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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Βρυξέλλες 1.2.2010
-

Έγγραφο καθοδήγησης1

Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και
στα πυροβόλα όπλα
1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι να παρέχει «φιλική προς το χρήστη» καθοδήγηση
σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αρ. 764/20082 («κανονισµός αµοιβαίας
αναγνώρισης» ή «κανονισµός») στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα. Θα ενηµερωθεί ώστε να
αντικατοπτρίζει την εµπειρία και τις πληροφορίες που προσκοµίζονται από κράτη µέλη,
αρχές και επιχειρήσεις.
Τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το έγγραφο είναι τα εξής:
– Πυροβόλα όπλα, δηλαδή οποιοδήποτε φορητό όπλο µε κάννη το οποίο εξακοντίζει, είναι
σχεδιασµένο να εξακοντίζει ή µπορεί να µετατραπεί ώστε να εξακοντίζει σφαίρα, βολίδα ή
βλήµα µέσω της ενέργειας εκρηκτικής ύλης, εκτός εάν εξαιρείται για έναν από τους
λόγους που αναφέρονται στο µέρος III του παραρτήµατος I της οδηγίας 2008/51/ΕΚ3. Για
τους σκοπούς αυτής της οδηγίας, ένα αντικείµενο θεωρείται ότι µπορεί 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.
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Το παρόν έγγραφο δεν έχει νοµικά δεσµευτικό χαρακτήρα. Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε άλλο
πρόσωπο που ενεργεί εκ µέρους της ευθύνεται για τη χρήση των πληροφοριών που περιλαµβάνονται
στην παρούσα δηµοσίευση ή για τυχόν σφάλµατα που ενδέχεται να υπάρχουν παρά την προσεκτική
προετοιµασία και τον έλεγχο. Το παρόν έγγραφο καθοδήγησης δεν αντανακλά απαραιτήτως τη γνώµη
ή τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 764/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Ιουλίου
2008 για τη θέσπιση διαδικασιών σχετικά µε την εφαρµογή ορισµένων εθνικών τεχνικών κανόνων στα
προϊόντα που κυκλοφορούν νόµιµα στην αγορά άλλου κράτους µέλους και για την κατάργηση της
απόφασης αρ. 3052/95/EC, ΕΕ L 218, 13.8.2008, σελ. 21.
Οδηγία 2008/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για την
τροποποίηση της οδηγίας 91/477/ΕΟΚ σχετικά µε τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων,
ΕΕ L 179, 8.7.2008, σελ. 5.
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– Μη πυροβόλα όπλα, όπως ορίζονται από την εθνική νοµοθεσία των κρατών µελών.
Οι µεταφορές πυροµαχικών εναρµονίζονται από τις οδηγίες 91/477/ΕΟΚ4 και 2008/51/ΕΚ,
σε συνδυασµό µε την οδηγία 93/15/ΕΟΚ. Οι διατάξεις που αφορούν την εµπορία και τον
έλεγχο των εκρηκτικών υλικών εµπορικής χρήσης καθορίζονται στην οδηγία 93/15/ΕΟΚ5,
ωστόσο σε 11 κράτη µέλη ο έλεγχος των πυροµαχικών υπόκειται στους κανόνες που
ορίζονται από τη σύµβαση CIP6.
2.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ (ΕΚ) 764/2008

Ο κανονισµός ισχύει για διοικητικές αποφάσεις που απευθύνονται σε οικονοµικούς φορείς,
βάσει ενός τεχνικού κανόνα, για οποιοδήποτε προϊόν κυκλοφορεί νόµιµα στην αγορά άλλου
κράτους µέλους, όταν η άµεση ή έµµεση συνέπεια της σχετικής απόφασης είναι η
απαγόρευση, η τροποποίηση, οι πρόσθετες δοκιµές ή η απόσυρση του προϊόντος (άρθρο 2.1).
Οι αρχές που προτίθενται να λάβουν την απόφαση αυτή πρέπει να πληρούν τις διαδικαστικές
απαιτήσεις του κανονισµού.
Ο κανονισµός εφαρµόζεται όταν πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις:
2.1.

