στον Κοινοτικό Τελωνειακό 
Κώδικα. Το άρθρο 3 περιλαµβάνει τις συγκεκριµένες εξαιρέσεις στις οποίες δεν εφαρµόζεται 
ο κανονισµός. 

Το κεφάλαιο II εξετάζει τις «άδειες, τις διαδικασίες και τους ελέγχους των εξαγωγών». Τα 
σχετικά άρθρα µεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο τις έννοιες που επιβάλλει το άρθρο 10 του 
πρωτοκόλλου των Ηνωµένων Εθνών για τα πυροβόλα όπλα. Το άρθρο 4 θεσπίζει τη γενική 
υποχρέωση να απαιτείται άδεια εξαγωγής, παραπέµπει στον κατάλογο των προϊόντων στα 
οποία εφαρµόζεται η πρόταση (ο οποίος αποτελεί παράρτηµα της πρότασης) και προβλέπει 
επικαιροποιήσεις. Τα άρθρα 5 και 6 που αναφέρονται στους όρους έκδοσης της άδειας 
εξαγωγής περιλαµβάνουν επίσης ορισµένα µέτρα µετριασµού των επιπτώσεων τα οποία 
προκύπτουν από τις απόψεις που διατύπωσαν οι ενδιαφερόµενοι κατά τη διαβούλευση, 
παραδείγµατος χάρη: µέγιστη περίοδος διεκπεραίωσης, ενδεχόµενη χρήση ηλεκτρονικών 
εγγράφων και σιωπηρή συναίνεση για τη διαµετακόµιση. Τα άρθρα 11 και 12 εξετάζουν 
αντίστοιχα τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 10 παράγραφοι 4 και 5 του πρωτοκόλλου των 
Ηνωµένων Εθνών για τα πυροβόλα όπλα όσον αφορά την επαλήθευση της διαδικασίας 
αδειοδότησης. Το άρθρο 7 αφορά τις απλουστευµένες διαδικασίες για τις προσωρινές 
εξαγωγές που προορίζονται για επαληθεύσιµους έννοµους σκοπούς, εφαρµόζοντας τις µη 
δεσµευτικές διατάξεις του άρθρου 10 παράγραφος 6 του πρωτοκόλλου των Ηνωµένων Εθνών 
για τα πυροβόλα όπλα. Το κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνει επίσης διατάξεις σχετικά µε τα 
γενικά κριτήρια που πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τα κράτη µέλη κατά την εξέταση µιας 
αίτησης άδειας εξαγωγής (άρθρα 8 και 9), καθώς και σχετικά µε τις εξουσίες των εθνικών 
αρµόδιων αρχών (άρθρο 13), που είναι παρόµοιες µε εκείνες που προβλέπονται σε άλλη 
νοµοθετική πράξη που αφορά την εµπορική πολιτική, συγκεκριµένα στον κανονισµό για τα 
«είδη διπλής χρήσης»10. Το άρθρο 10 εστιάζεται στην ανάγκη τήρησης αρχείων. Το άρθρο 14 
αναπαράγει µια συνήθη µέθοδο σχετικά µε τις κυρώσεις.  

Το κεφάλαιο III, το οποίο αναφέρεται στις «τελωνειακές διατυπώσεις» (άρθρα 15 και 16), και 
το κεφάλαιο IV το οποίο αφορά τη «διοικητική συνεργασία» (άρθρο 17), περιλαµβάνουν 
τυποποιηµένες διατάξεις που χρησιµοποιούνται συνήθως σε ένα νοµικό µέσο που άπτεται της 
εµπορικής πολιτικής. 

Το κεφάλαιο V αφορά τις «γενικές και τελικές διατάξεις». Πέραν της σύστασης µιας οµάδας 
συντονισµού (άρθρο 18), περιλαµβάνει ειδικότερα ρήτρα επανεξέτασης (άρθρο 19 
παράγραφος 3), καθώς και διατάξεις σχετικά µε την έναρξη ισχύος του κανονισµού (άρθρο 
20).  

• Νοµική βάση 

                                                 
10 ΕΕ L 134 της 29.5.2009, σ. 1. 
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Άρθρο 207 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

• Αρχή της επικουρικότητας 

Η πρόταση εµπίπτει στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Ένωσης. Συνεπώς, η αρχή της 
επικουρικότητας δεν εφαρµόζεται. 

• Αρχή της αναλογικότητας 

Η πρόταση συνάδει µε την αρχή της αναλογικότητας για τους ακόλουθους λόγους: 

Η αναλογικότητα εξασφαλίζεται µε τον περιορισµό του περιεχοµένου της προτεινόµενης 
επιλογής στις διατάξεις του άρθρου 10 του πρωτοκόλλου των Ηνωµένων Εθνών για τα 
πυροβόλα όπλα, οι οποίες εγκρίθηκαν από την ΕΕ κατά τις διαπραγµατεύσεις σχετικά µε το 
πρωτόκολλο. Συνολικά, η παρούσα πρόταση δεν υπερβαίνει το επίπεδο που απαιτείται για 
την επίτευξη του επιδιωκόµενου στόχου. Πέραν των τυποποιηµένων διατάξεων εµπορικού 
χαρακτήρα, προκειµένου να συνεκτιµηθούν ο προβληµατισµός και οι παρατηρήσεις των 
ενδιαφερόµενων φορέων του ιδιωτικού τοµέα, η πρόταση µεταφέρει προαιρετικές διατάξεις 
του άρθρου 10 του πρωτοκόλλου των Ηνωµένων Εθνών για τα πυροβόλα όπλα, καθώς και 
άλλες διατάξεις που αποσκοπούν στη µείωση του φόρτου των διοικητικών κανόνων, ιδίως 
εκείνων που αφορούν τα µέτρα διαµετακόµισης.  

• Επιλογή νοµικών µέσων 

Προτεινόµενο µέσο: κανονισµός. 

Τα λοιπά µέσα δεν θα ήταν κατάλληλα. Ο κανονισµός είναι το νοµοθετικό µέσο που 
προβλέπεται στο άρθρο 207 παράγραφος 2 για θέµατα εµπορικής πολιτικής.  

4. ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Η πρόταση δεν έχει επιπτώσεις για τον προϋπολογισµό της Ένωσης. 

5. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

• Ρήτρα επανεξέτασης/αναθεώρησης/λήξης ισχύος 

Η πρόταση περιλαµβάνει ρήτρα επανεξέτασης. 
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2010/0147 (COD) 

Πρόταση  

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. …/… ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

της […] 

για την εφαρµογή του άρθρου 10 του πρωτοκόλλου των Ηνωµένων Εθνών για τα 
πυροβόλα όπλα, και για τη θέσπιση άδειας εξαγωγής, καθώς και µέτρων εισαγωγής και 

διαµετακόµισης για πυροβόλα όπλα, µέρη και εξαρτήµατά τους και πυροµαχικά 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη:  

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και κυρίως το άρθρο 207, 

την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

αφού διαβίβασαν το σχέδιο νοµοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, 

αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία , 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Σύµφωνα µε την απόφαση 2001/748/ΕΚ του Συµβουλίου, της 16ης Οκτωβρίου 
200111, για την εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας12 υπογραφή του 
πρωτοκόλλου των Ηνωµένων Εθνών σχετικά µε την καταπολέµηση της παράνοµης 
κατασκευής και διακίνησης πυροβόλων όπλων, των εξαρτηµάτων τους, των µερών 
τους και των πυροµαχικών, το οποίο επισυνάπτεται στη σύµβαση των Ηνωµένων 
Εθνών για την καταπολέµηση του διεθνούς οργανωµένου εγκλήµατος, η Επιτροπή 
υπέγραψε, στις 16 Ιανουαρίου 2002, εξ ονόµατος της Κοινότητας, το εν λόγω 
πρωτόκολλο (εφεξής «πρωτόκολλο των Ηνωµένων Εθνών για τα πυροβόλα όπλα» ή 
«πρωτόκολλο»). 

