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(Πράξεις εγκριθείσες δυνάµει του τίτλου V της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση)

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ 2003/468/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 23ης Ιουνίου 2003
για τον έλεγχο της διαµεσολάβησης µε αντικείµενο όπλα
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΥΙΟΘΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ:

Έχοντας υπόψη:
Άρθρο 1

τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 15,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

1. Στόχος της παρούσας κοινής θέσης είναι ο έλεγχος της διαµεσολάβησης µε αντικείµενο όπλα προς αποφυγή καταστρατηγήσεων των απαγορεύσεων που επιβάλλουν τα Ηνωµένα Έθνη, η
Ευρωπαϊκή Ένωση ή ο ΟΑΣΕ στις εξαγωγές όπλων, καθώς και των
κριτηρίων του κώδικα συµπεριφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
τις εξαγωγές όπλων.

(1)

Στο πλαίσιο της εφαρµογής του Κώδικα Συµπεριφοράς της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εξαγωγές όπλων τα κράτη µέλη
συµφώνησαν να αντιµετωπίσουν το πρόβληµα του ελέγχου
της διαµεσολάβησης µε αντικείµενο όπλα.

(2)

Τα κράτη µέλη συνέχισαν και ανέπτυξαν τις συζητήσεις τους
για το λαθρεµπόριο όπλων και τις δραστηριότητες διαµεσολάβησης και συµφώνησαν µια σειρά διατάξεων για τον
έλεγχο των εν λόγω δραστηριοτήτων µέσω της εθνικής
νοµοθεσίας, κατά τα εκτιθέµενα στο παρόν.

2. Προς επίτευξη αυτού του στόχου, τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι η εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία τους στον τοµέα αυτόν
είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις που εκτίθενται παρακάτω.

(3)

Στα περισσότερα κράτη µέλη υφίσταται ήδη ή τελεί υπό
θέσπιση σχετική εθνική νοµοθεσία.

Άρθρο 2

(4)

Στην τέταρτη ετήσια έκθεση την εκπονηθείσα σύµφωνα µε
τη λειτουργική διάταξη 8 του Κώδικα συµπεριφοράς της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εξαγωγές όπλων τα κράτη µέλη
συµφώνησαν να συνεχίσουν τις συζητήσεις για τη διαµεσολάβηση στον τοµέα των όπλων, µε βάση τις εγκριθείσες
κατευθυντήριες γραµµές και µε σκοπό τη θέσπιση σχετικής
κοινής θέσης.

(5)

(6)

(7)

Τα κράτη µέλη που συµµετέχουν στον διακανονισµό του
Βασσενάαρ ενέκριναν µία δήλωση µε την οποία συµφωνούν
ότι θα εξετάσουν τη λήψη εθνικών µέτρων για τη ρύθµιση
των δραστηριοτήτων διαµεσολάβησης µε αντικείµενο όπλα.
Το πρόγραµµα δράσης των Ηνωµένων Εθνών για τα φορητά
και τα όπλα µικρού διαµετρήµατος υποχρεώνει τα κράτη να
θεσπίσουν προσήκουσα εθνική νοµοθεσία ή διοικητική διαδικασία για τη ρύθµιση των δραστηριοτήτων διαµεσολάβησης
µε αντικείµενο τα εν λόγω όπλα, και να προβούν σε
περαιτέρω ενέργειες προς τόνωση της διεθνούς συνεργασίας
για την πρόληψη, την καταπολέµηση και την εξάλειψη της
παράνοµης διαµεσολάβησης µε αντικείµενο τα όπλα αυτά.
Το πρωτόκολλο των Ηνωµένων Εθνών κατά της παράνοµης
κατασκευής και εµπορίας πυροβόλων όπλων και πυροµαχικών, και άλλων συναφών υλικών, το οποίο συµπληρώνει τη
σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για την καταπολέµηση του
διασυνοριακού οργανωµένου εγκλήµατος, απαιτεί από τα
κράτη µέρη να θεσπίσουν ένα σύστηµα που θα διέπει τις
δραστηριότητες όσων συµµετέχουν στη διαµεσολάβηση,

