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Τροπολογία 28
Salvatore Iacolino

Πρόταση κανονισμού
–

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ*

στην πρόταση της Επιτροπής για

---------------------------------------------------------

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την εφαρμογή του άρθρου 10 του πρωτοκόλλου των Ηνωμένων Εθνών για τα πυροβόλα 
όπλα, και για τη θέσπιση άδειας εξαγωγής, καθώς και μέτρων 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,
έχοντας υπόψη 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 20011, 

για την εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας2 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 προκειμένου να προληφθεί, 
να καταπολεμηθεί και να εξαλειφθεί η παράνομη κατασκευή και διακίνηση 

                                               
* Τροπολογίες: το νέο κείμενο και η αντικατάσταση κειμένου σημειώνονται με έντονους πλάγιους 
χαρακτήρες και η διαγραφή με το σύμβολο ▌.
1 ΕΕ L 280, 24.10.2001, σ.5.
2 Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντικατέστησε και διαδέχθηκε την Ευρωπαϊκή Κοινότητα την 1η 

Δεκεμβρίου 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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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, ιδίως με την καλύτερη χρήση των υφισταμένων διαύλων 
επικοινωνίας.

(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 αυτών1 και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 
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 αυτών2.

(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 όπλα3, 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. 

                                               
1 ΕΕ L 281, 23.11.1995, σ.31.
2 ΕΕ L 8, 12.01.2001, σ. 1.
3 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, 8.7.2008, σ 5.
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(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 
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 Κοινότητας1 και δεν έχει επίσης επιπτώσεις στην οδηγία του 
Συμβουλίου 91/477/ΕΟΚ της 19ης Ιουνίου 1991 σχετικά με τον έλεγχο της 
απόκτησης και της κατοχής όπλων2. 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  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 εξαγωγή πυροβόλων όπλων από το τελωνειακό 
έδαφος της 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.

(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) Προκειμένου να διατηρηθεί ο κατάλογος των πυροβόλων όπλων, των μερών, των 
βασικών εξαρτημάτων και των πυρομαχικών τους για τα οποία απαιτείται άδεια βάσει 
του παρόντος κανονισμού, η εξουσία έγκρισης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανατίθεται στην 
Επιτροπή σε σχέση με την ευθυγράμμιση του παραρτήματος I του παρόντος 
κανονισμού με το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του 
Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική 
ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο3 και το παράρτημα Ι της οδηγίας 
91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2008/51 ΕΚ της 
21ης Μαΐου 2008 που τροποποιεί την οδηγία 91/477/ΕΟΚ σχετικά με τον έλεγχο της 
απόκτησης και της κατοχής όπλων4 . Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να 
πραγματοποιεί κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές της 
εργασίες, καθώς και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, όταν ετοιμάζει και 
συντάσσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, 
έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

                                               
1 ΕΕ L 146, 10.06.2009, σ. 1.
2 ΕΕ L 256, 13.9.1991, σ. 51
3 ΕΕ L 256, 7.09.1987, σ. 1
4 EE L 179, 8.7.2008, σ. 5
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(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 κώδικα1 και τις διατάξεις εφαρμογής του, όπως 
ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής2. 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)3 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) 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 20094. 

(17α) Ο παρών κανονισμός συνάδει με τις σχετικές απόψεις που διατυπώθηκαν περί 
πυροβόλων όπλων, μερών, βασικών εξαρτημάτων και πυρομαχικών για 
στρατιωτικούς σκοπούς, στρατηγικών ασφάλειας, του παράνομου εμπορίου με 
μικρά και ελαφρά όπλα και των εξαγωγών στρατιωτικής τεχνολογίας, 
συμπεριλαμβανομένης της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 
8ης Δεκεμβρίου 2008·για τον καθορισμό κοινών κανόνων που διέπουν τον έλεγχο 
των εξαγωγών στρατιωτικής τεχνολογίας και εξοπλισμού5.

(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.

(18α) Ο παρών κανονισμός δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τους 
συνταγματικούς τους κανόνες σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα επίσημα 
έγγραφα, λαμβάνοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2001 για την 
πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου 
και της Επιτροπής6.

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΤΟΧΟΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

                                               
1 ΕΕ L 302, 19.10.1992, σ. 1
2 ΕΕ L 253, 11.10.1993, σ. 1.
3 ΕΕ L 145, 04.06.2008, σ. 1.
4 ΕΕ L 134, 29.5.2009, σ.1.
5 ΕΕ L 335, 13.12.2008, σ. 99.
6 ΕΕ L 145, 31.05.2001, σ. 43.
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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 όπως αναφέρεται στο 
Παράρτημα Ι.
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.