Η (προβλεπόµενη) διοικητική απόφαση πρέπει να αφορά ένα προϊόν που
κυκλοφορεί νόµιµα στην αγορά άλλου κράτους µέλους
Η αρχή της αµοιβαίας αναγνώρισης εφαρµόζεται όταν ένα προϊόν που κυκλοφορεί
νόµιµα στην αγορά ενός κράτους µέλους διατίθεται στην αγορά ενός άλλου κράτους
µέλους. Ορίζει ότι ένα κράτος µέλος δεν µπορεί να απαγορεύει την πώληση, στην
επικράτειά του, προϊόντων που κυκλοφορούν νόµιµα στην αγορά άλλου κράτους
µέλους, ακόµη και όταν κατασκευάζονται σύµφωνα µε διαφορετικούς τεχνικούς
κανόνες. Οι πραγµατικές και πιθανές αποφάσεις άρνησης της αµοιβαίας
αναγνώρισης διέπονται από τον κανονισµό. Ως εκ τούτου, τα κράτη µέλη που
προτίθενται να απαγορεύσουν την πρόσβαση στην αγορά τους πρέπει να
ακολουθούν τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6.

2.2.

Η (προβλεπόµενη) διοικητική απόφαση πρέπει να αφορά ένα προϊόν που δεν
υπόκειται σε εναρµονισµένη νοµοθεσία της ΕΕ
Ο κανονισµός εφαρµόζεται στον µη εναρµονισµένο τοµέα για προϊόντα για τα οποία
είτε δεν υπάρχει εναρµόνιση των νοµοθεσιών σε επίπεδο ΕΕ είτε για πτυχές των
προϊόντων που δεν καλύπτονται από µερική εναρµόνιση.

4
5
6

EL

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 1991 σχετικά µε τον έλεγχο της απόκτησης και
της κατοχής όπλων, ΕΕ L 256, 13.09.1991, σελ. 51.
Οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 1993 για την εναρµόνιση των διατάξεων περί
της εµπορίας και του ελέγχου των εκρηκτικών υλών εµπορικής χρήσης, ΕΕ L 121, 15.5.1993, p. 20.
Κανόνες που θεσπίστηκαν από τη Μόνιµη ∆ιεθνή Επιτροπή για τη ∆οκιµή Φορητών Όπλων —
Commission Internationale Permanente pour l’Epreuve des Armes à Feu Portatives — Ständige
Internationale Kommission für die Prüfung von Handfeuerwaffen. Βλ. http://www.cip-bp.org/.
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2.3.

Η (προβλεπόµενη) διοικητική απόφαση πρέπει να απευθύνεται σε οικονοµικούς
φορείς
Κάθε περιοριστική απόφαση που λαµβάνεται από εθνικές αρχές και απευθύνεται σε
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο δεν είναι οικονοµικός φορέας, δεν εµπίπτει στο
πεδίο εφαρµογής του κανονισµού.

2.4.