1. Τα κράτη µέλη ενεργούν τα δέοντα προκειµένου να ελέγχουν
τις δραστηριότητες διαµεσολάβησης εντός της επικράτειάς τους.
Παροτρύνονται επίσης τα κράτη µέλη να εξετάσουν το ενδεχόµενο
ελέγχου των εν λόγω δραστηριοτήτων εκτός της επικράτειάς τους,
εφ'όσον τις διενεργούν µεσάζοντες οι οποίοι είναι υπήκοοί τους, ή
διαµένουν ή είναι εγκατεστηµένοι στην επικράτειά τους.
2. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν επίσης σαφές νοµικό πλαίσιο για
τις νόµιµες δραστηριότητες διαµεσολάβησης.
3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, δραστηριότητες διαµεσολάβησης είναι οι δραστηριότητες προσώπων και φορέων:
— που διαπραγµατεύονται ή διακανονίζουν συναλλαγές οι οποίες
ενδέχεται να περιλαµβάνουν τη µεταφορά από µία τρίτη χώρα
σε οιαδήποτε άλλη τρίτη χώρα, αντικειµένων αναγραφόµενων
στον κοινό κατάλογο στρατιωτικού εξοπλισµού της ΕΕ,
ή
— που αγοράζουν, πωλούν ή διακανονίζουν τα της µεταφοράς
τέτοιων αντικειµένων ευρισκόµενων στη νοµή τους, από µία
τρίτη χώρα σε οιαδήποτε άλλη τρίτη χώρα.
Η παρούσα παράγραφος δεν απαγορεύει στα κράτη µέλη να
ορίσουν τις δραστηριότητες διαµεσολάβησης στην εθνική τους
νοµοθεσία έτσι ώστε να περιλάβουν και τις περιπτώσεις εξαγωγής
τέτοιων αντικειµένων από το έδαφός τους ή από το έδαφος άλλου
κράτους µέλους.
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Άρθρο 3
1.
Για την ανάληψη δραστηριοτήτων διαµεσολάβησης απαιτείται
άδεια ή γραπτή εξουσιοδότηση των αρµόδιων αρχών του κράτους
µέλους όπου λαµβάνουν χώρα οι δραστηριότητες και, εάν το
απαιτεί η εθνική νοµοθεσία, όπου διαµένει ή είναι εγκατεστηµένος ο
µεσολαβητής. Τα κράτη µέλη αξιολογούν τις αιτήσεις έκδοσης
άδειας ή γραπτής εξουσιοδότησης για συγκεκριµένες πράξεις διαµεσολάβησης µε βάση τις διατάξεις του Κώδικα Συµπεριφοράς της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εξαγωγές όπλων.
2.
Τα κράτη µέλη τηρούν αρχείο όπου καταχωρούνται για δέκα
έτη τουλάχιστον τα πρόσωπα και οι φορείς οι οποίοι έχουν λάβει
άδεια βάσει της παραγράφου 1.
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τον οποίο θα λαµβάνεται ιδιαίτερα υπόψη η περίπτωση στην οποία
πλείονα του ενός κράτη µέλη συµµετέχουν στον έλεγχο της αυτής
πράξης διαµεσολάβησης.
2. Πληροφορίες ανταλλάσσονται µεταξύ άλλων στους ακόλουθους τοµείς:
— νοµοθεσία,
— εγγεγραµµένοι σε µητρώο διαµεσολαβητές (εάν συντρέχει περίπτωση),
— αρχεία διαµεσολαβητών
— απόρριψη αιτήσεων εγγραφής στο µητρώο (εάν συντρέχει περίπτωση) και αιτήσεων εκδόσεως άδειας.

Άρθρο 4

Άρθρο 6

1.
Τα κράτη µέλη δικαιούνται επί πλέον να απαιτούν από τους
διαµεσολαβητές να λαµβάνουν γραπτή εξουσιοδότηση προκειµένου
να ενεργούν υπό αυτή την ιδιότητα. ∆ικαιούνται επίσης να καθιερώσουν µητρώο των διαµεσολαβητών στις συναλλαγές µε αντικείµενο
όπλα. Η εγγραφή στο µητρώο ή η εξουσιοδότηση για τη διενέργεια
πράξεων διαµεσολάβησης δεν αντικαθιστά τη λήψη άδειας ή
γραπτής εξουσιοδότησης, η οποία παραµένει υποχρεωτική για κάθε
συναλλαγή.

Έκαστο κράτος µέλος θεσπίζει προσήκουσες κυρώσεις, ποινικές και
µη, ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των ελέγχων
των εν λόγω δραστηριοτήτων.

2.
Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων γραπτής εξουσιοδότησης
για τη διενέργεια διαµεσολάβησης ή των αιτήσεων εγγραφής στο
µητρώο, τα κράτη µέλη θα µπορούσαν να λαµβάνουν υπόψη
µεταξύ άλλων οιαδήποτε πληροφορία αρχείου σχετικά µε ανάµιξη
του αιτούντος σε παράνοµες δραστηριότητες στο παρελθόν.

Άρθρο 8

Άρθρο 5
1.
Τα κράτη µέλη δηµιουργούν σύστηµα ανταλλαγής πληροφοριών για τις δραστηριότητες διαµεσολάβησης τόσο µεταξύ τους
όσο και µε τρίτα κράτη, ανάλογα µε τις ανάγκες. Για την εν λόγω
ανταλλαγή πληροφοριών θα θεσπιστεί ειδικός διακανονισµός, µε

Άρθρο 7
Η παρούσα κοινή θέση παράγει αποτελέσµατα από την ηµέρα της
υιοθέτησής της.

Η παρούσα κοινή θέση δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
Γ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ

