
REGULAMENTUL (UE) NR. 258/2012 din 14 martie 2012 privind punerea în aplicare a
articolului 10 din Protocolul Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva fabricării şi traficului
ilegale de arme de foc, piese şi componente ale acestora, precum şi de muniţii, adiţional la
Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate
(Protocolul ONU privind armele de foc) şi de stabilire a măsurilor privind autorizaţiile de
export, importul şi tranzitul pentru arme de foc, piese şi componente ale acestora, precum
şi muniţii
PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 207,
având în vedere propunerea Comisiei Europene,
după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,
hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1), întrucât:
(1)Poziţia Parlamentului European din 13 octombrie 2011 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 8
martie 2012.
(1) În conformitate cu Decizia 2001/748/CE a Consiliului din 16 octombrie 2001 privind semnarea în numele
Comunităţii Europene a Protocolului împotriva fabricării şi traficului ilicit cu arme de foc, cu piese, elemente şi muniţie
pentru acestea, anexat la Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii organizate transnaţionale (2),
Comisia a semnat respectivul protocol (denumit în continuare "Protocolul ONU privind armele de foc") în numele
Comunităţii la 16 ianuarie 2002.
(2)JO L 280, 24.10.2001, p. 5.
(2) Protocolul ONU privind armele de foc, al cărui scop îl constituie promovarea, facilitarea şi consolidarea cooperării
între părţi în vederea prevenirii, combaterii şi eradicării fabricării şi traficului ilegale de arme de foc, piese şi componente
ale acestora, precum şi de muniţii, a intrat în vigoare la data de 3 iulie 2005.
(3) Pentru a facilita trasabilitatea armelor de foc şi a combate eficient traficul ilegal de arme de foc, piese şi
componente esenţiale ale acestora, precum şi de muniţii, se impune ameliorarea schimbului de informaţii între statele
membre, îndeosebi printr-o mai bună utilizare a canalelor de comunicare existente.
(4) Datele cu caracter personal trebuie prelucrate în conformitate cu normele prevăzute în Directiva 95/46/CE a
Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (3) şi în Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecţia persoanelor fizice cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile şi organele comunitare şi privind libera circulaţie a acestor
date (4).
(3)JO L 281, 23.11.1995, p. 31.
(4)JO L 8, 12.1.2001, p. 1.
(5) În comunicarea sa din 18 iulie 2005 privind măsurile pentru a asigura o securitate sporită în domeniul explozivilor,
detonatoarelor, echipamentelor pentru fabricarea de bombe şi armelor de foc ( 5), Comisia şi-a anunţat intenţia de a
pune în aplicare articolul 10 din Protocolul ONU privind armele de foc, în cadrul măsurilor care trebuie luate pentru ca
Uniunea Europeană să fie în măsură să încheie acest protocol.
(5)COM(2005) 329. Comisia a anunţat, de asemenea, modificarea tehnică a Directivei 91/477/CEE, în scopul
integrării dispoziţiilor adecvate impuse de Protocolul ONU în ceea ce priveşte transferurile intracomunitare de arme care
intră sub incidenţa directivei, modificată în cele din urmă de Directiva 2008/51/CE a Parlamentului European şi a
Consiliului (JO L 179, 8.7.2008, p. 5).
(6) Protocolul ONU privind armele de foc impune tuturor părţilor să instituie sau să consolideze procedurile
administrative sau sistemele de exercitare a unui control eficient asupra fabricării, marcării, importului şi exportului de
arme de foc.
(7) Respectarea Protocolului ONU privind armele de foc prevede de asemenea incriminarea fabricării sau a traficului
ilegale de arme de foc, piese şi componente esenţiale ale acestora, precum şi de muniţii, şi luarea unor măsuri care să
permită confiscarea produselor astfel fabricate sau traficate.
(8) Prezentul regulament nu ar trebui să se aplice armelor de foc în mod specific, pieselor şi componentelor esenţiale
ale acestora sau muniţiilor care sunt destinate utilizării în scop militar. Măsurile pentru a respecta cerinţele de la articolul
10 din Protocolul ONU privind armele de foc ar trebui să fie adaptate pentru a prevedea proceduri simplificate privind
armele de foc pentru uz civil. Prin urmare, ar trebui să se asigure facilităţi cu privire la autorizarea transferurilor multiple,
măsurile de tranzit şi exporturile temporare in scopuri legale.
(9) Prezentul regulament nu aduce atingere punerii în aplicare a articolului 346 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii
Europene, care se referă la interesele esenţiale de securitate ale statelor membre, iar prezentul regulament nu are
niciun impact asupra Directivei 2009/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 mai 2009 de simplificare a
clauzelor şi condiţiilor de transfer al produselor din domeniul apărării în interiorul Comunităţii (1) sau asupra Directivei
91/477/CEE a Consiliului din 18 iunie 1991 privind controlul achiziţionării şi al deţinerii de arme (2). De asemenea,
Protocolul ONU privind armele de foc şi, prin urmare, prezentul regulament nu se aplică tranzacţiilor între state sau
transferurilor din interiorul unui stat în cazurile în care aplicarea protocolului ar aduce atingere dreptului unei părţi să ia
măsuri în interesul securităţii naţionale, în conformitate cu Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite.
(1)JO L 146, 10.6.2009, p. 1.
(2)JO L 256, 13.9.1991, p. 51.
(10) Directiva 91/477/CEE reglementează transferurile de arme de foc pentru uz civil pe teritoriul Uniunii în timp ce
prezentul regulament se concentrează asupra măsurilor cu privire la exporturile de pe teritoriul vamal al Uniunii către
sau prin ţări terţe.
(11) Armele de foc, piesele şi componentele esenţiale ale acestora, precum şi muniţiile, care sunt importate din ţări
terţe intră sub incidenţa dreptului Uniunii şi, în special, a cerinţelor Directivei 91/477/CEE.
(12) Ar trebui asigurată coerenţa în ceea ce priveşte dispoziţiile referitoare la păstrarea evidenţei în vigoare în
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conformitate cu dreptului Uniunii.
(13) Pentru a asigura aplicarea corectă a prezentului regulament, statele membre ar trebui să ia măsuri prin care să
confere competenţele corespunzătoare autorităţilor competente.
(14) în vederea menţinerii listei armelor de foc, a pieselor şi componentelor esenţiale ale acestora, precum şi a
muniţiilor, pentru care este necesară o autorizaţie în conformitate cu prezentul regulament, competenţa de a adopta
acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în
ceea ce priveşte alinierea anexei I la prezentul regulament cu anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului
din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful vamal comun (3) şi cu anexa I la Directiva
91/477/CEE. Este deosebit de important ca, în cadrul activităţii sale pregătitoare, Comisia să desfăşoare consultări
adecvate, inclusiv la nivel de experţi. Comisia, atunci când pregăteşte şi elaborează acte delegate, ar trebui să asigure
o transmitere simultană, în timp util şi adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European şi Consiliu.
(3)JO L 256, 7.9.1987, p. 1.
(15) Uniunea a adoptat o serie de reglementări vamale, incluse în Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12
octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar (4) şi în dispoziţiile de punere în aplicare a acestuia prevăzute
de Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei (5). Ar trebui, de asemenea, să se acorde atenţie Regulamentului (CE)
nr. 450/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 aprilie 2008 de stabilire a Codului vamal comunitar
(Codul vamal modernizat) (6), ale cărui prevederi se aplică în etape diferite, în conformitate cu articolul 188 al acestuia.
Nicio dispoziţie din prezentul regulament nu limitează competenţele conferite prin Codul vamal comunitar şi dispoziţiile
de punere în aplicare care decurg din acesta.
(4)JO L 302, 19.10.1992, p. 1.
(5)JO L 253, 11.10.1993, p. 1.
(6)JO L 145, 4.6.2008, p. 1.
(16) Statele membre ar trebui să stabilească regimul sancţiunilor aplicabile în cazul încălcării prezentului regulament şi
să asigure punerea lor în aplicare. Sancţiunile respective ar trebui să fie eficiente, proporţionale şi cu efect de
descurajare.
(17) Prezentul regulament nu aduce atingere regimului Uniunii pentru controlul exporturilor, transferului, intermedierii şi
tranzitului de produse cu dublă utilizare instituit prin Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului (7).
(7)JO L 134, 29.5.2009, p. 1.
(18) Prezentul regulament este în concordanţă cu alte dispoziţii relevante privind armele de foc, piesele şi
componentele esenţiale ale acestora, precum şi muniţiile, utilizate în scopuri militare, pentru strategii de securitate,
trafic ilegal cu arme mici şi arme uşoare şi exportul de tehnologie militară, inclusiv cu Poziţia comună 2008/944/PESC a
Consiliului din 8 decembrie 2008 de definire a normelor comune care reglementează controlul exporturilor de
tehnologie şi echipament militar (8).
(8)JO L 335, 13.12.2008, p. 99.
(19) Comisia şi statele membre ar trebui să se informeze reciproc cu privire la măsurile luate în temeiul prezentului
regulament şi cu privire la alte informaţii relevante de care dispun în legătură cu prezentul regulament.
(20) Prezentul regulament nu împiedică statele membre să aplice propriile norme constituţionale privind accesul public
la documentele oficiale, având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului
din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului şi ale Comisiei (1),
(1)JO L 145, 31.5.2001, p. 43.
ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:
-****-
CAPITOLUL I: OBIECT, DEFINIŢII ŞI DOMENIU DE APLICARE
Art. 1
Prezentul regulament stabileşte normele care reglementează acordarea autorizaţiilor de export, măsurile privind
importul şi tranzitul pentru arme de foc, piese şi componente esenţiale ale acestora, precum şi muniţii, în scopul punerii
în aplicare a articolului 10 din Protocolul Organizaţiei Naţiunilor Unite privind fabricarea şi traficul ilegale de arme de foc,
piese şi componente ale acestora, precum şi de muniţii, anexat la Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva
criminalităţii transnaţionale organizate ("Protocolul ONU privind armele de foc").
Art. 2
În sensul prezentului regulament:
1. "armă de foc" înseamnă orice armă portabilă cu ţeava care expulzează, este proiectată să expulzeze sau poate fi
transformată să expulzeze o alice, un glonţ sau un proiectil prin acţiunea unui combustibil de propulsie astfel cum se
menţionează în anexa I.
Un obiect este considerat ca fiind capabil să se transforme pentru a expulza o alice, glonţ sau un proiectil prin acţiunea
unui combustibil de propulsie dacă:
- are aspectul unei arme de foc; şi
- ca urmare a construcţiei sale sau a materialului din care este făcută, poate fi transformat în acest fel;
2. "piese" înseamnă orice element sau piesă de schimb astfel cum se menţionează în anexa I, special concepute pentru
o armă de foc şi indispensabile pentru funcţionarea acesteia, inclusiv ţeava, un cadru sau un recuperator, manşonul
mobil sau cilindrul, cuiul percutor sau închizătorul, şi orice dispozitiv conceput sau adaptat pentru a reduce zgomotul
provocat de tragerea unui foc de armă;
3. "componente esenţiale" înseamnă mecanismul de închidere, camera cartuşului şi ţeava armelor de foc care, în
calitate de obiecte separate, sunt incluse în categoria armelor de foc pe care sunt montate sau sunt concepute să se
monteze;
4. "muniţii" înseamnă muniţia completă sau componentele acesteia, inclusiv tubul cartuşului, capsele de iniţiere,
pulberea, gloanţele sau proiectilele, care sunt folosite într-o armă de foc, astfel cum se menţionează în anexa I, cu
condiţia ca aceste componente să facă ele însele obiectul unei autorizaţii în statul membru respectiv;
5. "arme de foc dezactivate" înseamnă obiectele care corespund definiţiei unei arme de foc care au fost considerate
definitiv improprii folosirii, prin dezactivare, asigurându-se că toate componentele esenţiale ale armei de foc au devenit
definitiv nefuncţionale şi imposibil de demontat, înlocuit sau modificat, astfel încât să nu permită în niciun fel reactivarea
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armei de foc.
Statele membre se asigură că aceste măsuri de dezactivare sunt verificate de o autoritate competentă. în contextul
respectivei verificări, statele membre dispun eliberarea unui certificat sau a unui înscris care să ateste dezactivarea
armei de foc sau aplicarea pe suprafaţa armei de foc a unui marcaj clar vizibil în acest sens;
6. "export" înseamnă:
(a) o procedură de export în sensul articolului 161 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92;
(b) un reexport în sensul articolului 182 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92, cu excepţia bunurilor care circulă în
regimul de tranzit extern, astfel cum se menţionează la articolul 91 din regulamentul respectiv, în cazurile în care nu au
fost aplicate formalităţi de reexport astfel cum se prevede la articolul 182 alineatul (2) din regulamentul respectiv;
7. "persoană" înseamnă o persoană fizică, o persoană juridică şi, atunci când se prevede această posibilitate prin
reglementările în vigoare, o asociere de persoane recunoscută ca având capacitatea de a încheia acte juridice, dar
căreia îi lipseşte statutul legal al unei persoane juridice;
8. "exportator" înseamnă orice persoană stabilită în Uniune care face sau în numele căreia se face o declaraţie de
export, adică persoana care, în momentul în care declaraţia este acceptată, este titularul contractului încheiat cu
destinatarul din ţara terţă şi are competenţa de a decide trimiterea produsului în afara teritoriului vamal al Uniunii. în
cazul în care niciun contract de export nu a fost încheiat sau în cazul în care titularul contractului nu acţionează în nume
propriu, prin exportator se înţelege persoana care are competenţa de a decide cu privire la trimiterea produsului în
afara teritoriului vamal al Uniunii.
În cazul în care dreptul de a dispune de arme de foc, piese şi componente esenţiale ale acestora, sau muniţii, aparţine
unei persoane stabilite în afara Uniunii, în conformitate cu contractul pe care se bazează exportul, exportatorul este
considerat a fi partea contractantă stabilită în Uniune;
9. "teritoriul vamal al Uniunii" înseamnă teritoriul în sensul articolului 3 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92;
10. "declaraţie de export" înseamnă actul prin care o persoană îşi declară, în forma şi modalitatea prevăzută, intenţia
de a supune arme de foc, piese şi componente esenţiale ale acestora, precum şi muniţii, pentru acestea unei proceduri
de export;
11. "export temporar" înseamnă circulaţia armelor de foc care părăsesc teritoriul vamal al Uniunii şi care sunt destinate
reimportului într-o perioadă ce nu depăşeşte 24 de luni;
12. "tranzit" înseamnă operaţiunea de transport de mărfuri care părăsesc teritoriul vamal al Uniunii şi care tranzitează
teritoriul uneia sau mai multor ţări terţe, cu destinaţia finală într-o altă ţară terţă;
13. "transbordare" înseamnă operaţiunea de tranzit care implică operaţiunea fizică de descărcare a mărfurilor din
mijloacele de transport importatoare, urmată de reîncărcare în scopul reexportării, în general, pe un alt mijloc de
transport;
14. "autorizaţie de export" înseamnă:
(a) o autorizaţie unică sau o licenţă acordată unui exportator specific pentru un transport de una sau mai multe arme
de foc, piese şi componente esenţiale ale acestora, precum şi muniţii, către un destinatar final precis sau alt destinatar
dintr-o ţară terţă; sau
(b) o autorizaţie multiplă sau o licenţă acordată unui exportator specific pentru transporturi multiple de una sau mai
multe arme de foc, piese şi componente esenţiale ale acestora, precum şi muniţii, către un destinatar final precis sau
alt destinatar dintr-o ţară terţă; sau
(c) o autorizaţie globală sau o licenţă acordată unui exportator specific pentru transporturi multiple de una sau mai
multe arme de foc, piese şi componente esenţiale ale acestora, precum şi muniţii, către mai mulţi destinatari finali
precişi sau alţi destinatari dintr-una sau mai multe ţări terţe;
15. "trafic ilegal" înseamnă importul, exportul, vânzarea, livrarea, circulaţia sau transferul armelor de foc, pieselor şi
componentelor esenţiale ale acestora sau muniţii, din sau prin teritoriul unui stat membru către cel al unei ţări terţe,
dacă este îndeplinită oricare dintre următoarele condiţii:
(a) statul membru în cauză nu le autorizează în conformitate cu termenii prezentului regulament;
(b) armele de foc nu sunt marcate în conformitate cu articolul 4 alineatele (1) şi (2) din Directiva 91/477/CEE;
(c) armele de foc importate nu sunt marcate la momentul importului cel puţin cu un marcaj simplu care să permită
identificarea primei ţări de import în Uniunea Europeană, sau, în cazul în care armele de foc nu suportă un astfel de
marcaj, un marcaj unic de identificare a armelor de foc importate;
16. "trasabilitate" înseamnă trasabilitatea sistematică a armelor de foc şi, dacă este posibil, a pieselor şi
componentelor esenţiale ale acestora, precum şi a muniţiei, de la producător până la cumpărător, în scopul de a ajuta
autorităţile competente din statele membre la detectarea, investigarea şi analizarea fabricării şi a traficului ilegale.
Art. 3
(1) Prezentul regulament nu se aplică:
a) tranzacţiilor dintre state sau transferurilor în interiorul unui stat;
b) armelor de foc, pieselor şi componentelor esenţiale ale acestora, precum şi muniţiei în cazul în care sunt destinate
uzului militar şi, în orice caz, armelor de foc de tip complet automat;
c) armelor de foc, pieselor şi componentelor esenţiale ale acestora, precum şi muniţiei atunci când acestea sunt
destinate forţelor armate, poliţiei sau autorităţilor publice din statele membre;
d) colecţionarilor şi organismelor care se ocupă de aspectele culturale şi istorice ale armelor de foc, pieselor şi
componentelor esenţiale ale acestora, precum şi muniţiei, recunoscute ca atare în sensul prezentului regulament de
către statul membru pe teritoriul căruia sunt stabiliţi, cu condiţia să se asigure măsuri de urmărire;
e) armelor de foc dezactivate;
f) armelor de foc vechi şi copiilor acestora, astfel cum sunt definite în conformitate cu legislaţia naţională, cu condiţia ca
armele de foc vechi să nu includă armele de foc fabricate după 1899.
(2) Prezentul regulament nu aduce atingere Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 (Codul vamal comunitar),
Regulamentului (CEE) nr. 2454/93 (de punere în aplicare a dispoziţiilor din Codul vamal comunitar), Regulamentului
(CE) nr. 450/2008 (Codul vamal modernizat) şi regimului de control al exporturilor, transferului, intermedierii şi
tranzitului de produse cu dublă utilizare instituit prin Regulamentul (CE) nr. 428/2009 (Regulamentul dublei utilizări).
CAPIT OLUL II: AUT OR IZAŢ IA, PR OCEDUR ILE ŞI CONT R OALELE PENT R U EXPOR T  ŞI MĂSUR I
PRIVIND IMPORTUL ŞI TRANZITUL
Art. 4
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(1) O autorizaţie de export întocmită în conformitate cu formularul prevăzut în anexa II este necesară pentru exportul
de arme de foc, piese şi componente esenţiale ale acestora, precum şi muniţii, incluse în anexa I. O astfel de
autorizaţie se acordă de către autorităţile competente din statul membru în care exportatorul este stabilit şi este emisă
în scris sau prin mijloace electronice.
(2) În cazul în care pentru exportul de arme de foc, piese şi componente esenţiale ale acestora, precum şi muniţii, este
necesară o autorizaţie de export în temeiul prezentului regulament, iar respectivul export face şi obiectul cerinţelor de
autorizare prevăzute în Poziţia comună 2008/944/PESC, statele membre pot recurge la o procedură unică pentru a-şi
îndeplini obligaţiile ce le revin prin prezentul regulament şi poziţia comună menţionată.
(3) Dacă armele de foc, piesele şi componentele esenţiale ale acestora, precum şi muniţiile, sunt amplasate într-un alt
sau alte state membre decât cel în care a fost depusă cererea pentru autorizaţia de export, acest lucru va fi menţionat
în respectiva cerere. Autorităţile competente din statul membru în care a fost depusă cererea pentru autorizaţie de
export consultă de îndată autorităţile competente din statul sau statele membre în cauză şi furnizează informaţiile
relevante. Statul sau statele membre consultate fac cunoscute, în termen de 10 zile lucrătoare, eventualele obiecţii cu
privire la acordarea unei astfel de autorizaţii şi care obligă statul membru în care a fost depusă cererea.
Art. 5
Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 6 în ceea ce priveşte modificarea
anexei I pe baza modificărilor aduse anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 şi pe baza modificărilor aduse anexei I
la Directiva 91/477/CEE.
Art. 6
(1) Competenţa de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condiţiile prevăzute în prezentul articol.
(2) Delegarea de competenţe menţionată la articolul 5 se conferă Comisiei pe o perioadă nedeterminată.
(3) Delegarea de competenţe menţionată la articolul 5 poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de
Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competenţe specificată în decizia respectivă. Decizia produce
efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară
menţionată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.
(4) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European şi Consiliului.
(5) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 5 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European şi nici
Consiliul nu au formulat obiecţiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European şi
Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European şi Consiliul au informat
Comisia că nu vor formula obiecţiuni. Respectivul termen se prelungeşte cu două luni la iniţiativa Parlamentului
European sau a Consiliului.
Art. 7
(1) Înainte de a elibera o autorizaţie de export pentru arme de foc, piese şi componente esenţiale ale acestora,
precum şi muniţii, statul membru în cauză verifică dacă:
a) ţara terţă importatoare a autorizat importul în cauză; şi
b) eventualele ţări terţe de tranzit au notificat în scris - şi cel târziu înainte de expediere - că nu au nicio obiecţie faţă de
tranzit. Această dispoziţie nu se aplică:
- transporturilor maritime sau aeriene care tranzitează porturile sau aeroporturile din ţările terţe, cu condiţia să nu aibă
loc nicio transbordare sau schimbare a mijlocului de transport;
- exportului temporar în scopuri legale verificabile, care includ vânătoarea, tirul sportiv, evaluarea, expunerea fără
vânzare şi reparaţiile.
(2) Statele membre pot decide, în cazul în care nu se primeşte nicio obiecţie la tranzit în termen de 20 de zile
lucrătoare de la data cererii scrise de notificare privind lipsa obiecţiilor prezentate de către exportator, să considere că
ţara terţă de tranzit consultată nu are nicio obiecţie la tranzit.
(3) Exportatorul furnizează autorităţii competente din statul membru responsabil pentru eliberarea autorizaţiei de
export documentele necesare care dovedesc faptul că ţara terţă importatoare a autorizat importul şi că ţara terţă de
tranzit nu a avut obiecţii cu privire la tranzit.
(4) Statele membre prelucrează cererile de autorizaţii de export într-o perioadă care urmează să fie stabilită de
legislaţia sau practica naţională şi care nu depăşeşte 60 de zile lucrătoare de la data la care s-au furnizat autorităţilor
competente toate informaţiile necesare. în cazuri excepţionale şi pentru motive temeinic justificate, perioada
respectivă poate fi extinsă la 90 de zile lucrătoare.
(5) Perioada de valabilitate a unei autorizaţii de export nu depăşeşte perioada de valabilitate a autorizaţiei de import. în
cazul în care autorizaţia de import nu specifică o perioadă de valabilitate, în afara cazurilor excepţionale şi din motive
temeinic justificate, perioada de valabilitate a unei autorizaţii de export este de cel puţin nouă luni.
(6) Statele membre pot hotărî să facă uz de documente electronice în scopul procesării cererilor pentru autorizaţii de
export.
Art. 8
(1) În scopul trasabilităţii, autorizaţia de export, precum şi autorizaţia de import sau licenţa de import emise de statul
terţ importator şi documentele de însoţire trebuie să conţină împreună informaţiile următoare:
a) datele emiterii şi a expirării;
b) locul de eliberare;
c) ţara exportatoare;
d) ţara importatoare;
e) ori de câte ori este cazul, ţara terţă sau ţările terţe de tranzit;
f) destinatarul;
g) destinatarul final, dacă este cunoscut în momentul transferului;
h) detalii ce permit identificarea armelor de foc, pieselor şi componentelor esenţiale ale acestora, precum şi muniţiei,
precum şi a cantităţii acestora, inclusiv marcajul aplicat pe armele de foc, cel târziu înainte de expediere.
(2) Informaţiile menţionate la alineatul (1), dacă sunt cuprinse în licenţa de import sau autorizaţia de import, trebuie să
fie furnizate de către exportator în prealabil ţărilor terţe de tranzit, cel târziu înainte de expediere.
Art. 9
(1) Proceduri simplificate pentru exportul temporar sau pentru reexportul de arme de foc, piese şi componente
esenţiale ale acestora, precum şi muniţii, se aplică după cum urmează:

Regulamentul 258/14-mar-2012 - forma sintetica pentru data 2020-12-23

pag. 4 12/23/2020 : lex@snppc.ro



a) nu este necesară autorizaţia de export pentru:
(i)exportul temporar efectuat de vânători sau practicanţii tirului sportiv ca parte a efectelor personale, pe durata unei
vizite într-o ţară terţă, cu condiţia ca aceştia să justifice în faţa autorităţilor competente motivul călătoriei, în special
prin prezentarea unei invitaţii sau a oricărei alte dovezi în ceea ce priveşte activităţile lor de vânătoare sau tir sportiv în
ţara terţă de destinaţie, pentru:
- una sau mai multe arme de foc;
- componentele esenţiale ale acestora, dacă sunt marcate, precum şi piesele;
- muniţii pentru acestea, limitată la maximum 800 de cartuşe pentru vânători şi maximum 1 200 de cartuşe pentru
practicanţii de tir sportiv;
(ii)reexportul efectuat de vânători sau practicanţii tirului sportiv ca parte a efectelor personale pentru activităţi de
vânătoare sau de tir sportiv, pentru care au fost admişi temporar, cu condiţia ca armele de foc să rămână proprietatea
unei persoane stabilite în afara teritoriului vamal al Uniunii şi ca armele de foc să fie reexportate respectivei persoane;
b) atunci când părăsesc teritoriul vamal al Uniunii printr-un alt stat membru decât statul lor de reşedinţă, vânătorii şi
practicanţii de tir sportiv prezintă autorităţilor competente un permis european pentru arme de foc astfel cum se
prevede la articolele 1 şi 12 din Directiva 91/477/CEE. în cazul transportului aerian, permisul european pentru arme de
foc este prezentat autorităţilor competente în punctul în care produsele relevante sunt livrate companiei aeriene spre
transportare în afara teritoriului vamal al Uniunii.
Atunci când părăsesc teritoriul vamal al Uniunii prin statul membru de reşedinţă, vânătorii şi practicanţii tirului sportiv
pot prezenta, în locul permisului european pentru arme de foc, un alt document acceptat în acest sens de autorităţile
competente din respectivul stat membru;
c) autorităţile competente dintr-un stat membru suspendă, pentru o perioadă care nu depăşeşte 10 zile, procedura de
export de pe teritoriul său sau, dacă este necesar, împiedică în alt mod ca armele de foc, piesele şi componentele
esenţiale ale acestora, sau muniţiile să părăsească teritoriul vamal al Uniunii prin respectivul stat membru, în cazul în
care au motive să suspecteze că motivele prezentate de vânători sau de practicanţii de tir sportiv nu sunt conforme cu
prevederile şi obligaţiile stabilite la articolul 10. în cazuri excepţionale şi pentru motive temeinic justificate, perioada
menţionată la prezenta literă poate fi extinsă la 30 de zile.
(2) Statele membre stabilesc, în conformitate cu legislaţia naţională, proceduri simplificate pentru:
a) reexportul de arme de foc, după admiterea temporară în scopuri de evaluare sau expoziţie fără vânzare, sau
perfecţionare activă pentru reparaţii, cu condiţia ca armele de foc să rămână proprietatea unei persoane stabilite în
afara teritoriului vamal al Uniunii şi ca armele de foc să fie reexportate respectivei persoane;
b) reexportul de arme de foc, piese şi componente esenţiale ale acestora, precum şi muniţii, în cazurile de depozitare
temporară din momentul în care acestea intră pe teritoriul vamal al Uniunii şi până la părăsirea acestuia;
c) exportul temporar de arme de foc cu scopul evaluării, al reparării şi al expoziţiei fără vânzare, cu condiţia ca
exportatorul să justifice posesia legală a acestor arme de foc şi să le exporte prin procedurile de perfecţionare pasivă
sau procedurile vamale de export temporar.
Art. 10
(1) Pentru a decide dacă să acorde sau nu o autorizaţie de export în temeiul prezentului regulament, statele membre
iau în considerare toate aspectele relevante, inclusiv, dacă este cazul:
a) obligaţiile şi angajamentele lor în calitate de părţi la convenţiile internaţionale relevante privind controlul exporturilor
sau la tratatele internaţionale relevante;
b) considerente de politică naţională externă şi de securitate, inclusiv cele reglementate prin Poziţia comună
2008/944/PESC;
c) considerente privind utilizarea finală prevăzută, destinatarul, destinatarul final precis şi riscul de deturnare.
(2) În plus faţă de considerentele relevante prevăzute la alineatul (1), atunci când evaluează o cerere de autorizaţie de
export, statele membre trebuie să aibă în vedere aplicarea de către exportator de mijloace proporţionale şi adecvate şi
de proceduri care să asigure conformitatea cu dispoziţiile şi obiectivele prezentului regulament şi cu termenii şi condiţiile
de autorizare.