2. Ως «μέρη» νοούνται τα στοιχεία ή ανταλλακτικά όπως αναφέρεται στο Παράρτημα Ι 
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. 

2α. 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, όπως 
αναφέρεται στο Παράρτημα Ι, 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. Τα κράτη μέλη προβαίνουν σε 



PE469.723v03-00 8/26 AM\876470EL.doc

EL

ρυθμίσεις για τα μέτρα αυτά επενεργοποίησης προκειμένου να εξακριβώνονται από 
μία αρμόδια αρχή. 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.

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 αγαθών που διακινούνται βάσει της διαδικασίας 
εξωτερικής διαμετακόμισης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 91 του 
κανονισμού 2193/92/ΕΟΚ όπου δεν επληρούντο οι διαδικασίες 
επανεξαγωγής όπως αναφέρεται στο άρθρο 182, παρ. 2.

5α. Ως «πρόσωπο» νοείται ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, είτε, εφόσον προβλέπεται 
από την ισχύουσα νομοθεσία, ένωση προσώπων που έχει δικαιοπρακτική 
ικανότητα, αλλά δεν είναι νομικό πρόσωπο.

6. Ως «εξαγωγέας» νοείται κάθε πρόσωπο, εγκατεστημένο στην Ένωση, για το οποίο ή 
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. Εάν δεν έχει συναφθεί σύμβαση 
εξαγωγής ή εάν ο ανάδοχος της σύμβασης δεν ενεργεί εξ ονόματός του, εξαγωγέας 
είναι το πρόσωπο που έχει την εξουσία να αποφασίσει 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.

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 
εντός χρονικής περιόδου μη υπερβαίνουσας τους 24 μήνες.

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

11. 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

12. Ως «άδεια εξαγωγής» νοείται:
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α) η μοναδική άδεια ή η έγκριση που χορηγείται σε συγκεκριμένο εξαγωγέα για 
μια αποστολή ενός ή περισσοτέρων πυροβόλων όπλων, μερών και βασικών 
εξαρτημάτων τους και πυρομαχικών για έναν εξακριβωμένο τελικό χρήστη 
ή παραλήπτη σε τρίτη χώρα και/ή .

β) η πολλαπλή άδεια ή έγκριση που χορηγείται σε συγκεκριμένο εξαγωγέα για 
πολλαπλές αποστολές ενός ή περισσοτέρων πυροβόλων όπλων, μερών  και 
βασικών εξαρτημάτων τους και πυρομαχικών για έναν εξακριβωμένο τελικό 
χρήστη ή παραλήπτη σε τρίτη χώρα και/ή

γ) η άδεια ή έγκριση σε παγκόσμιο επίπεδο που χορηγείται σε συγκεκριμένο 
εξαγωγέα για πολλαπλές αποστολές για έναν ή πλείονες τελικούς χρήστες ή 
παραλήπτες και σε μία ή περισσότερες συγκεκριμένες τρίτες χώρες και 
καλύπτει ένα ή περισσότερα πυροβόλα όπλα, τα μέρη και τα βασικά 
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 και παράγραφος 2 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:

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 
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και τα βασικά εξαρτήματά τους και τα πυρομαχικά από πολιτιστική και 
ιστορική άποψη, η δε ιδιότητά τους αυτή αναγνωρίζεται για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισμού 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.

▌
2. Ο παρών κανονισμός ισχύει με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 

του Συμβουλίου (κοινοτικός τελωνειακός κώδικας), του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2454/93 της Επιτροπής (διατάξεις εφαρμογής του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα), 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 450/2008 (εκσυγχρονισμένος τελωνειακός κώδικας) και 
του συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας και της 
διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης που θεσπίζεται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
428/2009 του Συμβουλίου (κανονισμός για τα είδη διπλής χρήσης).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΑΔΕΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 

ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ
Άρθρο 4

Άδεια εξαγωγής σύμφωνα με τη μορφή που παρουσιάζεται στο Παράρτημα II 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 ο εξαγωγέας και εκδίδεται 
γραπτώς ή με ηλεκτρονικά μέσα.

Στην περίπτωση που η εξαγωγή πυροβόλων όπλων, μερών τους βασικών εξαρτημάτων 
τους και πυρομαχικών απαιτεί άδεια εξαγωγής σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό η δε 
άδεια αυτή υπόκειται στις απαιτήσεις έγκρισης σύμφωνα με την κοινή θέση 
2008/944/ΚΕΠΠΑ, τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν ενιαία διαδικασία για την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων που τους επιβάλλονται βάσει του παρόντος κανονισμού και 
της εν λόγω κοινής θέσης.
Στην περίπτωση που τα πυροβόλα όπλα, τα μέρη τους και τα βασικά εξαρτήματά τους  θα 
ευρεθούν σε ένα ή περισσότερα άλλα κράτη μέλη, αυτό το στοιχείο αναγράφεται στην 
αίτηση. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους από το οποίο ζητήθηκε η έκδοση της 
άδειας συνεννοούνται αμέσως με τις αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους ή των εν λόγω 
κρατών μελών και τους παρέχουν κάθε σχετική πληροφορία. Το κράτος ή τα κράτη μέλη 
των οποίων ζητήθηκε η γνώμη γνωστοποιούν εντός 10 εργάσιμων ημερών τις ενδεχόμενες 
αντιρρήσεις τους για τη χορήγηση της άδειας, οι οποίες δεσμεύουν το κράτος μέλος στο 
οποίο υποβλήθηκε η αίτηση.

Άρθρο 4α
Η Επιτροπή έχει την εξουσία να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για την τροποποίηση 
του Παραρτήματος Ι βάσει των τροποποιήσεων στο Παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 2658/87 και των τροποποιήσεων στο Παράρτημα I της οδηγίας 91/477/EΟΚ  όπως 
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τροποποιήθηκε από την οδηγία 2008/51/EΚ σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και 
κατοχής πυροβόλων όπλων.

Άρθρο 4β
Η εξουσία για την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο. 
Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 4α ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστη 
διάρκεια. 
Η ανάθεση εξουσίας κατά το άρθρο 4α μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης θέτει τέρμα στην 
ανάθεση της εξουσίας που καθορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την 
επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την 
εγκυρότητα των πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση οι οποίες ισχύουν ήδη. 
Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
Μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 4α αρχίζει να ισχύει 
μόνο εάν δεν διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός 
διμήνου από την κοινοποίησή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, 
πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το 
Συμβούλιο ενημερώσουν την Επιτροπή ότι δεν θα διατυπώσουν αντίρρηση. Το διάστημα 
αυτό παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου.

Άρθρο 5
1. Πριν από την έκδοση άδειας εξαγωγής για πυροβόλα όπλα, μέρη και βασικά

εξαρτήματά τους και πυρομαχικά, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος επαληθεύει αν:
α) η τρίτη χώρα εισαγωγής έχει εξουσιοδοτήσει τη σχετική εισαγωγή και

β) οι τυχόν τρίτες χώρες διαμετακόμισης έχουν κοινοποιήσει γραπτώς, το 
αργότερο πριν από την αποστολή, ότι δεν εγείρουν αντίρρηση στη 
διαμετακόμιση. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει:
– σε αποστολές δια θαλάσσης/αέρος και μέσω λιμένων/αερολιμένων 

τρίτων χωρών, υπό την προϋπόθεση ότι οι δεν θα υπάρχει 
μεταφόρτωση ή αλλαγή μεταφορικού μέσου·

– για πρόσκαιρες εξαγωγές για επαληθεύσιμες νόμιμες χρήσεις, όπως 
κυνήγι, σκοποβολή, αξιολόγηση, εκθέσεις χωρίς πώληση και 
επισκευές.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν ότι, απουσία αντιρρήσεων όσον αφορά τη 
διαμετακόμιση εντός 20 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 στη διαμετακόμιση.

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

4. Τα κράτη μέλη διεκπεραιώνουν τις αιτήσεις για την έκδοση άδειας ▌εντός 
προθεσμίας προσδιοριζόμενης από το νόμο ή την πρακτική η οποία δεν υπερβαίνει τις 
60 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία οι αρμόδιες αρχές 
παρέσχον όλες τις πληροφορίες που ζητήθηκαν. Όλως εκτάκτως για δεόντως 
αιτιολογημένους λόγους, η προθεσμία βάσει της παρούσας παραγράφου δύναται να 
παραταθεί στις 90 εργάσιμες ημέρες.

5. Η περίοδος ισχύος της άδειας εξαγωγής ▌ δεν υπερβαίνει την περίοδο ισχύος της 
άδειας εισαγωγής. Στην περίπτωση που η άδεια εισαγωγής δεν διευκρινίζει την 
περίοδο ισχύος, τη εξαιρέσει έκτακτων περιστάσεων για δεόντως αιτιολογημένους 
λόγους, η περίοδος ισχύος της άδειας εξαγωγής δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 9
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 ▌, καθώς και η άδεια εισαγωγής 
που εκδίδει η τρίτη χώρα 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) η χώρα εξαγωγής·

δ) η χώρα εισαγωγής·
ε) κατά περίπτωση, τις τρίτες χώρες διαμετακόμισης,

στ) ο παραλήπτης· 
ζ) τον τελικό αποδέκτη, εάν είναι γνωστός κατά τον χρόνο της αποστολής,

η) τις ενδείξεις που επιτρέπουν τον εντοπισμό και την ποσότητα των πυροβόλων 
όπλων, των στοιχείων και βασικών εξαρτημάτων τους και των πυρομαχικών, 
περιλαμβανομένης, το αργότερο αμέσως πριν από την αποστολή, και της 
σήμανσης που φέρουν τα πυροβόλα όπλα. 

2. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, εάν περιλαμβάνονται στην 
άδεια ή έγκριση 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 για την προσωρινή εξαγωγή ή την επανεξαγωγή 
πυροβόλων όπλων, μερών τους, βασικών εξαρτημάτων και πυρομαχικών
εφαρμόζονται ως εξής:
α) δεν απαιτείται άδεια εξαγωγής για 

i) την προσωρινή εξαγωγή εκ μέρους αθλητών σκοποβολής και 
κυνηγών ως τμήμα των προσωπικών συνοδευόμενων αντικειμένων 
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τους, κατά τη διάρκεια ταξιδιού σε τρίτη χώρα και υπό την 
προϋπόθεση ότι θα υποβάλουν στις αρμόδιες αρχές τους λόγους του 
ταξιδιού τους, ιδιαίτερα μία πρόσκληση ή άλλη απόδειξη για τις 
κυνηγητικές δραστηριότητες ή τις δραστηριότητες σκοποβολής στην 
τρίτη χώρα προορισμού:
– ενός ή περισσοτέρων πυροβόλων όπλων·
– των βασικών εξαρτημάτων τους, εάν υπάρχουν, καθώς και 

μερών τους·
– των σχετικών πυρομαχικών που περιορίζονται σε μέγιστο 

αριθμό 800 φυσιγγίων για κυνηγούς και 1200 φυσιγγίων για 
αθλητές σκοποβολής·

ii) την επανεξαγωγή εκ μέρους αθλητών σκοποβολής ή κυνηγών ως 
τμήμα των προσωπικών συνοδευόμενων αντικειμένων τους, εν 
συνεχεία προσωρινής αποδοχής για κυνηγητικές δραστηριότητες ή 
δραστηριότητες σκοποβολής, υπό την προϋπόθεση ότι τα πυροβόλα 
όπλα παραμένουν στην ιδιοκτησία ατόμου εγκατεστημένου εκτός της 
τελωνειακής επικράτειας της Ένωσης και τα πυροβόλα όπλα 
επανεξάγονται στο προαναφερθέν άτομο·

▌
β) οι κυνηγοί και οι αθλητές σκοποβολής, όταν εγκαταλείπουν την τελωνειακή 

επικράτεια της ΕΕ μέσω άλλου κράτους μέλους σε σχέση με το κράτος μέλος 
διαμονής τους παρουσιάζουν στις αρμόδιες αρχές το ευρωπαϊκό δελτίο 
πυροβόλου όπλου δυνάμει των άρθρων 1 και 12 της οδηγίας 91/477/ΕΟΚ. 
Στην περίπτωση εναέριας κυκλοφορίας, το ευρωπαϊκό δελτίο πυροβόλου 
όπλου υποβάλλεται στις αρμόδιες αρχές όπου τα προϊόντα παραδίδονται 
στον αερομεταφορέα εκτός τελωνειακής επικράτειας της Ένωσης. Όταν 
εγκαταλείπουν την τελωνειακή επικράτεια της Ένωσης από το κράτος μέλος 
διαμονής τους, οι κυνηγοί και οι αθλητές σκοποβολής μπορούν αντί του 
ευρωπαϊκού δελτίου πυροβόλου όπλου να επιλέγουν την παρουσίαση άλλου 
εγγράφου που θεωρείται ισχύον για το σκοπό αυτό από τις αρμόδιες αρχές 
του συγκεκριμένου κράτους μέλους.

▌

γ) οι αρμόδιες αρχές, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις 10 ημέρες 
αναστέλλουν τη διαδικασία εξαγωγής από το έδαφός τους ή, κατά 
περίπτωση  εμποδίζουν την έξοδο πυροβόλων όπλων, μερών και βασικών 
εξαρτημάτων ή πυρομαχικών από την τελωνειακή επικράτεια της Ένωσης 
από κάθε σημείο αυτής, όταν έχουν βάσιμες υποψίες ότι οι αιτιολογήσεις 
των κυνηγών και των αθλητών σκοποβολής δεν συνάδουν με τις σχετικές 
απόψεις και υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 8. Όλως εκτάκτως 
για δεόντως αιτιολογημένους λόγους, η προθεσμία βάσει της παρούσας 
παραγράφου δύναται να παραταθεί στις 30  ημέρες.

