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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η υπό εξέταση πρόταση κανονισμού ανταποκρίνεται στην ανάγκη μεταφοράς στην ενωσιακή 
νομοθεσία του άρθρου 10 του Πρωτοκόλλου των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση 
της παράνομης κατασκευής και διακίνησης πυροβόλων όπλων, μερών και εξαρτημάτων τους 
και πυρομαχικών, το οποίο συμπληρώνει την σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την 
καταπολέμηση του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος.

Το πρωτόκολλο αυτό που διαπραγματεύτηκε η Επιτροπή εκ μέρους της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας και το υπέγραψε στις 16 Ιανουαρίου 2002, προβλέπει στο άρθρο του 10 ενίσχυση 
του ελέγχου των εξαγωγών και των εισαγωγών καθώς επίσης μέτρα διεθνούς διαμετακόμισης 
για την μεταφορά πυροβόλων όπλων για μη στρατιωτική χρήση, μερών και εξαρτημάτων 
τους και πυρομαχικών. Το άρθρο αυτό, συγκεκριμένα, «απαιτεί κάθε συμβαλλόμενο κράτος 
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».  

Σήμερα οι εθνικές νομοθεσίες που ισχύουν για τις εξαγωγές, εισαγωγές και την εξωκοινοτική 
διακίνηση πυροβόλων όπλων για μη στρατιωτική χρήση διαφέρουν από το ένα κράτος μέλος 
στο άλλο. Το εν λόγω πρωτόκολλο προβλέπει, συνεπώς, μία σειρά μέτρων τα οποία 
περιλαμβάνει η παρούσα πρόταση κανονισμού που αποσκοπεί στην καθιέρωση ομοιόμορφων 
αρχών σε όλα τα κράτη μέλη. Βασικός στόχος αυτής της δέσμης μέτρων είναι η ενίσχυση των 
ελέγχων της παράνομης διακίνησης πυροβόλων όπλων  μέσω αυστηρότερων ελέγχων της 
παράνομης διακίνησης καθώς με την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών.

Η συντάκτρια γνωμοδότησης είναι της άποψης ότι είναι σημαντικό να αυξηθεί η εσωτερική 
ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιορίζοντας τους κινδύνους εκτροπής των πυροβόλων 
όπλων από τη νόμιμη αγορά. Άλλωστε, η πρωτοβουλία αυτή δεν αποτελεί παρά εφαρμογή 
του Προγράμματος της Στοκχόλμης το οποίο συγκαταλέγει τη διακίνηση πυροβόλων όπλων 
μεταξύ των παράνομων δραστηριοτήτων που απειλούν την εσωτερική ασφάλεια της Ένωσης. 
Ωστόσο, τούτο δεν πρέπει να γίνει εις βάρος των μκρομεσαίων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων 
που είναι εγκατεστημένες στην αγορά. Η έγκριση εναρμονισμένων μέτρων σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο δεν πρέπει να συνοδεύεται από την επιβολή ανώφελων και υπερβολικών διοικητικών 
επιβαρύνσεων που θα βλάψουν μακροπρόθεσμα την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας. Σε στιγμή κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση διέρχεται μία άνευ 
προηγουμένου οικονομική κρίση, είναι σημαντικό να αποφευχθεί να υποβληθούν οι 
εγκατεστημένες στην κοινοτική επικράτεια ΜΜΕ σε πρόσθετες διοικητικές επιβαρύνσεις, 
δεδομένου ότι ο σκοπός είναι να τους εξασφαλισθούν οι συνθήκες για νόμιμο ανταγωνισμό 
με τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στις τρίτες χώρες.

Επομένως, η συντάκτρια γνωμοδότησης εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι η 
υπό εξέταση πρόταση καθιερώνει απλοποιημένες διαδικασίες· εκτιμά, ωστόσο, ότι οι 
διαδικασίες αυτές πρέπει να εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση προσωρινής εξαγωγής 
πυροβόλων όπλων για νόμιμους σκοπούς, των οποίων η νομιμότητα δύναται να εξακριβωθεί, 
όπως για πραγματογνωμοσύνη, για έκθεση και για επισκευή. Οι εξαγωγές αυτή ήδη 
υπόκεινται στην υφιστάμενη νομοθεσία σχετικά με τους τελωνειακούς ελέγχους και πρέπει 
να απαλλαγούν κάθε άσκοπης διοικητικής διατύπωσης.
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Η συντάκτρια γνωμοδότησης εκφράζει επίσης την ικανοποίησή της για την ύπαρξη ανώτατης 
προθεσμίας εξέτασης των αιτήσεων έγκρισης εξαγωγής. Θεωρεί όμως απαραίτητο να 
περιοριστεί η προθεσμία αυτή σε εξήντα ημερολογιακές ημέρες για να αποφευχθεί η άσκοπη 
παράταση της διάρκειας των διαδικασιών εξαγωγής που αποδυναμώνει την 
ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων έναντι των ανταγωνιστριών τους που είναι 
εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες και συχνά επωφελούνται πολύ σύντομων προθεσμιών 
παράδοσης.

Τέλος, η συντάκτρια γνωμοδότησης εκτιμά ότι η αρχική προθεσμία των 120 ημερών που 
προβλέπεται για τη θέση σε ισχύ του κανονισμού, δεν είναι ρεαλιστική και προτείνει 
προθεσμία τριανταέξι μηνών.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την 
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην 
έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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»).

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους 
κανόνες που διέπουν τη χορήγηση άδειας 
εξαγωγής, καθώς και την εισαγωγή και τα 
μέτρα διαμετακόμισης πυροβόλων όπλων, 
των βασικών μερών 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»).
(Η τροπολογία αυτή αφορά το σύνολο του 
υπό εξέταση νομοθετικού κειμένου· η 
έγκρισή της επιβάλλει τεχνικές προσαρμογές 
σε ολόκληρο το κείμενο.)
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Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

1. Ως «πυροβόλο όπλο» νοείται κάθε 
φορητό όπλο με κάννη το οποίο 
εξακοντίζει, είναι σχεδιασμένο να 
εξακοντίζει ή μπορεί να μετατραπεί ώστε 
να εξακοντίζει 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:

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

– έχει τη μορφή πυροβόλου όπλου και, – έχει τη μορφή πυροβόλου όπλου και, 

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

– λόγω της κατασκευής του ή του υλικού 
από το οποίο είναι κατασκευασμένο, 
μπορεί να υποστεί τη μετατροπή αυτή με 
συνήθη εργαλεία.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η έκφραση «να εξακοντίζει σφαίρα» μπορεί να οδηγήσει στην παρανόηση ότι πρόκειται για 
πυροβόλα όπλα με άσφαιρα πυρά. «Βολίδα» και «βλήμα» είναι συνώνυμα. Ο όρος «βλήμα» 
αρκεί. Όσον αφορά τη δυνατότητα μετατροπών, είναι σαφές ότι όποιος διαθέτει πραγματικές 
τεχνικές ικανότητες μπορεί να μετατρέψει οποιοδήποτε μεταλλικό αντικείμενο σε πυροβόλο 
όπλο. Επομένως, η κατηγορία των πυροβόλων όπλων πρέπει να καλύπτει μόνο τα αντικείμενα 
που μπορούν να μετατραπούν χωρίς ειδικές τεχνικές ικανότητες και χωρίς την χρήση ιδιαίτερου 
εξοπλισμού.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ως «μέρη και βασικά εξαρτήματα» 2. Ως «βασικά μέρη» νοούνται τα στοιχεία 
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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.

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·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα «μέρη και βασικά εξαρτήματα» είναι δύο όροι συνώνυμοι. Ο ορισμός των «βασικών 
εξαρτημάτων» πρέπει να απαλειφθεί. Ο προηγούμενος ορισμός αφορά αναγκαστικά κάθε μέρος 
ενός πυροβόλου όπλου. Από τεχνικής πλευράς δεν είναι σωστός, επειδή η έννοια του 
«μηχανισμού κλείστρου» δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί. Η ανακρίβεια αυτή δημιουργεί 
τον κίνδυνο να συμπεριληφθούν στον ορισμό αυτό ως βασικά εξαρτήματα μικρά τυποποιημένα 
κομμάτια όπως περόνες ή βίδες κ.λ.π., τα οποία δεν ενέχουν κανένα κίνδυνο για τη δημόσια 
ασφάλεια και δεν αποτελούν βασικά στοιχεία του όπλου.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

3. Ως «πυρομαχικά» νοούνται τα πλήρη 
φυσίγγια, όπως χρησιμοποιούνται σε ένα 
πυροβόλο όπλο και που αποτελούνται από 
τον κάλυκα, το εμπύρευμα, την 
προωθητική πυρίτιδα και τα βλήματα·
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Μόνο η προωθητική πυρίτιδα υπόκειται στη διαδικασία έγκρισης σε κοινοτικό επίπεδο (Οδηγία 
93/15/ΕΟΚ κ. ε.).

Τα ακίνητα στοιχεία και τα εμπυρεύματα δεν είναι επικίνδυνα από άποψη ασφάλειας. 

Συνεπώς, ο ορισμός πρέπει να περιλαμβάνει μόνο το πλήρες και τελειωμένο φυσίγγιο.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 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 κατόπιν 
αιτήματός του για πολλαπλές αποστολές 
για έναν ή πλείονες τελικούς χρήστες ή 
παραλήπτες και/ή σε μία ή περισσότερες 
συγκεκριμένες τρίτες χώρες και καλύπτει 
ένα ή περισσότερα πυροβόλα όπλα, τα 
μέρη τους και τα πυρομαχικά.

Or. fr

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

15α. «τρίτη χώρα»: η χώρα εκτός του 
τελωνειακού εδάφους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Or. fr
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Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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,

στ) σε πυροβόλα όπλα που 
κατασκευάστηκαν προ του 1900 και τα 
αντίγραφά τους καθώς και σε όλα τα όπλα 
που γεμίζονται από το στόμα,

Or. fr

Τροπολογία 8

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 εξαγωγές και διακίνηση πυροβόλων 
όπλων, βασικών μερών τους και 
πυρομαχικών, προς και μέσω χωρών οι 
οποίες δεν έχον κυρώσει το πρωτόκολλο 
για τα πυροβόλα όπλα.

Or. fr

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) η τρίτη χώρα εισαγωγής έχει εκδώσει τη 
σχετική άδεια εισαγωγής εφόσον αυτό 
προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία,
και

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Ορισμένα τρίτα κράτη δεν προβλέπουν άδεια εισαγωγής.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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. Η διάταξη 
αυτή δεν εφαρμόζεται σε εναέριες 
αποστολές ή αποστολές διά θαλάσσης και 
μέσω λιμένων ή αερολιμένων τρίτων 
χωρών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
υφίσταται μεταφόρτωση ή αλλαγή 
μεταφορικού μέσου.

Or. fr

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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. 

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η αναφορά στις «εργάσιμες ημέρες» δεν μπορεί να προταθεί ως χρονικό κριτήριο, διότι αυτές 
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διαφέρουν από χώρα σε χώρα και τούτο μπορεί να δημιουργήσει αβεβαιότητα. Να σημειωθεί 
ότι «είκοσι εργάσιμες ημέρες» αντιστοιχούν σε μέγιστη προθεσμία ενός μηνός, που είναι 
σίγουρα υπερβολική όταν πρόκειται για οπωσδήποτε ταχείες αποστολές, όπως  επιβάλλει 
σήμερα η παγκόσμια αγορά για αυτές τις ανταλλαγές μη στρατιωτικών προϊόντων.

Τροπολογία 12

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 
διαδικασίες για την έκδοση απλών ή 
πολλαπλών αδειών εξαγωγής εντός 
προθεσμίας η οποία σε καμία περίπτωση 
δεν υπερβαίνει τις εξήντα ημερολογιακές
ημέρες.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Και στην περίπτωση αυτή, η αναφορά στις «εργάσιμες ημέρες» φαίνεται άτοπη. Προθεσμίες 
άνω των ενενήντα ημερών μπορούν να βλάψουν σημαντικά την ανταγωνιστικότητα των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων έναντι των έξωθεν ανταγωνιστών τους που συχνά επωφελούνται 
βραχύτατων προθεσμιών έκδοσης άδειας και, συνεπώς, είναι σε πολύ καλύτερη ανταγωνιστική 
θέση στις διεθνείς αγορές. Η προθεσμία παράδοσης αποτελεί σήμερα βασικό παράγοντα  στο 
διεθνές εμπόριο.

Τροπολογία 13

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 
που καθορίζεται από τα κράτη μέλη, δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη από δώδεκα 
μήνες, ενώ η περίοδος ισχύος της άδειας 
πολλαπλής εξαγωγής δεν μπορεί να είναι 
μικρότερη από εικοσιτέσσερις μήνες.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Είναι προφανές ότι η περίοδος ισχύος της άδειας πολλαπλής εξαγωγής πρέπει να επεκταθεί. 
Πρέπει να ενθαρρυνθεί η διαδικασία της ενιαίας άδειας για πολλαπλές αποστολές ώστε να 
ελαφρυνθούν οι επιβαρύνσεις των κρατών μελών καθώς επίσης οι πρόσθετες δαπάνες των 
επαγγελματιών και, με τον τρόπο αυτό, να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα του ισχύοντος 
συστήματος.

Τροπολογία 14

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 προσπαθούν να 
χρησιμοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες 
επικοινωνίας και ηλεκτρονικά έγγραφα 
ώστε να διευκολύνεται η διαδικασία 
εξαγωγής και επικοινωνίας με τις τρίτες 
χώρες.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για την επικοινωνία μεταξύ των χωρών πρέπει να χρησιμοποιούνται επίσης όσο το δυνατόν 
περισσότερο οι σύγχρονες τεχνολογικές μέθοδοι επικοινωνίας και επεξεργασίας, διότι 
επιτρέπουν την δημιουργία ενός συστήματος ταχύτερου, αποτελεσματικότερου και 
ανταγωνιστικότερου.

Τροπολογία 15

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 βασικών 
στοιχείων τους και των πυρομαχικών.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Η αναφορά στην περιγραφή και τη σήμανση των πυροβόλων όπλων, των στοιχείων τους και 
των πυρομαχικών μπορεί να δημιουργήσει την εντύπωση ότι η άδεια εξαγωγής (και η 
αντίστοιχη άδεια εισαγωγής) πρέπει να περιέχει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη σήμανση 
κάθε όπλου, βασικού στοιχείου ή συσκευασίας και πυρομαχικών.

Το μέτρο αυτό μπορεί να καταστήσει κάθε εξαγωγή πρακτικώς αδύνατη διότι, τη στιγμή κατά 
την οποία υποβάλλεται αυτή η αίτηση εξαγωγής, τα εμπορεύματα κατά κανόνα δεν έχουν ακόμα 
παραχθεί και επομένως οι πληροφορίες αυτές σχετικά με τη σήμανση δεν είναι ακόμα 
διαθέσιμες.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α) το αργότερο κατά την φόρτωση, 
δήλωση ότι τα πυροβόλα όπλα, τα βασικά 
στοιχεία τους και τα πυρομαχικά έχουν 
σημανθεί σύμφωνα με το άρθρο 4 της 
οδηγίας 91/477/ΕΟΚ.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Επομένως, όσον αφορά το άρθρο 6 (η α), είναι σημαντικό ο εξαγωγέας να δηλώνει ότι τα όπλα, 
τα βασικά στοιχεία τους και τα πυρομαχικά έχουν σημανθεί σύμφωνα με τους κανόνες που 
ισχύουν εντός της ΕΕ.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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. 

2. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, εάν περιλαμβάνονται στην 
άδεια εισαγωγής, παρέχονται από τον 
εξαγωγέα στις τρίτες χώρες 
διαμετακόμισης πριν από την αποστολή.
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος απλοποιήθηκε για λόγους σαφήνειας.

Τροπολογία 18

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, των βασικών 
στοιχείων τους και των πυρομαχικών, για 
επαληθεύσιμους νόμιμους σκοπούς, 
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται το 
κυνήγι, η αθλητική σκοποβολή, η 
αξιολόγηση, οι εκθέσεις και οι επισκευές.

Or. fr

Τροπολογία 19

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 

3. Οι κυνηγοί και οι αθλητές σκοποβολής, 
όταν εγκαταλείπουν την τελωνειακή 
επικράτεια της ΕΕ ή επιστρέφουν σε 
αυτήν από σημείο διέλευσης των 
εξωτερικών συνόρων, για την προσωρινή 
εξαγωγή ενός ή περισσότερων πυροβόλων 
όπλων, των βασικών στοιχείων τους και 
πυρομαχικών, 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 
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αρχή του κράτους μέλους διαμονής τους. κράτους μέλους διαμονής τους.

Or. fr

Τροπολογία 20

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 
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.

διαγράφεται

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. fr



PA\852875EL.doc 15/20 PE456.611v01-00

EL

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

15α. Δεν πρέπει να απαιτείται άδεια 
εξαγωγής για προσωρινή εξαγωγή 
πυροβόλων όπλων, βασικών τους 
στοιχείων και πυρομαχικών, για νόμιμους 
και δυνάμενους να επαληθευτούν 
σκοπούς, όπως για εμπορικές εκθέσεις, 
επισκευές ή πραγματογνωμοσύνη, υπό 
την προϋπόθεση ότι ο εξαγωγέας θα έχει 
αιτιολογήσει τη νόμιμη κατοχή των 
πυροβόλων όπλων του και τα εξάγει υπό 
το καθεστώς τελειοποίησης προς 
επανεισαγωγή ή τελωνειακό καθεστώς 
προσωρινής εξαγωγής.

Or. fr

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αρνούνται να χορηγήσουν άδεια α) αρνούνται να χορηγήσουν άδεια 
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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,

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 βασικών μερών τους ή πυρομαχικών, 
ή για άλλα εκ προθέσεως βίαια
εγκλήματα,

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι δύσκολο να οριστεί η έννοια της βαρύτητας μιας παράβασης και η γενική αναφορά της 
και μόνο  μπορεί να οδηγήσει σε εφαρμογές κατά διακριτική ευχέρεια που μπορούν να 
προέρχονται από τυχαίες διακρίσεις. Η αναφορά σε μία εκ προθέσεως βίαια παράβαση  (ή στα 
αγγλικά "violent intentional crime»  που περιέχεται στο άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο β της 
Οδηγίας 91/477/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2008/51του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου προβλέπεται για να επανορθώσει αυτή τη γενικότητα.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 515/97 του 
Συμβουλίου της 13ης Μαρτίου 1997, και 
ιδίως οι διατάξεις αυτού περί 
εμπιστευτικότητας των πληροφοριών, 
εφαρμόζεται mutatis mutandis, με την 
επιφύλαξη του άρθρου 18 του παρόντος 
κανονισμού.

2. (Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο).

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για διόρθωση στο γαλλικό κείμενο, το οποίο αναφέρεται στον παρόντα κανονισμό 
αντί του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 515/97.
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Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

3. 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.

Or. fr

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – εδάφιο 1

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 
πρώτη ημέρα του τριακοστού έβδομου 
μήνα που ακολουθεί τη δημοσίευσή του 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η προθεσμία εκατόν είκοσι ημερών δεν είναι ρεαλιστική, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να 
τροποποιηθούν πολλές εθνικές διαδικασίες και τα αντίστοιχα έντυπα για να προσαρμοστούν 
στους νέους κανόνες. Ορισμένες από τις ρήτρες αυτές συνδέονται με τα κριτήρια της οδηγίας 
91/477/EΚ που τροποποιήθηκε πρόσφατα, το 2008, και η οποία δεν θα εφαρμοστεί εξ 
ολοκλήρου πριν το  2014. Ορισμένα κράτη μέλη, (π.χ. η Γαλλία και η Ισπανία) δεν έχουν ακόμα 
μεταφέρει αυτά τα μέτρα στην εθνική τους νομοθεσία. Επομένως, δεν είναι ρεαλιστικό να
προγραμματιστεί η εφαρμογή αυτής της ρύθμισης πριν την οριστική εφαρμογή της Οδηγίας 
91/477/EΚ, όπως τροποποιήθηκε το 2008.
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Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – μέρος Α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

A: Πυροβόλα όπλα A : Πυροβόλα όπλα

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

9302 00 00 Περίστροφα και πιστόλια, 
άλλα από εκείνα της κλάσης 9303 

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

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 00 Άλλα τουφέκια και καραμπίνες 
κυνηγιού ή σκοποβολής αθλητισμού 
πυροβόλα, συμπεριλαμβανομένων αυτών 
που συνδυάζουν λεία κάννη με γραμμωτή 
κάννη:

9303 20 10 − Με λεία κάννη 9303 20 10 − Πυροβόλα όπλα με λεία 
κάννη

9303 20 95 – Άλλα
9303 30 00 Άλλα τουφέκια και
καραμπίνες κυνηγιού ή σκοποβολής 
αθλητισμού.

9303 30 00 Άλλα πυροβόλα όπλα 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)

Or. fr

Αιτιολόγηση

Κάθε αναφορά σε “άλλα” προϊόντα πρέπει να απαλειφθεί και κάθε είδος πρέπει να ορίζεται 
σαφώς στο παράρτημα, ώστε να αποφεύγεται κάθε ασάφεια για τις τελωνειακές υπηρεσίες και 
τις επιχειρήσεις. Κάθε αναφορά σε όπλα ή αντικείμενα εκτός του πεδίου εφαρμογής του 
Πρωτοκόλλου των Ηνωμένων Εθνών, όπως τα όπλα με ελατήριο, ή τα αεροβόλα πρέπει να 
διαγραφεί. Είναι προφανές ότι τα προϊόντα αυτά δεν έχουν καμία σχέση με τη το "διεθνικό 
οργανωμένο έγκλημα". Επίσης πρέπει να αποκλειστούν από τη ρύθμιση άλλα είδη που δεν είναι
επικίνδυνα από μόνα τους, όπως τα βλήματα και τα σκάγια.
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Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – μέρος Β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Β: Μέρη και βασικά εξαρτήματα B: Βασικά στοιχεία που αποτελούν
9305 Μέρη και εξαρτήματα των ειδών των 
κλάσεων 9302 μέχρι 9304:

9305 Μέρη και εξαρτήματα των ειδών των 
κλάσεων 9302 μέχρι 9303:

9305 10 00 − Για περίστροφα ή πιστόλια 9305 10 00 − Για περίστροφα ή πιστόλια
− Για τουφέκια ή καραμπίνες της κλάσης 
9303:

− Για τουφέκια ή καραμπίνες της κλάσης 
9303:

9305 21 00 − − Κάνες λείες 9305 21 00 − − Κάνες λείες

9305 29 00 – – Άλλα
9305 99 00 – Λοιπά

Or. fr

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – μέρος Γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Γ: Πυρομαχικά. Γ: Πυρομαχικά, όπως αναφέρονται στο 
άρθρο 2, παράγραφος 3, ταξινομημένα εις

9306 Φυσίγγια, άλλα πυρομαχικά και 
βλήματα, και μέρη τους στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα κυνηγετικά 
σκάγια
– Φυσίγγια για τουφέκια ή καραμπίνες με 
λεία κάνη και τα μέρη τους:
9306 21 00 – – Φυσίγγια 9306 21 00 – – Φυσίγγια για τουφέκια με 

λεία κάνη
9306 29 – – Άλλα 
9306 29 40 – – – Κάλυκες 
9306 29 70 – – – Άλλα 
9306 30 − Άλλα φυσίγγια και τα μέρη 
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τους:
9306 30 10 – – Για περίστροφα και 
πιστόλια της κλάσης 9302

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

– – – Άλλα
9306 30 91 – – – – Φυσίγγια με κεντρικό 
επικρουστήρα

9306 30 91 – – – – Φυσίγγια με κεντρικό 
επικρουστήρα

9306 30 93 – – – – Φυσίγγια με 
επικρουστήρα δακτυλιωτό

9306 30 93 – – – – Φυσίγγια με 
επικρουστήρα δακτυλιωτό

9306 30 97 – – – – Άλλα
9306 90 – Άλλα
9306 90 90 – – Άλλα

Or. fr