La luarea deciziei de acordare a unei autorizaţii de export în temeiul prezentului regulament, statele membre îşi
respectă obligaţiile lor în ceea ce priveşte sancţiunile impuse prin decizii adoptate de Consiliu sau printr-o decizie a
Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) sau printr-o rezoluţie obligatorie a Consiliului de
Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite, în special în ceea ce priveşte embargourile asupra armelor.
Art. 11
(1) Statele membre:
a) refuză să acorde o autorizaţie de export dacă solicitantul are cazier judiciar pentru faptele prevăzute la articolul 2
alineatul (2) din Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare şi
procedurile de predare între statele membre (1) sau pentru orice alte fapte, cu condiţia ca acestea să fie pedepsibile
prin privare maximă de libertate de cel puţin patru ani sau pedepse şi mai importante;
(1)JO L 190, 18.7.2002, p. 1.
b) anulează, suspendă, modifică sau revocă o autorizaţie de export în cazul în care condiţiile pentru acordarea acesteia
nu sunt îndeplinite sau nu mai sunt îndeplinite.
Prezentul alineat nu aduce atingere unor dispoziţii mai stricte în legislaţia naţională.
(2) În cazul în care statele membre refuză, anulează, suspendă, modifică sau revocă o autorizaţie de export, acestea
informează autorităţile competente din celelalte state membre cu privire la aceasta şi partajează informaţiile relevante
cu acestea. în cazul în care autorităţile competente ale unui stat membru au suspendat o autorizaţie de export,
evaluarea finală se comunică celorlalte state membre la sfârşitul perioadei de suspendare.
(3) Înainte ca autorităţile competente ale unui stat membru să acorde o autorizaţie de export în temeiul prezentului
regulament, acestea iau în considerare toate refuzurile formulate în temeiul prezentului regulament cu privire la care au
primit notificări pentru a stabili dacă o autorizaţie a fost refuzată de către autorităţile competente ale unui alt stat
membru sau ale altor state membre pentru o operaţiune identică în esenţă (cu privire la un element cu parametri sau
caracteristici tehnice identice în esenţă şi în ceea ce îl priveşte pe acelaşi importator sau destinatar).
Acestea se pot consulta mai întâi cu autorităţile competente din statul membru sau statele membre care au emis
refuzuri, anulări, suspendări, modificări sau revocări în temeiul alineatelor (1) şi (2). Dacă, în urma unei astfel de
consultări, autorităţile competente ale celorlalte state membre decid să acorde o autorizaţie, acestea notifică
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autorităţile competente ale celorlalte state membre, furnizând toate informaţiile relevante pentru a justifica decizia.
(4) Toate informaţiile partajate în conformitate cu dispoziţiile prezentului articol trebuie să fie în conformitate cu
dispoziţiile articolului 19 alineatul (2) privind confidenţialitatea acestora.
Art. 12
În conformitate cu legislaţia naţională sau cu practica curentă, statele membre trebuie să păstreze, timp de cel puţin
20 de ani, toate informaţiile referitoare la armele de foc şi, dacă este necesar şi posibil, la părţile şi componentele
esenţiale ale acestora, precum şi la muniţii, care sunt necesare pentru trasabilitatea şi identificarea respectivelor arme
de foc, piese şi componente esenţiale ale acestora şi muniţii, precum şi pentru a împiedica şi descoperi traficul ilegal de
astfel de produse. Respectivele informaţii trebuie să includă locul, data eliberării şi cea a expirării autorizaţiei de export,
ţara exportatoare, ţara importatoare, după caz: ţara terţă de tranzit, destinatarul, destinatarul final dacă este
cunoscut în momentul exportului şi descrierea şi cantitatea produselor, inclusiv orice marcaje aplicate acestora.
Prezentul articol nu se aplică exporturilor menţionate la articolul 9.
Art. 13
(1) Statele membre solicită ţării terţe importatoare, în caz de suspiciune, să confirme primirea transportului expediat
de arme de foc, piese şi componente esenţiale ale acestora, sau muniţii.
(2) La solicitarea unei ţări terţe exportatoare care este parte contractantă a Protocolului ONU privind armele de foc la
data exportului, statele membre confirmă primirea pe teritoriul vamal al Uniunii a transportului expediat de arme de foc,
piese şi componente esenţiale ale acestora, sau muniţii care va fi asigurat, în principiu, prin prezentarea documentelor
vamale de import relevante.
(3) Statele membre trebuie să respecte alineatele (1) şi (2) în conformitate cu dreptul intern sau practica curentă. în
special, în ceea ce priveşte exporturile, autoritatea competentă din statul membru poate decide, fie să se adreseze
exportatorului, fie să contacteze direct ţara terţă importatoare.
Art. 14
Statele membre iau măsurile care ar putea fi necesare pentru a se asigura că procedurile lor de autorizare sunt sigure
şi că autenticitatea documentelor de autorizare poate fi verificată sau validată.
Verificarea şi validarea poate fi asigurată de asemenea, după caz, prin canale diplomatice.