(2) Το εν λόγω πρωτόκολλο, στόχος του οποίου είναι η προώθηση, η διευκόλυνση και η 
ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ των συµβαλλόµενων κρατών προκειµένου να 
προληφθεί, να καταπολεµηθεί και να εξαλειφθεί η παράνοµη κατασκευή και 

                                                 
11 ΕΕ L 280 της 24.10.2001, σ.5. 
12 Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντικατέστησε και διαδέχθηκε την Ευρωπαϊκή Κοινότητα την 1η ∆εκεµβρίου 

2009, ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύµφωνα µε το άρθρο 1 
τρίτη παράγραφος (ΕΕ C115 της 9ης Μαΐου 2008, σ. 13). 
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διακίνηση πυροβόλων όπλων, των µερών τους και των εξαρτηµάτων τους και 
πυροµαχικών, τέθηκε σε ισχύ στις 3 Ιουλίου 2005. 

(3) Προκειµένου να διευκολυνθεί η ιχνηλασία των πυροβόλων όπλων και να 
καταπολεµηθεί αποτελεσµατικά η παράνοµη διακίνησή τους, καθώς και των µερών 
τους και των πυροµαχικών, επιβάλλεται να βελτιωθεί η ανταλλαγή πληροφοριών 
ανάµεσα στα κράτη µέλη. 

(4) Η επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διενεργείται σύµφωνα 
µε τους κανόνες που θεσπίζονται στην οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και 
για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών13 και στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 
45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου 
2000, σχετικά µε την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισµούς της 
Κοινότητας και σχετικά µε την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών14.  

(5) Στην ανακοίνωσή της σχετικά µε τα µέτρα που εξασφαλίζουν µεγαλύτερη ασφάλεια 
όσον αφορά τα εκρηκτικά, τους πυροκροτητές, τον εξοπλισµό κατασκευής βοµβών 
και τα πυροβόλα όπλα15, η Επιτροπή ανακοίνωσε την πρόθεσή της να εφαρµόσει το 
άρθρο 10 του πρωτοκόλλου των ΗΕ για τα πυροβόλα όπλα στο πλαίσιο των µέτρων 
που πρέπει να ληφθούν για να επιτρέψουν στην Ένωση να συνάψει το εν λόγω 
πρωτόκολλο.  

(6) Το πρωτόκολλο των ΗΕ για τα πυροβόλα όπλα απαιτεί κυρίως από όλα τα µέρη να 
θεσπίσουν ή να βελτιώσουν τις διοικητικές διαδικασίες ή τα συστήµατα ώστε να 
ασκείται αποτελεσµατικός έλεγχος στην κατασκευή, τη σήµανση, την εισαγωγή και 
την εξαγωγή πυροβόλων όπλων.  

(7) Για να εξασφαλιστεί η συµµόρφωση µε το πρωτόκολλο απαιτείται επίσης να 
χαρακτηρίζεται ποινικό αδίκηµα η παράνοµη διακίνηση πυροβόλων όπλων, των 
µερών και εξαρτηµάτων τους και των πυροµαχικών και να ληφθούν τα αναγκαία 
µέτρα που θα επιτρέπουν την κατάσχεσή τους. 

(8) Ο παρών κανονισµός δεν εφαρµόζεται στα πυροβόλα όπλα, τα µέρη και τα βασικά 
τους εξαρτήµατα ή τα πυροµαχικά που προορίζονται ειδικά για στρατιωτικούς 
σκοπούς. Η ανάγκη τήρησης των διατάξεων του άρθρου 10 του πρωτοκόλλου των ΗΕ 
για τα πυροβόλα όπλα θα πρέπει να προσαρµοστεί ώστε να προβλέπονται 
απλουστευµένες διαδικασίες για τη µη στρατιωτική χρήση πυροβόλων όπλων. Κατά 
συνέπεια, θα πρέπει να διευκολυνθεί η αδειοδότηση πολλαπλών αποστολών, τα µέτρα 
διαµετακόµισης και οι προσωρινές εξαγωγές για έννοµους σκοπούς. 

(9) Ο παρών κανονισµός δεν θίγει την εφαρµογή του άρθρου 346 της συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο αναφέρεται στα ζωτικά συµφέροντα 

                                                 
13 ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31. 
14 ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1. 
15 COM (2005) 329 τελικό. Η ανακοίνωση ανήγγειλε επίσης την τεχνική τροποποίηση της οδηγίας 91/477 

µε σκοπό την ενσωµάτωση των ενδεδειγµένων διατάξεων που ορίζει το πρωτόκολλο των ΗΕ όσον 
αφορά τις ενδοκοινοτικές µεταφορές όπλων που εµπίπτουν στην οδηγία, η οποία τελικά τροποποιήθηκε 
από την οδηγία 2008/51/ΕΚ που δηµοσιεύτηκε στην ΕΕ.L 179 της 8.7.2008, σ 5. 
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της ασφάλειας των κρατών µελών, και δεν έχει επιπτώσεις στην οδηγία 2009/43/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την απλούστευση των όρων 
και προϋποθέσεων για τις µεταφορές προϊόντων συνδεόµενων µε τον τοµέα της 
άµυνας εντός της Κοινότητας16. Εξάλλου, το πρωτόκολλο των ΗΕ για τα πυροβόλα 
όπλα και, κατά συνέπεια, ο παρών κανονισµός δεν εφαρµόζονται σε διακρατικές 
συναλλαγές ή σε κρατικές µεταφορές στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η εφαρµογή 
του πρωτοκόλλου θα έθιγε το δικαίωµα του συµβαλλόµενου κράτους να λάβει, µε 
γνώµονα την εθνική ασφάλεια, µέτρα σύµφωνα µε τον Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών.  

(10) Η οδηγία 91/477/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 18ης Ιουνίου 1991, σχετικά µε τον έλεγχο 
της απόκτησης και της κατοχής όπλων17 πραγµατεύεται τις µεταφορές πυροβόλων 
όπλων για µη στρατιωτική χρήση εντός του εδάφους της Ένωσης, ενώ ο παρών 
κανονισµός αφορά κυρίως τα µέτρα που αφορούν την κυκλοφορία πυροβόλων όπλων 
από το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τρίτες χώρες ή µέσω τρίτων χωρών. 

(11) Τα πυροβόλα όπλα, τα µέρη και τα βασικά εξαρτήµατά τους και πυροµαχικά, όταν 
εισάγονται από τρίτες χώρες, υπόκεινται στη νοµοθεσία της Ένωσης και, ειδικότερα, 
στις διατάξεις της οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συµβουλίου. 