2. Τα κράτη μέλη, σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο, θεσπίζουν απλουστευμένες 
διαδικασίες για:
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α) την επανεξαγωγή πυροβόλων εν συνεχεία προσωρινής αποδοχής για 
αξιολόγηση ή για έκθεση χωρίς πώληση, ή για επισκευή στο εσωτερικό της 
χώρας υπό την προϋπόθεση ότι τα όπλα παραμένουν στην ιδιοκτησία 
ατόμου εγκατεστημένου εκτός της τελωνειακής επικράτειας της Ένωσης 
και τα πυροβόλα όπλα επανεξάγονται στο προαναφερθέν άτομο·

β) την επανεξαγωγή πυροβόλων όπλων, μερών τους και βασικών εξαρτημάτων 
και πυρομαχικών στην περίπτωση που φυλάσσονται προσωρινά ή σε 
οποιεσδήποτε άλλες περιπτώσεις τελωνειακής εποπτείας από τη χρονική 
στιγμή που εισέρχονται στην τελωνειακή επικράτεια της Ένωσης μέχρι την 
έξοδό τους·

γ) την προσωρινή εξαγωγή πυροβόλων όπλων για αξιολόγηση και επισκευή 
καθώς και έκθεση χωρίς πώληση υπό την προϋπόθεση ότι ο εξαγωγέας 
αιτιολογεί τη νόμιμη κατοχή των πυροβόλων αυτών όπλων και τα εξάγει στο 
πλαίσιο της τελειοποίησης προς επανεισαγωγή ή των προσωρινών 
τελωνειακών διαδικασιών που ελέγχουν τις εξαγωγές.

Άρθρο 8

1. Τα κράτη μέλη, προκειμένου να αποφασίσουν κατά πόσον θα εκδώσουν ή μη 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·

▌
γ) θέματα εθνικής εξωτερικής πολιτικής και εθνικής ασφάλειας, 

περιλαμβανομένων εκείνων που καλύπτονται από την κοινή θέση 
2008/944/CFSP1, 

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

2. Επιπροσθέτως των κριτηρίων που καθορίζονται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη, 
κατά την αξιολόγηση μιας αίτησης για χορήγηση 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. Κατά τη λήψη της 
απόφασης σχετικά με τη χορήγηση αδείας εξαγωγής βάσει του παρόντος 
κανονισμού,τα κράτη μέλη τηρούν 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.

Άρθρο 9

1. Τα κράτη μέλη:

                                               
1 ΕΕ L 335, 13.12.08, σ. 99.
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α) αρνούνται να χορηγήσουν άδεια εξαγωγής ▌εάν το ▌πρόσωπο που υποβάλλει 
τη σχετική αίτηση έχει βεβαρυμμένο ποινικό μητρώο για πράξεις που 
συνιστούν αδίκημα που παρατίθεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 της 
απόφασης πλαισίου 2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, 
σχετικά με το Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης 
μεταξύ κρατών μελών1 ή οποιαδήποτε άλλη συμπεριφορά, υπό την
προϋπόθεση ότι η συμπεριφορά συνιστά κολάσιμο αδίκημα που τιμωρείται 
με μέγιστη στέρηση της ελευθερίας για τουλάχιστον δέκα έτη ή και 
αυστηρότερες ποινές·

β) ακυρώνουν, αναστέλλουν, τροποποιούν ή ανακαλούν άδειες εξαγωγής ▌στην 
περίπτωση που δεν επληρούντο ή δεν πληρούνται πλέον οι όροι βάσει των 
οποίων εκδόθηκαν.

Οι παραπάνω διατάξεις δεν αναιρούν αυστηρότερους κανόνες βάσει της εθνικής 
νομοθεσίας.

2. Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη ακυρώνουν, αναστέλλουν, ▌ή ανακαλούν άδειες 
εξαγωγής ▌ενημερώνουν σχετικά τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών και 
ανταλλάσσουν με αυτές τις σχετικές 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 ▌, λαμβάνουν υπόψη 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 πρέπει να 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 20 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 
                                               
1 ΕΕ L 190, 18.07.2002, σ. 1.
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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  που αναφέρονται στο άρθρο 7. 
Άρθρο 11

1. Τα κράτη μέλη δύνανται σε περίπτωση υποψίας 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. 

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, 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 ▌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 είναι επίσης δυνατόν να εξασφαλίζονται, όπου αυτό είναι 
σκόπιμο, 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 
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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

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ
Άρθρο 15

1. Κατά τη διεκπεραίωση των τελωνειακών 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 πρέπει 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 το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης 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.

Όλως εκτάκτως για δεόντως αιτιολογημένους λόγους, η προθεσμία βάσει της 
παρούσας παραγράφου δύναται να παραταθεί στις 30  ημέρες.

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

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Άρθρο 17
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1. Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την Επιτροπή, και σύμφωνα με το άρθρο 19 
παράγραφος, 2, 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 1997 περί της 
αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών μελών και της 
συνεργασίας των αρχών αυτών με την Επιτροπή με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής 
εφαρμογής των τελωνειακών και γεωργικών ρυθμίσεων 1, 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 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
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. Διέπεται από τους κανόνες περί εμπιστευτικότητας 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 515/97. 

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.

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 
κρατεί ενήμερα 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. 

                                               
1 ΕΕ L 82, 22.03.97, σ. 1.
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3. ▌ Πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και μετά τη χρονική 
αυτή περίοδο, κατόπιν αιτήματος της συντονιστικής ομάδας εξαγωγών πυροβόλων 
όπλων και εν πάση περιπτώσει ανά δεκαετία, 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, περιλαμβανομένων των 
πληροφοριών για τη χρήση της ενιαίας διαδικασίας που προβλέπεται βάσει του
άρθρου 4, παρ. 2.

Άρθρο 20

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

Το άρθρο 11 παράγραφος 1 και το άρθρο 11 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
εφαρμόζονται από την τριακοστή ημέρα μετά την οποία τίθεται σε ισχύ το Πρωτόκολλο 
των Ηνωμένων Εθνών για τα πυροβόλα όπλα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δυνάμει του άρθρου 
218 της Συνθήκης. Όλες οι άλλες διατάξεις εφαρμόζονται δέκα οκτώ μήνες μετά από την 
ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος κανονισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι1

Κατάλογος πυροβόλων όπλων, μερών και βασικών εξαρτημάτων τους και πυρομαχικών, 
όπως αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό: 

▌

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κωδικός ΣΟ2

1 Τα βραχέα ημιαυτόματα ή επαναληπτικά πυροβόλα 
όπλα.

ex 9302 00 00

2 Τα βραχέα πυροβόλα όπλα μιας βολής, με κεντρική 
επίκρουση.

ex 9302 00 00

3 Τα βραχέα πυροβόλα όπλα μιας βολής, με περιφερειακή 
επίκρουση, συνολικού μήκους μικρότερου από 28 cm

ex 9302 00 00

4 Τα μακρύκαννα ημιαυτόματα όπλα των οποίων η 
αποθήκη φυσιγγίων και η θαλάμη μπορούν να φέρουν 
πάνω από τρία φυσίγγια

ex 9303 20 10
ex 9303 20 95
ex 9303 30 00
ex 9303 90 00

5 Τα μακρύκαννα ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα των 
οποίων η αποθήκη φυσιγγίων και η θαλάμη μπορούν να 
περιέχουν περισσότερα από τρία φυσίγγια, τα οποία 
φέρουν κινητό γεμιστήρα, ή για τα οποία δεν μπορεί να 
υπάρξει εγγύηση ότι αποκλείεται να μετατραπούν, με 
συνήθη εργαλεία, σε όπλα των οποίων η αποθήκη 
φυσιγγίων και η θαλάμη μπορούν να περιέχουν 
περισσότερα από τρία φυσίγγια.

ex 9303 20 10
ex 9303 20 95
ex 9303 30 00
ex 9303 90 00

6 Τα μακρύκαννα επαναληπτικά και ημιαυτόματα 
πυροβόλα όπλα με λεία κάννη ή οποία δεν υπερβαίνει τα 
60 cm.

ex 9303 20 10
ex 9303 20 95

7 Τα ημιαυτόματα μη πολεμικά πυροβόλα όπλα που έχουν 
τη μορφή αυτόματου πυροβόλου όπλου.

ex 9302 00 00
ex 9303 20 10

                                               
1 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.

2 Όταν των κωδικών ΣΟ προηγείται ένα «ex», το πεδίο εφαρμογής πρέπει να καθορίζεται με 
την εφαρμογή από κοινού, του κωδικού ΣΟ και της αντίστοιχης περιγραφής.
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ex 9303 20 95
ex 9303 30 00
ex 9303 90 00 

