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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά 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
(COM(2010)0273 – C7-0138/2010 – 2010/0147(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2010)0273),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 207, παράγραφος 2 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 
υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0138/2010),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τη γνωμοδότηση της 
Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
(A7-0000/2010),

1. εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Μέρη και βασικά εξαρτήματα Ως 
«μέρη και βασικά εξαρτήματα» νοούνται 
τα στοιχεία ή ανταλλακτικά που είναι 
ειδικά σχεδιασμένα για πυροβόλα όπλα και 
είναι ουσιώδη για τη λειτουργία τους, 

2. «μέρη»: Ως «μέρη » 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 
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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. 

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.

«Βασικού γενικού πλαισίου»: 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

Or. it

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαία η εναρμόνιση των ορισμών του κειμένου στην ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ και 
ιδιαίτερα την οδηγία 2008/51/ΕΚ που προβλέπει αναφορά σε "μέρη" και "βασικά εξαρτήματα".

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2, παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

   2α. "βασικά εξαρτήματα": 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

Or. it

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαία η εναρμόνιση των ορισμών του κειμένου στην ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ και 
ιδιαίτερα την οδηγία 2008/51/ΕΚ που προβλέπει αναφορά σε "μέρη" και "βασικά εξαρτήματα".
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 2 –  παράγραφος 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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 βασικά εξαρτήματά τους και τα 
πυρομαχικά.

Or. it

Αιτιολόγηση

Τροποποίηση για λόγους συνέπειας με εκείνη στο άρθρο 2, παρ. 2.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 –  παράγραφος 13

Texte proposé par la Commission Τροπολογία

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.

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 βασικά εξαρτήματά τους και τα 
πυρομαχικά.

Or. it



PE452.853v01-00 8/18 PR\839692EL.doc

EL

Αιτιολόγηση
Τροποποίηση για λόγους συνέπειας με εκείνη στο άρθρο 2, παρ. 2.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(ζ) σε αποστολές δια θαλάσσης ή αέρος
και μέσω λιμένων ή αερολιμένων τρίτων 
χωρών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
υφίσταται μεταφόρτωση ή αλλαγή 
μεταφορικού μέσου με αποκλειστική 
αναφορά στις περιπτώσεις 
διαμετακόμισης βάσει του άρθρου 5, παρ. 
1, στοιχείο β.

Or. it

Αιτιολόγηση

Θεωρήθηκε σκόπιμο να προβλεφθεί, κατ' αναλογίαν, μια εξαίρεση για τις αεροπορικές 
αποστολές που πραγματοποιούνται χωρίς μεταφόρτωση ή αλλαγή μεταφορικού μέσου.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 5 –  παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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:

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

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

(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.

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

Or. it
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Αιτιολόγηση

Τροποποίηση για λόγους συνέπειας με εκείνη στο άρθρο 2, παρ. 2.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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 
εξήντα εργάσιμες ημέρες.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η μείωση του χρόνου που απαιτείται για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων για την έκδοση αδείας
εξαγωγής στόχο έχει να καταστούν βραχύτερες οι διοικητικές και γραφειοκρατικές διαδικασίες, 
επιτρέποντας επίσης τον καλύτερο προγραμματισμό των δραστηριοτήτων εκ μέρους των 
παραγόντων του κλάδου.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Η περίοδος ισχύος της άδειας εξαγωγής 
ή πολλαπλής εξαγωγής καθορίζεται από τα 
κράτη μέλη. Η περίοδος αυτή δεν μπορεί
να είναι μικρότερη από δώδεκα μήνες και 
στην περίπτωση πολλαπλών αποστολών, 
δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 
δεκαοκτώ μήνες.

Or. it

Αιτιολόγηση
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Η μεγαλύτερη διάρκεια των αδειών εξαγωγής επιτρέπει τη συρρίκνωση του διοικητικού φόρτου
τόσο για τα κράτη μέλη όσο και για τους παράγοντες που πραγματοποιούν τις αποστολές κατά 
τρόπο συνεχή και χρονικά παρατεταμένο.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

6. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
προωθήσουν περισσότερο τις τεχνολογίες 
της πληροφορικής και της επικοινωνίας 
προκειμένου να τονώσουν την 
αποτελεσματικότητα του συστήματος 
Δύνανται ιδιαίτερα να αποφασίσουν να 
χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά έγγραφα για 
τη διεκπεραίωση των αιτήσεων 
αδειοδότησης.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η μεγαλύτερη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορικής και της επικοινωνίας εμπίπτει στη 
Στρατηγική 2020 για μια ευφυή ανάπτυξη βασιζόμενη στην καινοτομία.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