Η (προβλεπόµενη) διοικητική απόφαση πρέπει να βασίζεται σε τεχνικό κανόνα
Σύµφωνα µε τον κανονισµό,7 ως τεχνικός κανόνας νοείται κάθε νοµοθετική,
κανονιστική ή άλλη διοικητική διάταξη ενός κράτους µέλους, µη εναρµονισµένη σε
επίπεδο ΕΕ:
(1) η οποία απαγορεύει, στην επικράτεια του εν λόγω κράτους µέλους, τη διάθεση
ενός προϊόντος (ή τύπου προϊόντος) που κυκλοφορεί νόµιµα στην αγορά άλλου
κράτους µέλους ή η συµµόρφωση προς την οποία είναι υποχρεωτική, ώστε το εν
λόγω προϊόν να διατεθεί στην αγορά του κράτους µέλους όπου έχει ληφθεί ή
πρόκειται να ληφθεί η διοικητική απόφαση και
(2) η οποία καθορίζει τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά του εν λόγω (τύπου)
προϊόντος, όπως τα επίπεδα ποιότητας, επιδόσεων ή ασφάλειας ή τις διαστάσεις του,
συµπεριλαµβανοµένων των απαιτήσεων για την ονοµασία πώλησής του, την
ορολογία, τα σύµβολα, τις δοκιµές και τις µεθόδους δοκιµών, τη συσκευασία, τη
σήµανση ή την επισήµανση ή
(3) η οποία επιβάλλει στο προϊόν (ή τύπο), για λόγους προστασίας των καταναλωτών
ή του περιβάλλοντος, κάθε άλλη απαίτηση που επηρεάζει τον κύκλο ζωής του
προϊόντος µετά τη διάθεσή του στην αγορά, όπως οι όροι χρήσης, ανακύκλωσης,
επαναχρησιµοποίησης ή διάθεσής του, εφόσον οι εν λόγω όροι µπορούν να
επηρεάσουν σηµαντικά τη σύνθεση, τη φύση ή την εµπορία του (τύπου) προϊόντος.

2.5.

Η άµεση ή έµµεση συνέπεια της (προβλεπόµενης) διοικητικής απόφασης πρέπει
να είναι µια από τις ακόλουθες:
(α)

η απαγόρευση της διάθεσης του εν λόγω προϊόντος (ή τύπου) στην αγορά,

(β)

η τροποποίηση ή οι πρόσθετες δοκιµές του εν λόγω προϊόντος (ή τύπου), για
να µπορεί να διατεθεί ή να παραµείνει στην αγορά,

(γ)

η απόσυρση του εν λόγω προϊόντος (ή τύπου) από την αγορά.

Κάθε (προβλεπόµενη) απόφαση αυτού του τύπου πρέπει να λαµβάνεται σύµφωνα µε
τον κανονισµό8.
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Άρθρο 2(2) του κανονισµού.
Άρθρο 2(1) του κανονισµού.

EL

3.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
ΠΥΡΟΒΟΛΑ ΟΠΛΑ

ΣΤΑ

ΟΠΛΑ

ΣΤΑ

Ο κανονισµός αµοιβαίας αναγνώρισης πρέπει να εφαρµόζεται στα όπλα και στα πυροβόλα
όπλα µόνο εφόσον ικανοποιούνται όλες οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στα σηµεία 3.1
έως 3.4:
3.1.

Η (προβλεπόµενη) διοικητική απόφαση πρέπει να αφορά όπλα ή πυροβόλα όπλα
που κυκλοφορούν νόµιµα στην αγορά άλλου κράτους µέλους
Ο κανονισµός πρέπει να εφαρµόζεται µόνο σε όπλα και πυροβόλα όπλα που
κυκλοφορούν νόµιµα στην αγορά άλλου κράτους µέλους (άρθρο 2 παράγραφος 1).
Αυτό σηµαίνει ότι όπλα ή πυροβόλα όπλα που δεν έχουν κυκλοφορήσει
προηγουµένως στην επικράτεια της ΕΕ δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του
κανονισµού. Τα προϊόντα αυτά πρέπει να συµµορφώνονται µε τους τεχνικούς
κανόνες που ισχύουν στο κράτος µέλος στην αγορά του οποίου διατίθενται για
πρώτη φορά στο πλαίσιο της ΕΕ.
Ορισµένοι τύποι πυροβόλων όπλων δεν µπορούν να κυκλοφορήσουν νόµιµα στην
αγορά της ΕΕ, καθώς απαγορεύονται από την οδηγία 91/477/ΕΟΚ του Συµβουλίου
(όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2008/51/ΕΚ)9:

3.2.

(1)

εκρηκτικοί στρατιωτικοί µηχανισµοί και εκτοξευτές,

(2)

αυτόµατα πυροβόλα όπλα,

(3)

πυροβόλα όπλα που έχουν τη µορφή άλλου αντικειµένου,

(4)

πυροµαχικά µε διατρητικά, εκρηκτικά ή εµπρηστικά βλήµατα, καθώς και τα
βλήµατα για αυτά τα πυροµαχικά,

(5)

πυροµαχικά για πιστόλια και περίστροφα µε διαστελλόµενα βλήµατα, καθώς
και τα βλήµατα για αυτά τα πυροµαχικά, εκτός από τα κυνηγετικά όπλα ή τα
όπλα σκοποβολής, για άτοµα που έχουν σχετική άδεια να τα χρησιµοποιούν.

Η (προβλεπόµενη) διοικητική απόφαση πρέπει να απευθύνεται σε οικονοµικούς
φορείς
Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 1, ο κανονισµός εφαρµόζεται σε διοικητικές
αποφάσεις που απευθύνονται σε οικονοµικούς φορείς, είτε έχουν ληφθεί είτε
πρόκειται να ληφθούν, βάσει «τεχνικού κανόνα», για όπλα και πυροβόλα όπλα που
κυκλοφορούν νόµιµα στην αγορά άλλου κράτους µέλους, όταν η άµεση ή έµµεση
συνέπεια της σχετικής απόφασης είναι η απαγόρευση, η τροποποίηση, οι πρόσθετες
δοκιµές ή η απόσυρση, όπως προβλέπεται στο σηµείο 3.1.
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Η οδηγία δεν ισχύει για την απόκτηση ή την κατοχή όπλων και πυροµαχικών, σύµφωνα µε την εθνική
νοµοθεσία, από τις ένοπλες δυνάµεις, την αστυνοµία, τις δηµόσιες υπηρεσίες, τους συλλέκτες και τους
οργανισµούς πολιτιστικού και ιστορικού χαρακτήρα µε αντικείµενο τα όπλα, εφόσον η ιδιότητα αυτή
αναγνωρίζεται από το κράτος µέλος στην επικράτεια του οποίου είναι εγκατεστηµένοι. ∆εν
εφαρµόζεται επίσης ούτε στη µεταφορά πολεµικών όπλων και πυροµαχικών για εµπορικούς σκοπούς.
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Αυτό συνεπάγεται ότι ο κανονισµός εφαρµόζεται µόνο σε προβλεπόµενες
διοικητικές αποφάσεις και διοικητικές αποφάσεις που έχουν ληφθεί από αρµόδιες
αρχές µε τις συνέπειες που αναφέρονται παραπάνω, εφόσον απευθύνονται σε:
– εµπόρους ή κατασκευαστές, δηλ. σε κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο του οποίου η
εµπορική ή επαγγελµατική ιδιότητα συνίσταται εξ ολοκλήρου ή εν µέρει στην
κατασκευή, εµπορία, ανταλλαγή, ενοικίαση, επισκευή ή µεταποίηση πυροβόλων
όπλων, µερών τους και πυροµαχικών,
– µεσίτες, δηλ. σε κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, πλην των οπλοπωλών, του
οποίου η εµπορική ή επαγγελµατική ιδιότητα συνίσταται εξ ολοκλήρου ή εν µέρει
στην αγορά, πώληση ή διευθέτηση µεταφορών όπλων.
Για τον λόγο αυτό - και µε την επιφύλαξη του άρθρου 36 της ΣΛΕΕ - τυχόν
περιοριστικές
αποφάσεις
που
λαµβάνονται
από
αρµόδιες
αρχές
(συµπεριλαµβανοµένης της αστυνοµίας) και απευθύνονται σε φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο, το οποίο δεν είναι οικονοµικός φορέας (π.χ. ιδιώτες, ενώσεις, κ.λπ.), δεν
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης.
Οµοίως, οι εθνικές διατάξεις περί οπλοφορίας κυνηγετικών όπλων ή όπλων
σκοποβολής δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του κανονισµού.
3.3.

Η (προβλεπόµενη) διοικητική απόφαση πρέπει να βασίζεται σε τεχνικό κανόνα

3.3.1.

Έννοια του «τεχνικού κανόνα»
Ο κανονισµός αµοιβαίας αναγνώρισης εφαρµόζεται σε (προβλεπόµενες) διοικητικές
αποφάσεις που λαµβάνονται βάσει «τεχνικού κανόνα» (άρθρο 2 παράγραφος 2).
Όσον αφορά τα όπλα και τα πυροβόλα όπλα ειδικότερα, ως τεχνικός κανόνας νοείται
κάθε νοµοθετική, κανονιστική ή άλλα διοικητική διάταξη ενός κράτους µέλους:
(α)

η οποία απαγορεύει τη διάθεση όπλων ή πυροβόλων όπλων που κυκλοφορούν
νόµιµα στην αγορά άλλου κράτους µέλους στην επικράτεια του κράτους
µέλους όπου έχει ληφθεί ή πρόκειται να ληφθεί η διοικητική απόφαση ή η
συµµόρφωση µε την οποία είναι υποχρεωτική, όταν το όπλο ή το πυροβόλο
όπλο κυκλοφορεί στην επικράτεια του εν λόγω κράτους µέλους και

(β)

η οποία καθορίζει:

• τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά του εν λόγω όπλου ή πυροβόλου όπλου (ή
τύπου), όπως τα επίπεδα ποιότητας, επιδόσεων ή ασφάλειας ή τις διαστάσεις του,
συµπεριλαµβανοµένων των απαιτήσεων για την ονοµασία πώλησής του, την
ορολογία, τα σύµβολα, τις δοκιµές και τις µεθόδους δοκιµών, τη συσκευασία, τη
σήµανση ή την επισήµανση ή
• κάθε άλλη απαίτηση, η οποία επιβάλλεται στο εν λόγω όπλο ή πυροβόλο όπλο (ή
τύπο), για λόγους προστασίας των καταναλωτών ή του περιβάλλοντος, και
επηρεάζει τον κύκλο ζωής του µετά τη διάθεσή του στην αγορά, όπως οι όροι
χρήσης, ανακύκλωσης, επαναχρησιµοποίησης ή διάθεσής του, εφόσον οι εν λόγω
όροι µπορούν να επηρεάσουν σηµαντικά τη σύνθεση, τη φύση ή την εµπορία του
όπλου ή του πυροβόλου όπλου.
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3.3.2.

Η προηγούµενη έγκριση συνιστά τεχνικό κανόνα;
Η υποχρέωση υποβολής ενός πυροβόλου όπλου για προηγούµενη έγκριση πριν από
τη διάθεσή του στην αγορά ενός κράτους µέλους δεν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής
του κανονισµού, ωστόσο ο κανονισµός εφαρµόζεται εάν απαιτείται συµµόρφωση µε
ορισµένους τεχνικούς κανόνες πριν από την έγκριση της διάθεσης στην αγορά. Στην
περίπτωση αυτή, κάθε προβλεπόµενη απόφαση απόρριψης της αίτησης πρέπει να
λαµβάνεται σύµφωνα µε τον κανονισµό, ώστε ο αιτών να τυγχάνει της διαδικαστικής
προστασίας που παρέχει ο παρών κανονισµός.

3.3.3.