8 Τα μακρύκαννα επαναληπτικά πυροβόλα όπλα εκτός από 
εκείνα που αναφέρονται στο σημείο 6

ex 9303 20 95
ex 9303 30 00
ex 9303 90 00

9 Τα μακρύκαννα πυροβόλα όπλα μιας βολής ανά 
αυλακωτή κάννη

ex 9303 30 00
ex 9303 90 00

10 Τα μακρύκαννα ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα εκτός από 
εκείνα που περιλαμβάνονται στα σημεία 4 έως 7

ex 9303 90 00

11 Τα βραχέα πυροβόλα όπλα μιας βολής, με περιφερειακή 
επίκρουση, συνολικού μήκους όχι μικρότερου των 28 cm

ex 9302 00 00

12 Τα μακρύκαννα πυροβόλα όπλα μιας βολής ανά λεία 
κάννη

9303 10 00
ex 9303 20 10
ex 9303 20 95

13 Μέρη 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.
Τα κυριότερα μέρη αυτών των πυροβόλων όπλων: 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.

ex 9305 10 00
ex 9305 21 00
ex 9305 29 00
ex 9305 99 00

14 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.

ex 3601 00 00
ex 3603 00 90
ex 9306 21 00
ex 9306 29 00
ex 9306 30 10
ex 9306 30 90
ex 9306 90 90
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15 Τεμάχια συλλογών και συλλεκτών με ιστορικό 
ενδιαφέρον
Αντικείμενα αρχαιολογικής αξίας με ηλικία ανώτερη των 
100 ετών

ex 9705 00 00
ex 9706 00 00

Για τους σκοπούς του παρόντος Παραρτήματος:
α) «πυροβόλο όπλο»: όπλο η κάννη του οποίου δεν υπερβαίνει τα 30 cm ή το συνολικό 

μήκος του οποίου δεν υπερβαίνει τα 60 cm-
β) «μακρύκανο πυροβόλο όπλο»: το κάθε πυροβόλο όπλο εκτός από τα βραχέα·
γ) «αυτόματο όπλο»: το πυροβόλο όπλο, το οποίο, μετά από κάθε βολή, οπλίζεται εκ 

νέου μόνο του και μπορεί να βάλει με ριπές κάθε φορά που πιέζεται η σκανδάλη·
δ) «ημιαυτόματο όπλο»: το πυροβόλο όπλο το οποίο, μετά από κάθε βολή, οπλίζεται 

εκ νέου αυτόματα και δεν μπορεί κάθε φορά που πιέζεται η σκανδάλη, να βάλει 
περισσότερες από μία φορά·

ε) «επαναληπτικό όπλο»: το πυροβόλο όπλο το οποίο, μετά από κάθε βολή, οπλίζεται 
εκ νέου με χειρισμό που συνίσταται στην εισαγωγή μέσα στην κάννη φυσιγγίου που 
λαμβάνεται από αποθήκη και μεταφέρεται με τη βοήθεια μηχανισμού·

στ) «όπλο μιας βολής»: το όπλο χωρίς αποθήκη φυσιγγίων, το οποίο οπλίζεται πριν από 
κάθε βολή με εισαγωγή του φυσιγγίου με το χέρι στη θαλάμη ή σε χώρο που έχει 
προβλεφθεί σχετικά στην είσοδο της κάννης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

(μοντέλο εντύπου για άδεια εξαγωγής)
(αναφέρεται στο άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού)

Κατά τη χορήγηση των αδειών εξαγωγής, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να δηλώνεται, 
εμφανώς, η φύση της άδειας στο εκδοθέν έντυπο.
Η παρούσα αποτελεί άδεια εξαγωγής που ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης έως την ημερομηνία λήξης της.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ·(Καν. (EΚ) 
αριθ. ....../20....)

Τύπος άδειας
Μία                                 Πολλαπλή                               Παγκόσμια 

1 2. Αριθμός 
ταυτοποίησης της 
άδειας1

3. Ημερομηνία λήξεως21. Εξαγωγέας
(Αριθμός EORI εφόσον 
υπάρχει)

Αριθ.

4. Λεπτομέρειες σημείου επαφής

5. Παραλήπτης(ες) (Αριθμός EORI εφόσον 
υπάρχει)

6. Εκδούσα αρχή

8. Χώρα(ες) εξαγωγής Κωδικός 
(3)

7. Εκτελωνιστής(ες)/
εκπρόσωπος(οι): 

(εάν διαφέρει από τον εξαγωγέα) 
(Αριθμός EORI εφόσον υπάρχει)

Αριθ.

9. Χώρα(ες) εισαγωγής και 
αριθμός(οί) αδείας(ων) εισαγωγής

Κωδικός 
(1)

ΑΔ
ΕΙ

Ο
ΔΟ

ΤΗ
ΣΗ

10. Τελικός(οί) αποδέκτης(ες) (εάν είναι 
γνωστός κατά τον χρόνο της αποστολής) 
(Αριθμός EORI εφόσον υπάρχει)

11. Τρίτες χώρες διαμετακόμισης 
(κατά περίπτωση) 

Κωδικός 
(1)

                                               
1 Συμπληρώνεται από την εκδίδουσα αρχή.
2 Όταν των κωδικών ΣΟ προηγείται ένα «ex», το πεδίο εφαρμογής πρέπει να καθορίζεται με 

την εφαρμογή από κοινού, του κωδικού ΣΟ και της αντίστοιχης περιγραφής.
3 Βλέπε κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1172/95 (ΕΕ L 118, 25.5.1995, σ. 10), όπως τροποποιήθηκε.
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12. Κράτος(η) μέλος(η) τελωνειακής 
διαδικασίας εξόδου

Κωδικός 
(1)

13. Περιγραφή των 
ειδών(1) 

14.  Εναρμονισμένο Σύστημα ή Κωδικός Συνδυασμένης 
Ονοματολογίας (αν υπάρχει με 8 ψηφία) 

13.α Σήμανση 15. Νόμισμα και αξία 16. Ποσότητα ειδών 

17. Τελική χρήση (κατά 
περίπτωση)

18. Ημερομ. Σύμβασης (εφόσον 
υπάρχει)

19. Τελωνειακή 
διαδικασία

20. Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας (προσδιορίζονται στο 
έντυπο)

Χώρος διαθέσιμος για προεκτυπωμένες πληροφορίες
στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών

Συμπληρώνεται από την 
εκδούσα αρχή

Υπογραφή

Εκδούσα αρχή 
Σφραγίδα

Τόπος και ημερομηνία.

                                               
1 Βλέπε κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1172/95 (ΕΕ L 118, 25.5.1995, σ. 10), όπως τροποποιήθηκε.
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

1

Α1

1. Εξαγωγέας 2. Αριθμός ταυτοποίησης 9. Χώρα εισαγωγής και 
αριθμός αδείας 
εισαγωγής

5. Παραλήπτης

13.1. Περιγραφή των ειδών 14. Κωδικός βασικού προϊόντος (αν υπάρχει, με 8 ψηφία) 

13.α Σήμανση 15. Νόμισμα και αξία 16. Ποσότητα ειδών 

ΑΔ
ΕΙ

Ο
ΔΟ

ΤΗ
ΣΗ

13.1. Περιγραφή των ειδών 14. Κωδικός βασικού προϊόντος (αν υπάρχει, με 8 ψηφία) 

13.α Σήμανση 15. Νόμισμα και αξία 16. Ποσότητα ειδών

13. 3. Περιγραφή των ειδών 14. Κωδικός βασικού προϊόντος (αν υπάρχει, με 8 ψηφία) 

13.α Σήμανση 15. Νόμισμα και αξία 16. Ποσότητα ειδών

13. 4. Περιγραφή των ειδών 14. Κωδικός  βασικού προϊόντος (αν υπάρχει, με 8 ψηφία)

13.α Σήμανση 15. Νόμισμα και αξία 16. Ποσότητα ειδών

13. 5. Περιγραφή των ειδών 14. Κωδικός βασικού προϊόντος (αν υπάρχει, με 8 ψηφία) 

13.α Σήμανση 15. Νόμισμα και αξία 16. Ποσότητα ειδών

13. 6. Περιγραφή των ειδών 14. Κωδικός βασικού προϊόντος (αν υπάρχει, με 8 ψηφία) 

                                               
1 Ο κάθε παραλήπτης συμπληρώνει ξεχωριστό πίνακα.



PE469.723v03-00 26/26 AM\876470EL.doc

EL

13.α Σήμανση 15. Νόμισμα και αξία 16. Ποσότητα ειδών

13. 7. Περιγραφή των ειδών 14. Κωδικός βασικού προϊόντος (αν υπάρχει, με 8 ψηφία)

13.α Σήμανση 15. Νόμισμα και αξία 16. Ποσότητα ειδών

Σημ.: Κάθε  παραλήπτης συμπληρώνει ξεχωριστό πίνακα σύμφωνα με τον πίνακα 1 Α. Στο μέρος 1 της στήλης 22, αναγράφεται 
η ποσότητα που μένει διαθέσιμη· στο μέρος 2 της στήλης 22, αναγράφεται η ποσότητα που αφαιρέθηκε τη συγκεκριμένη φορά.

21. Καθαρή ποσότητα/αξία (Καθαρή μάζα ή άλλη 
μονάδα, με ένδειξη της μονάδας)

24. Τελωνειακό έγγραφο 
(τύπος και αριθμός) 
απόσπασμα (αριθ.) και 
ημερομηνία αφαίρεσης

25. Κράτος μέλος, όνομα και 
υπογραφή, σφραγίδα της αφαίρεσης

22. Αριθμητικώς 23. Ολογράφως για την 
αφαιρούμενη 
ποσότητα/αξία

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

Or. en