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

Or. it

Αιτιολόγηση

Τροποποίηση για λόγους συνέπειας με εκείνη στο άρθρο 2, παρ. 2.
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Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

1. Οι απλουστευμένες διαδικασίες που 
περιγράφονται στις παραγράφους 2, 3 και 
4 ισχύουν για την προσωρινή εξαγωγή 
πυροβόλων όπλων για επαληθεύσιμους 
νόμιμους σκοπούς.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος είναι γενικής φύσεως και τα περιεχόμενα εκτίθενται εν λεπτομερεία στις 
επόμενες παραγράφους.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Τα μέτρα διαμετακόμισης, όπως 
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, δεν 
ισχύουν για τις προσωρινές εξαγωγές, για 
επαληθεύσιμους νόμιμους σκοπούς, 
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται το 
κυνήγι, η αθλητική σκοποβολή, η 
αξιολόγηση, οι εκθέσεις και οι επισκευές .

Or. it

Αιτιολόγηση

Για μεγαλύτερη σαφήνεια κρίθηκε αναγκαίο να απαριθμηθούν οι δραστηριότητες προσωρινής 
εξαγωγής που υπόκεινται στην απλουστευμένη διαδικασία διαμετακόμισης.
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Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

3. Οι κυνηγοί και οι αθλητές σκοποβολής, 
που εμπίπτουν στην απλουστευμένη 
διαδικασία, 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, πρέπει να 
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.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η αναδιατύπωση του κειμένου σκοπόν έχει να εκφρασθεί σαφέστερα ότι οι κυνηγού και οι 
αθλητές σκοποβολής μπορούν να επωφεληθούν μιας απλουστευμένης προσωρινής διαδικασίας 
εξαγωγής. Οι δραστηριότητες αξιολόγησης, έκθεσης και επισκευής εξακολουθούν αντίθετα να
είναι πολύ εκτεθειμένες σε κινδύνους εμφάνισης στρεβλωτικών φαινομένων, περιλαμβανομένου 
του λαθρεμπορίου πυροβόλων όπλων που το Πρωτόκολλο του ΟΗΕ προτίθεται να 
αντιμετωπίσει.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

4. Οι κυνηγοί και οι αθλητές σκοποβολής, 
που εμπίπτουν στην απλουστευμένη 
διαδικασία,όταν εγκαταλείπουν την 
τελωνειακή επικράτεια της ΕΕ από σημείο 
διέλευσης των εξωτερικών συνόρων που 
δεν ανήκει στο κράτος μέλος διαμονής 
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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.

τους, για την προσωρινή εξαγωγή ενός ή 
περισσότερων πυροβόλων όπλων για ένα 
ταξίδι τους σε τρίτη χώρα, πρέπει να 
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.

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.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η αναδιατύπωση του κειμένου σκοπόν έχει να εκφρασθεί σαφέστερα ότι οι κυνηγού και οι 
αθλητές σκοποβολής μπορούν να επωφεληθούν μιας απλουστευμένης προσωρινής διαδικασίας 
εξαγωγής. Οι δραστηριότητες αξιολόγησης, έκθεσης και επισκευής εξακολουθούν αντίθετα να
είναι πολύ εκτεθειμένες σε κινδύνους εμφάνισης στρεβλωτικών φαινομένων, περιλαμβανομένου 
του λαθρεμπορίου πυροβόλων όπλων που το Πρωτόκολλο του ΟΗΕ προτίθεται να 
αντιμετωπίσει.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 

(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 
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ή πυρομαχικών, ή για άλλα σοβαρά 
εγκλήματα,

ή πυρομαχικών, ή για άλλα σοβαρά 
εγκλήματα i reati βάσει του άρθρου 2, 
παρ. 2, της απόφασης πλαισίου 
2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης
Ιουνίου 2002, σχετικά με το Ευρωπαϊκό 
ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες2 
παράδοσης μεταξύ κρατών μελών1;
________

1 ΕΕ L 190, 18.7.2002, σ. 1. 1.

Or. it

Αιτιολόγηση

La definizione di "reato grave" può dare adito a interpretazioni discordanti tra Stati membri. 
Pertanto si ritiene utile il riferimento alla legislazione UE esistente, in particolare alla 
decisione quadro del Consiglio relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di 
consegna tra Stati membri ((2002/584/GAI, poi modificata con decisione quadro del 
Consiglio 2009/299/JHA. All'art.2 par. 2 della sopracitata decisione quadro si elenca una 
serie di reati per i quali vengono comminate sanzioni che privano dalla libertà per almeno tre 
anni. La natura di questi reati suggerisce la negazione dell'autorizzazione di esportazione di 
armi da fuoco.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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.

Το άρθρο 11 παράγραφος 1 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.

Or. it

Αιτιολόγηση
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Το αρχικό κείμενο της Επιτροπής είναι λανθασμένο ότι η αναφορά γίνεται στο άρθρο 11, παρ.1.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η πρόταση κανονισμού που υπέβαλε η Επιτροπή το Μάιο του 2010 επικεντρώνεται στην
εφαρμογή του άρθρου 10 το Πρωτοκόλλου του ΟΗΕ για την καταπολέμηση της παράνομης
κατασκευής και διακίνησης πυροβόλων όπλων, μερών και εξαρτημάτων τους και
πυρομαχικών, στο εξής "πρωτόκολλο των Ηνωμένων Εθνών για τα πυροβόλα όπλα" ή ΠΠΟ’.

Το Πρωτόκολλο αυτό εγκρίθηκε υο Μάιο του 2001 από τη Γενική Συνέλευση των Ην. Εθνών
ως συμπληρωματικό πρωτόκολλο της Σύμβασης του ΟΗΕ για την αντιμετώπιση του διεθνούς 
οργανωμένου εγκλήματος. Τέθηκε σε ισχύ στις 3 Ιουνίου 2005 μετά την κύρωσή του από 40 
χώρες και αποτελεί το πρώτο εγκριθέν σε παγκόσμιο επίπεδο δεσμευτικό μέσο για τα φορητά 
πυροβόλα όπλα. 

Η Επιτροπή, που κατόπιν εντολής του Συμβουλίου διαπραγματεύτηκε και υπέγραψε το 2002 
το ΠΠΟ εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, είχε αναγγείλει με την ανακοίνωσή της
στις 18 Ιουλίου 2005 την πρόθεση να ολοκληρώσει τη διαδικασία κύρωσης εισάγοντας στο 
κοινοτικό δίκαιο τις διατάξεις του άρθρου 10 του ΠΠΟ που προβλέπει επακριβώς τις 
"Γενικές απαιτήσεις αδειοδότησης ή έγκρισης για εξαγωγή, εισαγωγή και διαμετακόμιση".

Το Πρωτόκολλο του ΟΗΕ έχει μέχρι σήμερα κυρωθεί από 83 χώρες (μεταξύ των οποίων 13 
κράτη μέλη και συγκεκριμένα Βέλγιο, Βουλγαρία, Κύπρος, Εσθονία, Ιταλία, Λετονία, 
Λιθουανία, Ολλανδία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία και Ισπανία), υπογραφεί από 
52 χώρες (μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και 9 κράτη μέλη της ΣΣ και 
συγκεκριμένα Αυστρία, Δανία, Φινλανδία, Γερμανία, Ελλάδα, Λουξεμβούργο, Πορτογαλία, 
Σουηδία, Ην. Βασίλειο), ενώ δεν έχει ακόμη ούτε υπογραφεί ούτε κυρωθεί από πολλές χώρες 
(μεταξύ των οποίων 5 κράτη μέλη και συγκεκριμένα Δημοκρατία της Τσεχίας,. Γαλλία, 
Ουγγαρία, Ιρλανδία και Μάλτα).

Ο κανονισμός θεσπίζει  ένα καθεστώς εξαγωγής για τα κράτη μέλη προς τρίτες χώρες. Ως εκ
τούτου, η έγκρισή του με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία θα επέτρεπε την εφαρμογή του 
άρθρου 10 του πρωτοκόλλου του ΟΗΕ στο σύνολο των κρατών μελών καθορίζοντας 
επιτέλους ένα ενιαίο σύστημα εμπορίας των πυροβόλων όπλων, των μερών εξαρτημάτων 
τους και πυρομαχικών εντός της ΕΕ.

Στο γενικό στόχο εναρμόνισης και απλούστευσης των διαδικασιών προστίθεται εκείνος της
αποτελεσματικής αντιμετώπισης της παράνομης διακίνησης πυροβόλων όπλων με την 
προώθηση και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών, στόχος που κατέστη 
σημαντικότερος με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας από 1ης Δεκεμβρίου 
2009.

Η πρόταση αφορά τα μη αυτόματα πυροβόλα όπλα τα μέρη τους και τα πυρομαχικά για μη
στρατιωτική χρήση και το σχετικό εμπόριο ή μεταφορά σε τρίτες χώρες ακόμη και αν 
πρόκειται για μη συμβαλλόμενα μέρη στο Πρωτόκολλο του ΟΗΕ, τα δε προϊόντα που θα 
καλύπτονται από τον κανονισμό παρατίθενται στο παράρτημα 1.

Το κείμενο προβλέπει την άδεια της εξαγωγής, εισαγωγής και διαμετακόμισης των προϊόντων 
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αυτών προς τρίτες χώρες. Η άδεια εξαγωγής χορηγείται μόνο αφού η τρίτη χώρα έχει εκδώσει
άδεια εισαγωγής και κατόπιν κοινοποίησης εκ μέρους της τυχόν τρίτης χώρας 
διαμετακόμισης ότι δεν εγείρει αντίρρηση. Καθιερώνεται μια καινοτόμος διαδικασία και
συγκεκριμένα η σιωπηρή συναίνεση στην περίπτωση που η χώρα διαμετακόμισης δεν 
διατυπώσει αντιρρήσεις εντός ενός ορισμένου χρονικού διαστήματος.

Οι απλουστευμένες διαδικασίες εξασφαλίζονται για ορισμένους τύπους εξαγωγής και για
ορισμένες κατηγορίες χρηστών όπως οι κυνηγοί και οι αθλητές σκοποβολής. Τα κράτη μέλη
θα πρέπει να παρέχουν στις αρμόδιες αρχές τις δέουσες εξουσίες και να προσδιορίσουν τις
κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης του κανονισμού. Ο κανονισμός τέλος, προβλέπει τη
συγκρότηση μιας συντονιστικής ομάδας για τις εξαγωγές πυροβόλων όπλων.

Το άρθρο 207 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχει τη νομική 
βάση της νομοθετικής πρότασης δεομένου ότι αφορά την ευρωπαϊκή εμπορική πολιτική, που 
σύμφωνα με το άρθρο 3 της Συνθήκης της Λισαβόναε εμπίπτει τις αποκλειστικές
αρμοδιότητες της Ένωσης.

Ο εισηγητής έλαβε υπόψη στην ανάλυση του κειμένου τόσο τις πτυχές της βιομηχανικής 
βιωσιμότητας όσο και εκείνες της δημόσιας ασφάλειας. Από τη μια πλευρά πράγματι, οι
επιπτώσεις της εφαρμογής του κανονισμού σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο δεν είναι 
αμελητέες. Ο τομέας των όπλων αντιπροσωπεύει πράγματι στην Ευρώπη όγκο εξαγωγών
αξίας 694 εκατ. ευρώ περίπου και εισαγωγών που υπερβαίνουν τα 220 ευρώ με συνέπεια να 
αποτελεί μια μη αμελητέα πηγή ΑΕΠ και απασχόλησης που πρέπει να είναι συνεπής με το 
παραγωγικό σύστημα. Από την άλλη πλευρά, το πρόγραμμα της Στοκχόλμης συγκαταλέγει τη
διακίνηση όπλων στις απειλές για της εσωτερική ασφάλεια της ΕΕ.

Από μια αξιολόγηση των επιπτώσεων που δημοσιεύτηκε από την Επιτροπή σε σχέση με την
εφαρμογή του κανονισμού, προκύπτει αύξηση του κόστους για τις επιχειρήσεις και τις
δημόσιες διοικήσεις κατά 1,3/1,6 περίπου εκατ. ευρώ ετησίως ανεβάζοντας τη συνολική 
δαπάνη για τις άδεις όπλων για μη στρατιωτικούς σκοπούς  σε ποσό που κυμαίνεται από 3,8 
σε 4,6 εκατ. ευρώ.

Ο εισηγητής θεώρησε ως εκ τούτου σκόπιμο να επικεντρώσει κατά προτεραιότητα τον 
προβληματισμό του στην ευελιξία και την αποτελεσματικότητα των εμπορικών διαδικασιών. 

Δέον εξάλλου να υπογραμμιστεί ότι ορισμένες χρονοβόρες διαδικασίες και δυσλειτουργίες
των μεμονωμένων εθνικών διοικήσεων δεν επιτρέπεται να παρακωλύουν το εμπόριο αλλά θα 
έπρεπε αντίθετα να μειωθούν σταδιακά με τη δέουσα ανταλλαγή των βελτίστων πρακτικών 
μεταξύ των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών.

Γενικά πάντως, το κείμενο που προτείνει η Επιτροπή εμφανίζεται ισορροπημένο και άξιο 
έγκρισης με ορισμένες τροποποιήσεις.

Ιδίως όσον αφορά το Κεφάλαιο Ι (Αντικείμενο, εφαρμογή και ορισμοί) ο εισηγητής εξέτασε
προσεκτικά το ενδεχόμενο ορισμένων τροποποιήσεων, λεκτικού εξάλλου χαρακτήρα, 
προκειμένου να δοθεί στους ορισμούς ακρίβεια, σαφήνεια και τεχνική ορθότητα. Κρίθηκε ως
εκ τούτου σκόπιμο να διευκρινισθεί περαιτέρω η διαφορά μεταξύ μέρους και εξαρτήματος
ευθυγραμμίζοντας τον κανονισμό με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ και ιδιαίτερα την 
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οδηγία 2008/51 ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί την 
οδηγία 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο, την απόκτηση και την κατοχή 
όπλων.

Αναφορικά εξάλλου με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 του κειμένου, κατ' 
αναλογία με τις αποστολές δια της θαλασσίας οδού, κρίθηκε σκόπιμη η προσθήκη - στις 
περιπτώσεις εξαίρεσης όταν συντρέχει διαμετακόμιση - των αεροπορικών αποστολών δια 
μέσου αερολιμένων τρίτων χωρών όπου δεν συντρέχει μεταφόρτωση ή αλλαγή μεταφορικού 
μέσου.

Αναφορικά με τους γενικούς όρους των διαδικασιών που προτείνει η Επιτροπή (άδεια
εξαγωγής, διαδικασίες και έλεγχοι, άρθρα 4-14) θεωρήθηκε ωστόσο αναγκαία κάποια
παρέμβαση σε σχέση με τους χρόνους που προβλέπονται από τα κράτη μέλη για την εξέταση 
των αδειών εξαγωγής (από 90 σε 60 εργάσιμες ημέρες) και την περίοδο ισχύος της 
πολλαπλής αδείας εξαγωγής (από 12 σε 18 mesi), προκειμένου οι διαδικασίες να καταστούν 
πιο ευέλικτες και λιγότερο επαχθείς για τους παράγοντες του κλάδου.

Ο εισηγητής προσπάθησε να καταστήσει πιο κατανοητό το κείμενο στο τμήμα που αφορά τις 
απλουστευμένες διαδικασίες για την προσωρινή εξαγωγή. Οι συνήθεις διαδικασίες
διαμετακόμισης δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις του κυνηγίου,αθλητικής σκοποβολής, 
αξιολόγησης, εκθέσεων και επισκευών. Οι κυνηγοί και οι αθλητές σκοποβολής είναι δυνατόν
να τύχουν περαιτέρω απλουστεύσεων για προσωρινές εξαγωγές που συνδέονται με τις 
δραστηριότητες αναψυχής. Οι δραστηριότητες αξιολόγησης, έκθεσης και επισκευής
εξακολουθούν να είναι εκτεθειμένες στον κίνδυνο στρεβλωτικών φαινομένων και επομένως 
στην παράνομη διακίνηση πυροβόλων όπλων που το ίδιο το Πρωτόκολλο του ΟΗΕ 
προτίθεται να αντιμετωπίσει.

Προκειμένου να διασφαλισθεί μεγαλύτερη βεβαιότητα δικαίου, προτάθηκε η απλούστευση 
της εννοίας του αδικήματος που ήδη προσδιορίζεται ως σοβαρό στο άρθρο 9, αναφερόμενοι 
αντίθετα σε έναν κατάλογο αδικημάτων που ήδη προβλέπεται στην απόφαση πλαίσιο του 
Συμβουλίου σχετικά με το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης 
μεταξύ κρατών μελών (2002/584/ΔΕΥ, που τροποποιήθηκε με την απόφαση πλαίσιο του 
Συμβουλίου 2009/299/ΔΕΥ). Ο χαρακτήρας των προαναφερθέντων αδικημάτων και η
οντότητα των ποινών κράτησης που συνήθως επισύρουν δεν αφήνουν την παραμικρή 
αμφιβολία για το ασυμβίβαστο των ενόχων με τη δραστηριότητα εξαγωγής πυροβόλων 
όπλων και την αυτόματη σχετική απαγόρευση.

Ο εισηγητής τονίζει τη σημασία που έχει η εφαρμογή του άρθρου 10 του Πρωτοκόλλου του 
ΟΗΕ σε όλα τα κράτη μέλη προκειμένου να εναρμονισθούν οι διαδικασίες και να 
δημιουργηθεί επιτέλους ένα κοινό σύστημα εμπορίας των πυροβόλων όπλων.