Σήµανση πυροβόλων όπλων σε επίπεδο ΕΕ
Σύµφωνα µε την οδηγία 2008/51/ΕΚ, τα κράτη µέλη πρέπει να εξασφαλίσουν, έως
τις 28 Ιουλίου 2010, ότι κάθε πυροβόλο όπλο ή µέρος του που κυκλοφορεί στην
αγορά έχει σηµανθεί και καταχωριστεί σύµφωνα µε την οδηγία ή ότι είναι
απενεργοποιηµένο. Σκοπός αυτής της διάταξης είναι η αναγνώριση και η
ιχνηλασιµότητα κάθε συναρµολογούµενου πυροβόλου όπλου.
Η σήµανση πρέπει να τοποθετείται σε ουσιώδες τµήµα του πυροβόλου όπλου, ώστε
η καταστροφή της να καθιστά το πυροβόλο όπλο άχρηστο.
Η σήµανση αυτή «υπόκειται σε εναρµόνιση σε επίπεδο ΕΕ» και, συνεπώς, δεν
εµπίπτει στον ορισµό που καθορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2, στοιχείο α) του
κανονισµού. Συνεπώς, η εν λόγω σήµανση δεν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του
κανονισµού.
Πολλά κράτη µέλη εφαρµόζουν τη Σύµβαση για την αµοιβαία αναγνώριση
σφραγίδων δοκιµής σε φορητά όπλα10. Η σύµβαση καθορίζει τη φύση και τον τρόπο
διεξαγωγής των επίσηµων δοκιµών στις οποίες θα υποβάλλονται τα όπλα.
Περιλαµβάνει τα πρότυπα µέτρησης, την τυποποίηση των διαστάσεων του θαλάµου
των πυροβόλων όπλων εµπορικής χρήσης και τις µεθόδους επιθεώρησης και
δοκιµών. Οι σφραγίδες δοκιµής της επίσηµης υπηρεσίας δοκιµών κάθε
συµβαλλόµενου πρέπει να αναγνωρίζονται στην επικράτεια των άλλων
συµβαλλόµενων. Τα µέλη αναγνωρίζουν ξένες επίσηµες σφραγίδες δοκιµών ως
ισοδύναµες µε τις σφραγίδες δοκιµών των εθνικών τους υπηρεσιών δοκιµών.

3.4.

Η (προβλεπόµενη) διοικητική απόφαση πρέπει να απαγορεύει τη διάθεση ενός
όπλου ή πυροβόλου όπλου που κυκλοφορεί νόµιµα στην αγορά άλλου κράτους
µέλους
Η άµεση ή έµµεση συνέπεια της (προβλεπόµενης) διοικητικής απόφασης πρέπει να
είναι µια από τις ακόλουθες:
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–

η απαγόρευση της διάθεσης του εν λόγω όπλου (ή τύπου) στην αγορά,

–

η τροποποίηση ή οι πρόσθετες δοκιµές του εν λόγω όπλου (ή τύπου),
για να µπορεί να διατεθεί ή να παραµείνει στην αγορά,

–

η απόσυρση του εν λόγω όπλου (ή τύπου) από την αγορά.

Βλ. σηµείωση 6 ανωτέρω.
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4.

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΟΠΛΩΝ

4.1.

Πυροβόλα όπλα
Η απόκτηση και η κατοχή πυροβόλων όπλων διέπεται από την οδηγία 91/477/ΕΟΚ,
όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2008/51/ΕΚ.
Οι εθνικοί κανόνες που εφαρµόζουν αυτές τις διατάξεις «υπόκεινται σε εναρµόνιση
σε επίπεδο ΕΕ». Συνεπώς, δεν εµπίπτουν στον ορισµό του «τεχνικού κανόνα» που
καθορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισµού και οι αποφάσεις που
βασίζονται σε αυτούς δεν υπόκεινται στον κανονισµό.

4.2.

Άλλα όπλα
Η απόκτηση και η κατοχή άλλων όπλων δεν «υπόκειται σε εναρµόνιση σε επίπεδο
ΕΕ».
Οι εθνικοί κανόνες για την κατοχή όπλων, πλην των πυροβόλων όπλων, δεν
απαγορεύουν τη διάθεση ενός όπλου που κυκλοφορεί νόµιµα στην αγορά άλλου
κράτους µέλους. Συνεπώς, οι κανόνες αυτοί δεν εµπίπτουν στον ορισµό που
καθορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2, στοιχείο β) του κανονισµού, ο οποίος δεν
ισχύει για αυτούς.
Εθνικοί κανόνες που περιορίζουν την απόκτηση όπλων, πλην των πυροβόλων
όπλων, δεν συνιστούν τεχνικό κανόνα, όπως καθορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος
2, σηµείο β) του κανονισµού, καθώς δεν ορίζουν τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά
του εν λόγω προϊόντος ή τύπου προϊόντος, ούτε άλλες απαιτήσεις που επηρεάζουν
τον κύκλο ζωής του προϊόντος µετά τη διάθεσή του στην αγορά.
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