(12) Θα πρέπει να διασφαλίζεται η συνοχή των υφιστάµενων νοµοθετικών διατάξεων της 
Ένωσης αφορά την τήρηση αρχείων. 

(13) Προκειµένου να εξασφαλιστεί η ορθή εφαρµογή του παρόντος κανονισµού, κάθε 
κράτος µέλος θα πρέπει να λαµβάνει µέτρα για τη χορήγηση στις αρµόδιες αρχές των 
ενδεδειγµένων εξουσιών. 

(14) Για λόγους σκοπιµότητας, η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να τηρεί τον 
κατάλογο των πυροβόλων όπλων, των µερών, των βασικών εξαρτηµάτων και των 
πυροµαχικών τους για τα οποία απαιτείται άδεια βάσει του παρόντος κανονισµού και 
να τον επικαιροποιεί σε περίπτωση µεταγενέστερης τροποποίησης του παραρτήµατος 
I του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συµβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για 
τη δασµολογική και στατιστική ονοµατολογία και το κοινό δασµολόγιο18.  

(15) Η Ένωση έχει θεσπίσει σειρά τελωνειακών διατάξεων που περιέχονται στον 
κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, για τη 
θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα19 και τις διατάξεις εφαρµογής του, όπως 
ορίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής20. Θα πρέπει επίσης να 
εξεταστεί ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 450/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008, για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού 
κώδικα (εκσυγχρονισµένος τελωνειακός κώδικας)21 οι διατάξεις του οποίου είναι 
εφαρµοστέες σε διαφορετικές ηµεροµηνίες που αναφέρονται στο άρθρο 188. Καµία 
διάταξη του παρόντος κανονισµού δεν περιορίζει τις αρµοδιότητες που παρέχονται ή 
απορρέουν από τον ισχύοντα κοινοτικό τελωνειακό κώδικα και τις διατάξεις 
εφαρµογής του. 

                                                 
16 ΕΕ L 146 της 10.6.2009, σ.  
17 ΕΕ L 256 της 13.9.1991, σ.51 
18 ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ.1. 
19 ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1. 
20 ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1. 
21 ΕΕ L 145 της 4.6.2008, σ.1  
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(16) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να θεσπίσουν κανόνες σχετικά µε τις κυρώσεις που θα 
ισχύουν για τις παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος κανονισµού και θα 
εξασφαλίζουν την εφαρµογή τους. Οι εν λόγω κυρώσεις θα πρέπει να είναι 
αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. 

(17) Ο παρών κανονισµός ισχύει µε την επιφύλαξη του συστήµατος περί κοινοτικού 
ελέγχου των εξαγωγών, της µεταφοράς, της µεσιτείας και της διαµετακόµισης ειδών 
διπλής χρήσης το οποίο θεσπίζεται από την Ένωση µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 
428/2009 του Συµβουλίου, της 5 Μαΐου 200922. 

(18) Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη ενηµερώνονται αµοιβαία για τα µέτρα που λαµβάνουν 
δυνάµει του παρόντος κανονισµού, καθώς και για άλλες συναφείς πληροφορίες που 
διαθέτουν σχετικά µε τον παρόντα κανονισµό.  

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 

ΣΤΟΧΟΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Άρθρο 1 

Ο παρών κανονισµός θεσπίζει τους κανόνες που διέπουν τη χορήγηση άδειας εξαγωγής, 
καθώς και την εισαγωγή και τα µέτρα διαµετακόµισης πυροβόλων όπλων, των µερών και 
βασικών εξαρτηµάτων τους και των πυροµαχικών, µε σκοπό την εφαρµογή του άρθρου 10 
του πρωτοκόλλου των Ηνωµένων Εθνών σχετικά µε την καταπολέµηση της παράνοµης 
κατασκευής και διακίνησης πυροβόλων όπλων, των εξαρτηµάτων τους, των µερών τους και 
των πυροµαχικών, το οποίο επισυνάπτεται στη σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για την 
καταπολέµηση του διεθνούς οργανωµένου εγκλήµατος (στο εξής «το πρωτόκολλο των ΗΕ 
για τα πυροβόλα όπλα»). 

Άρθρο 2 

Για τους σκοπούς που παρόντος κανονισµού: 

1. Ως «πυροβόλο όπλο» νοείται κάθε 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. 

Ένα αντικείµενο θεωρείται ικανό να µετατραπεί ώστε να εξακοντίζει σφαίρα, βολίδα 
ή βλήµα µέσω της ενέργειας εκρηκτικής ύλης εάν:  

— έχει τη µορφή πυροβόλου όπλου και,  

— λόγω της κατασκευής του ή του υλικού από το οποίο είναι κατασκευασµένο, 
µπορεί να υποστεί τη µετατροπή αυτή. 

                                                 
22 ΕΕ L 134 της 29.5.2009, σ.1. 
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2. Ως «µέρη και βασικά εξαρτήµατα» νοούνται τα στοιχεία ή ανταλλακτικά που είναι 
ειδικά σχεδιασµένα για πυροβόλα όπλα και είναι ουσιώδη για τη λειτουργία τους, 
µεταξύ των οποίων η κάννη, ο σκελετός ή το δοχείο, ο ολκός ή ο κύλινδρος, η 
περόνη ή το κλείστρο, καθώς και οποιαδήποτε διάταξη είναι σχεδιασµένη ή 
προσαρµοσµένη ώστε να µειώνει τον θόρυβο που προκαλείται από τον πυροβολισµό 
µε πυροβόλο όπλο.  

Ως «βασικό εξάρτηµα» νοείται ο µηχανισµός κλείστρου, η θαλάµη και η κάννη των 
πυροβόλων όπλων, τα οποία, ως µεµονωµένα αντικείµενα, περιλαµβάνονται στην 
ίδια κατηγορία µε το πυροβόλο όπλο του οποίου αποτελούν ή προορίζονται να 
αποτελέσουν µέρη 

3. Ως «πυροµαχικά» νοούνται τα πλήρη φυσίγγια ή τα συστατικά µέρη τους, 
συµπεριλαµβανοµένων του κάλυκα, του εµπυρεύµατος, της προωθητικής πυρίτιδας, 
των βολίδων ή βληµάτων που χρησιµοποιούνται σε ένα πυροβόλο όπλο, υπό την 
προϋπόθεση ότι αυτά υπόκεινται αυτοτελώς σε αδειοδότηση στο οικείο κράτος 
µέλος. 

4. Ως «απενεργοποιηµένα πυροβόλα όπλα» νοούνται αντικείµενα που αντιστοιχούν 
στον ορισµό του πυροβόλου όπλου τα οποία έχουν καταστεί 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. 

5. Ως «εξαγωγή» νοείται: 

i) η διαδικασία εξαγωγής κατά την έννοια του άρθρου 161 του κανονισµού (ΕΟΚ) 
αριθ. 2913/92, 

ii) η επανεξαγωγή κατά την έννοια του άρθρου 182 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 
2913/92, εξαιρουµένων των ειδών που τελούν υπό καθεστώς διαµετακόµισης.  

6. Ως «εξαγωγέας» νοείται κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, για λογαριασµό του 
οποίου υποβάλλεται διασάφηση εξαγωγής, δηλαδή το πρόσωπο το οποίο, κατά τον 
χρόνο που γίνεται δεκτή η διασάφηση, κατέχει τη σύµβαση µε τον παραλήπτη στην 
τρίτη χώρα και έχει την εξουσία να αποφασίσει την αποστολή του είδους εκτός του 
τελωνειακού εδάφους της Ένωσης. Αν δεν έχει συναφθεί σύµβαση εξαγωγής ή αν ο 
κάτοχος της σύµβασης δεν ενεργεί για ίδιο λογαριασµό, ως εξαγωγέας νοείται το 
πρόσωπο που έχει εξουσία λήψης απόφασης για την αποστολή του είδους εκτός του 
τελωνειακού εδάφους της Ένωσης. 

Όταν το δικαίωµα διάθεσης πυροβόλων όπλων, των µερών και των βασικών 
εξαρτηµάτων τους ή των πυροµαχικών ανήκει σε πρόσωπο εγκατεστηµένο εκτός της 
Ένωσης σύµφωνα µε τη σύµβαση βάσει της οποίας γίνεται η εξαγωγή, ως εξαγωγέας 
νοείται ο εγκατεστηµένος στην Ένωση συµβαλλόµενος. 

7. Ως «τελωνειακό έδαφος της Ένωσης» νοείται το έδαφος κατά την έννοια του άρθρου 
3 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92. 
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8. Ως «διασάφηση εξαγωγής» νοείται η πράξη µε την οποία ένα πρόσωπο δηλώνει, µε 
τον πρέποντα τύπο και τρόπο, ότι επιθυµεί να θέσει πυροβόλα όπλα, τα µέρη και τα 
βασικά εξαρτήµατά τους και πυροµαχικά υπό τελωνειακό καθεστώς εξαγωγής. 

9. Ως «προσωρινή εξαγωγή» νοείται η µετακίνηση πυροβόλων όπλων που 
εγκαταλείπουν το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης και προορίζονται για 
επανεισαγωγή.  

10. Ως «διαµετακόµιση» νοείται η πράξη µεταφοράς εµπορευµάτων που εγκαταλείπουν 
το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης και διέρχονται από το έδαφος µιας ή 
περισσότερων τρίτων χωρών µε τελικό προορισµό σε άλλη τρίτη χώρα. 

11. Ως «µεταφόρτωση» νοείται η διαµετακόµιση που συνεπάγεται τη φυσική 
εκφόρτωση των αγαθών από το µεταφορικό µέσο εισαγωγής και, εν συνεχεία, τη 
φόρτωσή τους (εν γένει) σε άλλο µεταφορικό µέσο εξαγωγής. 

12. Ως «άδεια εξαγωγής» νοείται η άδεια που χορηγείται σε συγκεκριµένο εξαγωγέα για 
έναν τελικό χρήστη ή παραλήπτη σε τρίτη χώρα και καλύπτει ένα ή περισσότερα 
πυροβόλα όπλα, τα µέρη και τα εξαρτήµατά τους και τα πυροµαχικά. 

13. Ως «πολλαπλή άδεια εξαγωγής» νοείται η άδεια που χορηγείται σε συγκεκριµένο 
εξαγωγέα για πολλαπλές αποστολές για τον ίδιο τελικό χρήστη ή παραλήπτη σε 
τρίτη χώρα και καλύπτει ένα ή περισσότερα πυροβόλα όπλα, τα µέρη και τα 
εξαρτήµατά τους και τα πυροµαχικά. 

14. Ως «παράνοµη διακίνηση» νοείται η εισαγωγή, εξαγωγή, πώληση, παράδοση, 
µετακίνηση ή µεταφορά πυροβόλων όπλων, των µερών και των βασικών 
εξαρτηµάτων τους ή των πυροµαχικών από την επικράτεια ενός κράτους µέλους ή 
µέσω αυτής προς την επικράτεια τρίτης χώρας, εάν: 

i) το κράτος µέλος δεν την επιτρέπει σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος 
κανονισµού, ή 

ii) τα πυροβόλα όπλα δεν φέρουν σήµανση σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1 
της οδηγίας 91/477/ΕΟΚ, ή 

iii) τα εισαγόµενα πυροβόλα όπλα δεν φέρουν κατά τον χρόνο εισαγωγής 
τουλάχιστον απλή σήµανση που να επιτρέπει τον εντοπισµό της πρώτης χώρας 
εισαγωγής εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή, στην περίπτωση που το πυροβόλο 
όπλο δεν φέρει σχετική σήµανση, ενιαία σήµανση για την αναγνώριση των 
εισαγόµενων πυροβόλων όπλων. 

15. Ως «ιχνηλασία» νοείται η συστηµατική παρακολούθηση των πυροβόλων όπλων και, 
ει δυνατόν, των µερών και των βασικών εξαρτηµάτων τους, καθώς και των 
πυροµαχικών, από τον κατασκευαστή έως τον αγοραστή, προκειµένου οι αρµόδιες 
αρχές των κρατών µελών να επικουρούνται στην ανίχνευση, διερεύνηση, και 
ανάλυση της παράνοµης κατασκευής και διακίνησης.  

Άρθρο 3 

1. Ο παρών κανονισµός δεν εφαρµόζεται: 
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α) σε διακρατικές συναλλαγές ή κρατικές µεταφορές, 

β) σε πυροβόλα όπλα, τα µέρη και τα βασικά εξαρτήµατά τους και τα πυροµαχικά 
αν είναι ειδικά σχεδιασµένα για στρατιωτική χρήση και, σε κάθε περίπτωση, 
σε πυροβόλα όπλα πλήρως αυτόµατης λειτουργίας, 

γ) σε πυροβόλα όπλα, τα µέρη και τα βασικά εξαρτήµατά τους και τα πυροµαχικά 
όταν προορίζονται για τις ένοπλες δυνάµεις, την αστυνοµία και τις δηµόσιες 
αρχές των κρατών µελών , 

δ) σε συλλέκτες και φορείς που ενδιαφέρονται για τα πυροβόλα όπλα, τα µέρη 
και τα βασικά εξαρτήµατά τους και τα πυροµαχικά από πολιτιστική και 
ιστορική άποψη, η δε ιδιότητά τους αυτή αναγνωρίζεται από το κράτος µέλος 
στην επικράτεια του οποίου είναι εγκατεστηµένοι, 

ε) σε απενεργοποιηµένα πυροβόλα όπλα, 

στ) σε παλαιά πυροβόλα όπλα και τα αντίγραφά τους όπως ορίζονται σύµφωνα µε 
την εθνική νοµοθεσία, υπό την προϋπόθεση ότι στα παλαιά πυροβόλα όπλα 
δεν περιλαµβάνονται όπλα που κατασκευάστηκαν µετά το 1899, 

ζ) σε αποστολές δια θαλάσσης και µέσω λιµένων τρίτων χωρών, υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται µεταφόρτωση ή αλλαγή µεταφορικού µέσου.  

2. Ο παρών κανονισµός ισχύει µε την επιφύλαξη της σειράς τελωνειακών κανόνων που 
περιέχονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου (κοινοτικός 
τελωνειακός κώδικας) και στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής 
(διατάξεις εφαρµογής του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα), στον κανονισµό (ΕΚ) 
αριθ. 450/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 23ης 
Απριλίου 2008, για τη θέσπιση του «εκσυγχρονισµένου τελωνειακού κώδικα», 
καθώς και στο σύστηµα ελέγχου των εξαγωγών, της µεταφοράς, της µεσιτείας και 
της διαµετακόµισης ειδών διπλής χρήσης το οποίο θεσπίζεται µε τον κανονισµό 
(ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συµβουλίου (κανονισµός για τα είδη διπλής χρήσης). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II 

Α∆ΕΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ, ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

Άρθρο 4 

Άδεια εξαγωγής ή πολλαπλή άδεια εξαγωγής απαιτείται για την εξαγωγή πυροβόλων όπλων, 
των µερών και των βασικών εξαρτηµάτων τους και των πυροµαχικών που αναγράφονται στο 
παράρτηµα I. Η άδεια αυτή χορηγείται από τις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους στο οποίο 
είναι εγκατεστηµένος ή διαµένει ο εξαγωγέας. 

Η Επιτροπή επικαιροποιεί το παράρτηµα Ι βάσει των τροποποιήσεων του παραρτήµατος Ι του 
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συµβουλίου για τη δασµολογική και στατιστική 
ονοµατολογία και το κοινό δασµολόγιο 
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Άρθρο 5 

1. Πριν από την έκδοση άδειας εξαγωγής ή πολλαπλής άδειας εξαγωγής για πυροβόλα 
όπλα, µέρη και εξαρτήµατά τους και πυροµαχικά, το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος 
επαληθεύει αν: 

α) η τρίτη χώρα εισαγωγής έχει εκδώσει τη σχετική άδεια εισαγωγής, και 

β) οι τυχόν τρίτες χώρες διαµετακόµισης έχουν κοινοποιήσει γραπτώς, το 
αργότερο πριν από την αποστολή, ότι δεν εγείρουν αντίρρηση στη 
διαµετακόµιση. 

2. Απουσία αντιρρήσεων όσον αφορά τη διαµετακόµιση εντός είκοσι εργάσιµων 
ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής από τον εξαγωγέα της γραπτής αίτησης µη 
διατύπωσης αντιρρήσεων όσον αφορά τη διαµετακόµιση, θεωρείται ότι η 
ερωτηθείσα τρίτη χώρα διαµετακόµισης δεν εγείρει αντιρρήσεις και συγκατατίθεται 
σιωπηρά στη διαµετακόµιση.  

3. Ο εξαγωγέας προσκοµίζει στην αρµόδια αρχή του κράτους µέλους που είναι 
υπεύθυνο για την έκδοση της άδειας εξαγωγής ή πολλαπλής εξαγωγής τα 
απαιτούµενα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι η τρίτη χώρα εισαγωγής επέτρεψε την 
εισαγωγή και ότι η τρίτη χώρα διαµετακόµισης δεν πρόβαλε αντιρρήσεις στη 
διαµετακόµιση ή έδωσε τη σιωπηρή της συγκατάθεση.  

4. Τα κράτη µέλη διεκπεραιώνουν τις αιτήσεις για την έκδοση άδειας εξαγωγής ή 
πολλαπλής εξαγωγής εντός προθεσµίας που ορίζεται σύµφωνα µε την εθνική 
νοµοθεσία ή πρακτική, και η οποία σε καµία περίπτωση δεν υπερβαίνει τις ενενήντα 
εργάσιµες ηµέρες.  

5. Η περίοδος ισχύος της άδειας εξαγωγής ή πολλαπλής εξαγωγής καθορίζεται από τα 
κράτη µέλη, αλλά δεν µπορεί να είναι µικρότερη από δώδεκα µήνες. 

6. Τα κράτη µέλη δύνανται να αποφασίσουν να χρησιµοποιούν ηλεκτρονικά έγγραφα 
για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων αδειοδότησης. 

Άρθρο 6  

1. Για τους σκοπούς της ιχνηλασίας, η άδεια εξαγωγής ή η πολλαπλή άδεια εξαγωγής, 
καθώς και η άδεια εισαγωγής και τα συνοδευτικά έγγραφα τεκµηρίωσης 
περιλαµβάνουν, στο σύνολό τους, τις εξής πληροφορίες: 

α) τις ηµεροµηνίες έκδοσης και λήξης των αδειών, 

β) τον τόπο έκδοσης των αδειών, 

γ) τη χώρα εξαγωγής, 

δ) τη χώρα εισαγωγής, 

ε) κατά περίπτωση, τις τρίτες χώρες διαµετακόµισης, 

στ) τον παραλήπτη,  
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ζ) τον τελικό αποδέκτη, εάν είναι γνωστός κατά τον χρόνο της αποστολής, 

η) την περιγραφή και την ποσότητα των πυροβόλων όπλων, των στοιχείων και 
εξαρτηµάτων τους και των πυροµαχικών, περιλαµβανοµένης και της σήµανσης 
που φέρουν τα πυροβόλα όπλα.  

2. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, εάν περιλαµβάνονται στην 
άδεια εισαγωγής, παρέχονται εκ των προτέρων από τον εξαγωγέα στις τρίτες χώρες 
διαµετακόµισης και το αργότερο πριν από την αποστολή.  

Άρθρο 7  

1. Οι απλουστευµένες διαδικασίες που περιγράφονται στις παραγράφους 2, 3 και 4 
ισχύουν για την προσωρινή εξαγωγή πυροβόλων όπλων για επαληθεύσιµους 
νόµιµους σκοπούς, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται το κυνήγι, η αθλητική 
σκοποβολή, η αξιολόγηση, οι εκθέσεις και οι επισκευές. 

2. Τα µέτρα διαµετακόµισης, όπως ορίζονται στον παρόντα κανονισµό, δεν ισχύουν για 
τις προσωρινές εξαγωγές.  

3. Οι κυνηγοί και οι αθλητές σκοποβολής, όταν εγκαταλείπουν την τελωνειακή 
επικράτεια της ΕΕ από σηµείο διέλευσης των εξωτερικών συνόρων που ανήκει στο 
κράτος µέλος διαµονής τους, για την προσωρινή εξαγωγή ενός ή περισσότερων 
πυροβόλων όπλων για ένα ταξίδι τους σε τρίτη χώρα, παρουσιάζουν το ευρωπαϊκό 
δελτίο πυροβόλου όπλου δυνάµει των άρθρων 1 και 12 της οδηγίας 91/477/ΕΟΚ, 
εθνική άδεια οπλοφορίας, εθνική κυνηγετική άδεια ή άλλο έγκυρο εθνικό έγγραφο 
που έχει εκδοθεί από την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους διαµονής τους. 

4. Οι κυνηγοί και οι αθλητές σκοποβολής, όταν εγκαταλείπουν την τελωνειακή 
επικράτεια της ΕΕ από σηµείο διέλευσης των εξωτερικών συνόρων που δεν ανήκει 
στο κράτος µέλος διαµονής τους, για την προσωρινή εξαγωγή ενός ή περισσότερων 
πυροβόλων όπλων για ένα ταξίδι τους σε τρίτη χώρα, παρουσιάζουν το ευρωπαϊκό 
δελτίο πυροβόλου όπλου δυνάµει των άρθρων 1 και 12 της οδηγίας 91/477/ΕΟΚ, 
που έχει εκδοθεί από την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους διαµονής τους. 

Η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους στο οποίο βρίσκεται το σηµείο διέλευσης των 
εξωτερικών συνόρων της Ένωσης ειδοποιεί την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους 
διαµονής του κυνηγού ή αθλητή σκοποβολής που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό δελτίο 
πυροβόλου όπλου σχετικά µε την ηµεροµηνία της προσωρινής εξαγωγής, τον αριθµό 
των προσωρινά εξαχθέντων πυροβόλων όπλων και την προβλεπόµενη ηµεροµηνία 
επιστροφής, σύµφωνα µε αυτά που δήλωσε ο κυνηγός ή αθλητής σκοποβολής κατά 
τον χρόνο της προσωρινής εξαγωγής. 

5. Οι κυνηγοί και αθλητές σκοποβολής που προτίθενται να κάνουν χρήση της 
απλουστευµένης διαδικασίας που αναφέρεται στις παραγράφους 3 και 4 του 
παρόντος άρθρου τεκµηριώνουν τους λόγους του ταξιδιού τους, ιδίως µε την 
υποβολή πρόσκλησης ή άλλου αποδεικτικού των δραστηριοτήτων κυνηγίου ή 
αθλητικής σκοποβολής στην τρίτη χώρα προορισµού.  
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Άρθρο 8 

1. Τα κράτη µέλη, προκειµένου να αποφασίσουν κατά πόσον θα εκδώσουν ή µη άδεια 
εξαγωγής η πολλαπλή άδεια εξαγωγής, δυνάµει του παρόντος κανονισµού, 
λαµβάνουν υπόψη όλους τους σχετικούς παράγοντες, µεταξύ των οποίων και τα 
ακόλουθα:  

α) τις υποχρεώσεις και δεσµεύσεις που έχουν αναλάβει ως µέλη των σχετικών 
διεθνών ρυθµίσεων ελέγχου των εξαγωγών, ή µε την κύρωση σχετικών 
διεθνών συνθηκών· 

β) τις υποχρεώσεις που υπέχουν στο πλαίσιο κυρώσεων που έχουν επιβληθεί µε 
αποφάσεις του Συµβουλίου ή µε απόφαση του Οργανισµού για την Ασφάλεια 
και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) ή µε δεσµευτικό ψήφισµα του 
Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών, ιδίως για την απαγόρευση της 
πώλησης όπλων, 

γ) θέµατα εθνικής εξωτερικής πολιτικής και εθνικής ασφάλειας, 
περιλαµβανοµένων εκείνων που καλύπτονται από την κοινή θέση του 
Συµβουλίου 2008/944/CFSP23,  

δ) εκτιµήσεις όσον αφορά την προβλεπόµενη τελική χρήση, τον παραλήπτη και 
τον κίνδυνο εκτροπής. 

2. Επιπροσθέτως των κριτηρίων που καθορίζονται στην παράγραφο 1, τα κράτη µέλη, 
κατά την αξιολόγηση µιας αίτησης για χορήγηση πολλαπλής άδειας εξαγωγής, 
λαµβάνουν υπόψη κατά πόσον ο εξαγωγέας εφαρµόζει αναλογικά και επαρκή µέσα 
και διαδικασίες για να εξασφαλίσει τη συµµόρφωση µε τις διατάξεις και τους 
στόχους του παρόντος κανονισµού και µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της 
άδειας. 

Άρθρο 9 

1. Τα κράτη µέλη: 

α) αρνούνται να χορηγήσουν άδεια εξαγωγής ή πολλαπλή άδεια εξαγωγής εάν το 
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που υποβάλλει τη σχετική αίτηση έχει βεβαρυµµένο 
ποινικό µητρώο για πράξεις παράνοµης διακίνησης πυροβόλων όπλων, των 
µερών και βασικών εξαρτηµάτων τους ή πυροµαχικών, ή για άλλα σοβαρά 
εγκλήµατα, 

β) ακυρώνουν, αναστέλλουν, τροποποιούν ή ανακαλούν άδειες εξαγωγής ή 
πολλαπλές άδειες εξαγωγής εάν δεν πληρούνται πλέον οι όροι βάσει των 
οποίων εκδόθηκαν. 

2. Σε περίπτωση που τα κράτη µέλη ακυρώνουν, αναστέλλουν, τροποποιούν ή 
ανακαλούν άδειες εξαγωγής ή πολλαπλές άδειες εξαγωγής ενηµερώνουν σχετικά τις 
αρµόδιες αρχές των άλλων κρατών µελών και ανταλλάσσουν µε αυτές τις σχετικές 

                                                 
23 ΕΕ L 335 της 13.12.2008, σ. 99. 
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πληροφορίες. Σε περίπτωση που οι αρµόδιες αρχές κράτους µέλους έχουν αναστείλει 
άδεια εξαγωγής, η τελική αξιολόγηση κοινοποιείται στα κράτη µέλη στο τέλος της 
περιόδου αναστολής.  

3. Προτού οι αρµόδιες αρχές ενός κράτους µέλους χορηγήσουν, ενεργώντας βάσει του 
παρόντος κανονισµού, άδεια εξαγωγής ή πολλαπλή άδεια εξαγωγής, εξετάζουν όλες 
τις αρνήσεις που έχουν εκδοθεί βάσει του παρόντος κανονισµού και οι οποίες τους 
έχουν κοινοποιηθεί, προκειµένου να διαπιστώσουν αν υπήρξε αρνητική απόφαση 
χορήγησης άδειας εξαγωγής από τις αρµόδιες αρχές άλλου κράτους µέλους για κατ' 
ουσίαν ταυτόσηµη συναλλαγή (δηλαδή για είδος µε κατ' ουσίαν ίδιες παραµέτρους ή 
τεχνικά χαρακτηριστικά στον ίδιο εισαγωγέα ή παραλήπτη). Πρώτα διαβουλεύονται 
µε τις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους ή των κρατών µελών που εξέδωσαν αυτές 
τις αρνητικές αποφάσεις χορήγησης αδείας όπως προβλέπεται στις παραγράφους 1 
και 2. Αν οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους, µετά τις ως άνω διαβουλεύσεις 
αποφασίσουν να χορηγήσουν την άδεια, απευθύνουν κοινοποίηση στις αρµόδιες 
αρχές των άλλων κρατών µελών και στην Επιτροπή, παρέχοντας κάθε σχετική 
πληροφορία προκειµένου να εξηγήσουν την απόφασή τους.  

4. Όλες οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται σύµφωνα µε το παρόν άρθρο τηρούν τις 
διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφος 2 σχετικά µε την εµπιστευτικότητα των 
σχετικών πληροφοριών. 

Άρθρο 10 

Βασιζόµενα στην ισχύουσα εθνική τους νοµοθεσία ή πρακτική, τα κράτη µέλη τηρούν – το 
λιγότερο επί είκοσι έτη – όλες τις πληροφορίες σχετικά µε πυροβόλα όπλα και, εφόσον είναι 
σκόπιµο και εφικτό, σχετικά µε τα µέρη και βασικά εξαρτήµατά τους και πυροµαχικά, οι 
οποίες είναι απαραίτητες για την ιχνηλασία και την ταυτοποίηση των εν λόγω πυροβόλων 
όπλων, των µερών και βασικών εξαρτηµάτων τους και πυροµαχικών, καθώς και για την 
πρόληψη και τη διαπίστωση παράνοµης διακίνησης των προϊόντων αυτών. Στις λόγω 
πληροφορίες περιλαµβάνεται ο τόπος, η ηµεροµηνία έκδοσης και η ηµεροµηνία λήξεως της 
άδειας εξαγωγής· η χώρα εξαγωγής· η χώρα εισαγωγής· κατά περίπτωση, οι τρίτες χώρες 
διαµετακόµισης· ο παραλήπτης· ο τελικός αποδέκτης, εάν είναι γνωστός κατά τον χρόνο της 
αποστολής· και η περιγραφή και ποσότητα των ειδών, περιλαµβανοµένης της σήµανσης που 
αυτά φέρουν.  

Το παρόν άρθρο δεν ισχύει για τις προσωρινές εξαγωγές που πραγµατοποιούν κυνηγοί και 
αθλητές σκοποβολής, που αναφέρονται στο άρθρο 7.  

Άρθρο 11 

1. Τα κράτη µέλη δύνανται να ζητήσουν από την τρίτη χώρα εισαγωγής να 
επιβεβαιώσει την παραλαβή των αποσταλλέντων πυροβόλων όπλων, των µερών και 
βασικών εξαρτηµάτων τους ή των πυροµαχικών.  

2. Κατόπιν αιτήµατος, τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την τρίτη χώρα εξαγωγής σχετικά 
µε την παραλαβή, εντός της τελωνειακής επικράτειας της Ένωσης, των 
αποσταλλέντων πυροβόλων όπλων, των µερών και βασικών εξαρτηµάτων τους ή 
των πυροµαχικών. Η επιβεβαίωση αυτή εξασφαλίζεται, κατ' αρχήν, µε την υποβολή 
των σχετικών τελωνειακών εγγράφων εισαγωγής.  
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Το πρώτο εδάφιο ισχύει µόνον εάν η ζητούσα τρίτη χώρα εξαγωγής ήταν ήδη 
υπογράφον µέλος του Πρωτοκόλλου των Ηνωµένων Εθνών για τα πυροβόλα όπλα 
κατά τον χρόνο της εξαγωγής προς την Ένωση.  

3. Τα κράτη µέλη συµµορφώνονται προς τις παραγράφους 1 και 2 σύµφωνα µε την 
ισχύουσα εθνική τους νοµοθεσία ή πρακτική. Συγκεκριµένα, όσον αφορά τις 
εξαγωγές προς τρίτες χώρες, η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους δύναται να 
αποφασίσει είτε να απευθυνθεί στον εξαγωγέα είτε να επικοινωνήσει απευθείας µε 
την τρίτη χώρα εισαγωγής.  

Άρθρο 12 

Τα κράτη µέλη, στο µέτρο του δυνατού, λαµβάνουν τα µέτρα που κρίνουν αναγκαία 
προκειµένου να διασφαλιστεί ότι οι διαδικασίες χορήγησης αδειών είναι ασφαλείς και ότι η 
αυθεντικότητα των εγγράφων αδειοδότησης µπορεί να επαληθευτεί ή να κυρωθεί. 

Η επαλήθευση και η κύρωση δύνανται να εξασφαλιστούν, κατά περίπτωση, δια της 
διπλωµατικής οδού. 

Άρθρο 13 

Προκειµένου να διασφαλιστεί η ορθή εφαρµογή του παρόντος κανονισµού, κάθε κράτος 
µέλος θεσπίζει µέτρα που είναι αναγκαία και αναλογικά, ώστε να είναι οι αρµόδιες αρχές του 
σε θέση: 

α) να συγκεντρώσουν πληροφορίες σχετικά µε οποιαδήποτε παραγγελία ή 
συναλλαγή που αφορά πυροβόλα όπλα, µέρη και βασικά εξαρτήµατά τους, 
καθώς και πυροµαχικά, 

β) να εξακριβώνουν την ορθή διενέργεια των ελέγχων των εξαγωγών, έχοντας 
µεταξύ άλλων πρόσβαση στους επαγγελµατικούς χώρους των προσώπων τα 
οποία αφορά εξαγωγική συναλλαγή. 

Άρθρο 14 

Τα κράτη µέλη καθορίζουν το σύστηµα κυρώσεων που επιβάλλουν στις παραβάσεις των 
διατάξεων του παρόντος κανονισµού και λαµβάνουν κάθε αναγκαίο µέτρο για να 
εξασφαλιστεί η εφαρµογή τους. Οι προβλεπόµενες κυρώσεις πρέπει να είναι 
αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ  



EL 21   EL 

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

Άρθρο 15 

1. Κατά τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων για την εξαγωγή πυροβόλων όπλων, µερών 
και βασικών εξαρτηµάτων τους ή πυροµαχικών, ο εξαγωγέας προσκοµίζει στο 
τελωνείο που είναι αρµόδιο για την αποδοχή της διασάφησης εξαγωγής αποδεικτικό 
ότι έχει λάβει κάθε αναγκαία άδεια εξαγωγής. 

2. Μπορεί να ζητηθεί από τον εξαγωγέα να υποβάλει µετάφραση των αποδεικτικών 
εγγράφων σε µια από τις επίσηµες γλώσσες του κράτους µέλους στο οποίο 
υποβάλλεται η διασάφηση.  

3. Με την επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων που του ανατίθενται δυνάµει και 
κατ' εφαρµογή του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, ένα κράτος µέλος δύναται 
επίσης να αναστείλει, επί χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τις δέκα εργάσιµες 
ηµέρες, τη διαδικασία της εξαγωγής από το έδαφός του ή, εν ανάγκη, να εµποδίσει 
µε άλλον τρόπο να εξέλθουν από την Ένωση µέσω του εδάφους του πυροβόλα όπλα, 
µέρη και βασικά εξαρτήµατά τους ή πυροµαχικά που καλύπτονται από έγκυρη άδεια 
εξαγωγής, όταν έχει λόγους να υποπτεύεται:  

α) ότι κατά τη χορήγηση της άδειας δεν είχαν ληφθεί υπόψη σηµαντικές 
πληροφορίες· 

β) ότι οι περιστάσεις έχουν αλλάξει σηµαντικά αφότου χορηγήθηκε η άδεια. 

4. Εντός της προθεσµίας που αναφέρεται στην παράγραφο 3, το κράτος µέλος είτε 
αποδεσµεύει τα πυροβόλα όπλα, µέρη και βασικά εξαρτήµατά τους ή πυροµαχικά ή 
αναλαµβάνει δράση βάσει του άρθρου 9 παράγραφος 1 στοιχείο β) του παρόντος 
κανονισµού. 

Άρθρο 16  

1. Τα κράτη µέλη δύνανται να προβλέπουν ότι οι τελωνειακές διατυπώσεις εξαγωγής 
πυροβόλων όπλων, µερών και βασικών εξαρτηµάτων τους ή πυροµαχικών µπορούν 
να διεκπεραιώνονται µόνο σε τελωνεία ειδικώς εξουσιοδοτηµένα.  

2. Τα κράτη µέλη τα οποία κάνουν χρήση της δυνατότητας που παρέχει η 
παράγραφος 1, γνωστοποιούν στην Επιτροπή τα δεόντως εξουσιοδοτηµένα τελωνεία 
ή µεταγενέστερες αλλαγές. Η Επιτροπή δηµοσιεύει και ενηµερώνει τις πληροφορίες 
αυτές σε ετησίως στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά C. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 



EL 22   EL 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

Άρθρο 17 

1. Τα κράτη µέλη, σε συνεργασία µε την Επιτροπή, λαµβάνουν όλα τα κατάλληλα 
µέτρα για την καθιέρωση άµεσης συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ 
αρµόδιων αρχών, µε σκοπό να ενισχυθεί η αποτελεσµατικότητα των µέτρων που 
θεσπίζονται µε τον παρόντα κανονισµό. Οι πληροφορίες αυτές µπορούν να 
περιλαµβάνουν:  

α) λεπτοµερή στοιχεία για εξαγωγείς των οποίων η αίτηση αδείας απορρίπτεται ή 
για εξαγωγείς οι οποίοι είναι αντικείµενο αποφάσεων που έχουν λάβει τα 
κράτη µέλη βάσει του άρθρου 9, 

β) δεδοµένα όσον αφορά παραλήπτες ή άλλους παράγοντες που εµπλέκονται σε 
ύποπτες δραστηριότητες και, εφόσον είναι γνωστές, τις ακολουθούµενες 
διαδροµές. 

2. Ο κανονισµός (EΚ) αριθ. 515/97 του Συµβουλίου της 13ης Μαρτίου 199724, και 
ιδίως οι διατάξεις αυτού περί εµπιστευτικότητας των πληροφοριών, εφαρµόζεται 
mutatis mutandis, µε την επιφύλαξη του άρθρου 18 του παρόντος κανονισµού.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 18 

1. Συγκροτείται συντονιστική οµάδα εξαγωγών πυροβόλων όπλων υπό την προεδρία 
εκπροσώπου της Επιτροπής. Κάθε κράτος µέλος ορίζει έναν εκπρόσωπο σε αυτή την 
οµάδα.  

Η συντονιστική οµάδα εξαγωγών πυροβόλων όπλων εξετάζει κάθε θέµα σχετικό µε 
την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού, το οποίο εγείρει είτε ο πρόεδρος είτε ο 
εκπρόσωπος ενός κράτους µέλους. ∆ιέπεται από τους κανόνες περί 
εµπιστευτικότητας του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συµβουλίου.  

2. Ο πρόεδρος της συντονιστικής οµάδας εξαγωγών πυροβόλων όπλων, ή η 
συντονιστική οµάδα όποτε το κρίνει απαραίτητο, συµβουλεύεται οποιοδήποτε από 
τα ενδιαφερόµενα µέρη τα οποία αφορά ο παρών κανονισµός. 

                                                 
24 ΕΕ L 82 της 22.03.1997, σ. 1. 
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Άρθρο 19 

1. Κάθε κράτος µέλος ενηµερώνει την Επιτροπή σχετικά µε τις νοµοθετικές, 
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που θεσπίζει κατ’ εφαρµογή του παρόντος 
κανονισµού, συµπεριλαµβανοµένων των µέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 14. 

2. Έως την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισµού, κάθε κράτος µέλος 
ενηµερώνει τα άλλα κράτη µέλη και την Επιτροπή όσον αφορά τις εθνικές αρχές που 
είναι αρµόδιες για την εφαρµογή των άρθρων 5, 7, 9 και 15. Βάσει των πληροφοριών 
που παρέχουν τα κράτη µέλη, η Επιτροπή δηµοσιεύει και ενηµερώνει ετησίως 
κατάλογο των αρχών αυτών στη σειρά C της Επίσηµης Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.  

3. Ανά πενταετία, η Επιτροπή επανεξετάζει την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού 
και υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο έκθεση σχετικά µε 
την εφαρµογή του, η οποία µπορεί να περιλαµβάνει προτάσεις για την τροποποίησή 
του. Τα κράτη µέλη παρέχουν στην Επιτροπή όλα τα κατάλληλα στοιχεία για την 
εκπόνηση της εν λόγω έκθεσης. 

Άρθρο 20 

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εκατοστή εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή του 
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Το άρθρο 10 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισµού τίθεται σε εφαρµογή από την 
ηµεροµηνία κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση καθίσταται µέρος του Πρωτοκόλλου των 
Ηνωµένων Εθνών για τα πυροβόλα όπλα, µετά την υπογραφή του δυνάµει του άρθρου 218 
της Συνθήκης.  

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε 
κράτος µέλος. 

Βρυξέλλες, 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο 
Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ25 

Κατάλογος πυροβόλων όπλων, µερών και βασικών εξαρτηµάτων τους και πυροµαχικών, 
όπως αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 και στο άρθρο 4 παράγραφος 1: 

Κωδικός και περιγραφή της συνδυασµένης ονοµατολογίας 

Κωδικός ΣΟ Περιγραφή 

A: Πυροβόλα όπλα  

9302 00 00 Περίστροφα και πιστόλια, άλλα από εκείνα των κλάσεων 9303 ή 9304 

9303 Άλλα πυροβόλα όπλα και παρόµοια είδη που χρησιµοποιούν τη δύναµη 
της πυρίτιδας 

9303 20 − Άλλα τουφέκια και καραµπίνες κυνηγιού ή σκοποβολής αθλητισµού 
που φέρουν τουλάχιστον µία λεία κάνη 

9303 20 10 − − Με λεία κάννη  

9303 20 95 - Άλλα: 

9303 30 00  Άλλα τουφέκια και καραµπίνες κυνηγιού ή σκοποβολής αθλητισµού. 

9303 90 00 Άλλα. 

9304 00 00 Άλλα όπλα (π.χ. τουφέκια, καραµπίνες και πιστόλια µε ελατήριο, 
πιεσµένο αέρα ή αέριο) 

B: Μέρη και βασικά εξαρτήµατα  

9305 Μέρη και εξαρτήµατα των ειδών των κλάσεων 9302 µέχρι 9304: 

9305 10 00 − Για περίστροφα ή πιστόλια 

 − Για τουφέκια ή καραµπίνες της κλάσης 9303 : 

9305 21 00 − − Κάνες λείες 

9305 29 00 – – Άλλα 

9305 99 00 – Λοιπά 

Γ: Πυροµαχικά.  

9306 Φυσίγγια, άλλα πυροµαχικά και βλήµατα, και µέρη τους στα οποία 

                                                 
25 Με βάση τη συνδυασµένη ονοµατολογία εµπορευµάτων, που θεσπίστηκε µε τον κανονισµό (EΟΚ) 

αριθ. 2658/87 του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασµολογική και στατιστική 
ονοµατολογία και το κοινό δασµολόγιο. 
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περιλαµβάνονται και τα κυνηγετικά σκάγια 

 − Φυσίγγια για τουφέκια ή καραµπίνες µε λεία κάνη και τα µέρη τους: 

9306 21 00 – – Φυσίγγια  

9306 29 – – Άλλα: 

9306 29 40 – – – Κάλυκες  

9306 29 70 – – – Άλλα  

9306 30 − Άλλα φυσίγγια και τα µέρη τους: 

9306 30 10 – – Για περίστροφα και πιστόλια της κλάσης 9302 

 – – – Άλλα: 

9306 30 91 – – – – Φυσίγγια µε κεντρικό επικρουστήρα 

9306 30 93 – – – – Φυσίγγια µε επικρουστήρα δακτυλιωτό 

9306 30 97 – – – – Άλλα 

9306 90 – Άλλα: 

9306 90 90 – – Άλλα 

 