Art. 15
Pentru a se asigura că prezentul regulament este aplicat corect, statele membre trebuie să ia măsurile necesare şi
proporţionale pentru a permite autorităţilor lor competente:
(a) să adune informaţii despre orice comandă sau tranzacţie care implică arme de foc, piese şi componente esenţiale
ale acestora, precum şi muniţii; şi
(b) să stabilească dacă măsurile de control al exporturilor au fost corect aplicate, ceea ce poate presupune, în special,
dreptul de a pătrunde în sediul persoanelor interesate în operaţiuni de export.
Art. 16
Statele membre stabilesc regimul sancţiunilor care se aplică în cazul încălcării prezentului regulament şi iau toate
măsurile necesare pentru a asigura punerea lor în aplicare. Sancţiunile prevăzute trebuie să fie eficiente, proporţionale şi
disuasive.
CAPITOLUL III: FORMALITĂŢI VAMALE
Art. 17
(1) Atunci când îndeplinesc formalităţile vamale pentru exportul de arme de foc, piese şi componente esenţiale ale
acestora, sau muniţii la biroul vamal de export, exportatorul face dovada că toate autorizaţiile de export necesare au
fost obţinute.
(2) Exportatorului poate să i se ceară să furnizeze o traducere a oricăror documente furnizate ca dovadă, într-o limbă
oficială a statului membru în care declaraţia de export este prezentată.
(3) Fără a aduce atingere competenţelor care le sunt conferite în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 2913/92, statele
membre suspendă, pentru o perioadă care nu depăşeşte 10 zile lucrătoare, procedura de export de pe teritoriul lor
sau, dacă este necesar, împiedică în alt mod ca armele de foc, piesele şi componentele esenţiale ale acestora, sau
muniţia, care fac obiectul unei autorizaţii de export valabile să părăsească teritoriul vamal al Uniunii prin teritoriul lor, în
cazul în care au motive să suspecteze că:
a) la acordarea autorizaţiei nu au fost luate în considerare informaţii importante; sau
b) circumstanţele s-au schimbat considerabil de la acordarea autorizaţiei.
În cazuri excepţionale şi pentru motive temeinic justificate, perioada respectivă poate fi extinsă la 30 de zile.
(4) În termenul menţionat la alineatul (3) sau în perioada de prelungire a acestuia, statele membre fie eliberează
armele de foc, piesele şi componentele esenţiale ale acestora, sau muniţia, fie ia măsuri în conformitate cu articolul 11
alineatul (1) litera (b).
Art. 18
(1) Statele membre pot să prevadă ca formalităţile vamale pentru exportul de arme de foc, piese şi componentele
esenţiale ale acestora, sau muniţii să fie îndeplinite numai la birourile vamale împuternicite în acest scop.
(2) Statele membre care se prevalează de opţiunea prevăzută la alineatul (1) informează Comisia în legătură cu
birourile vamale abilitate sau modificările ulterioare. Comisia publică şi actualizează anual aceste informaţii în seria C a
Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.
CAPITOLUL IV: COOPERARE ADMINISTRATIVĂ
Art. 19
(1) Statele membre, în cooperare cu Comisia şi în conformitate cu articolul 21 alineatul (2), iau toate măsurile
corespunzătoare pentru a stabili o cooperare şi un schimb de informaţii directe între autorităţile competente în vederea
creşterii eficienţei măsurilor stabilite de prezentul regulament. Aceste informaţii pot cuprinde:
a) detalii privind exportatorii a căror cerere de autorizaţie este respinsă sau exportatorii care fac obiectul unor decizii
luate de statele membre în conformitate cu articolul 11;
b) datele referitoare la destinatari sau alţi actori implicaţi în activităţi suspecte, şi, după caz, la itinerariile parcurse.
(2) Regulamentul (CE) nr. 515/97 al Consiliului privind asistenţa reciprocă (1), în special dispoziţiile din acesta privind
confidenţialitatea informaţiilor, se aplică, mutatis mutandis, măsurilor luate în temeiul prezentului articol, fără a aduce
atingere articolului 20 din prezentul regulament.
(1)Regulamentul (CE) nr. 515/97 al Consiliului din 13 martie 1997 privind asistenţa reciprocă între autorităţile
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administrative ale statelor membre şi cooperarea dintre acestea şi Comisie în vederea asigurării aplicării
corespunzătoare a legislaţiei din domeniile vamal şi agricol (JO L 82, 22.3.1997, p. 1).
CAPITOLUL V: DISPOZIŢII GENERALE ŞI FINALE
Art. 20
(1) Se instituie un grup de coordonare a exporturilor de arme de foc ("Grupul de coordonare"), prezidat de un
reprezentant al Comisiei. Fiecare stat membru numeşte un reprezentant în cadrul acestuia.

(la data 20-iun-2018 Art. 20, alin. (1) din capitolul V a fost in legatura cu Ordinul 63/2018 )
Grupul de coordonare examinează orice chestiune privind punerea în aplicare a prezentului regulament, care poate fi
ridicată fie de către preşedinte sau de către un reprezentant al unui stat membru. Acesta se supune regulilor de
confidenţialitate din Regulamentul (CE) nr. 515/97.
(2) Preşedintele Grupului de coordonare sau grupul de coordonare consultă toate părţile interesate de prezentul
regulament, ori de câte ori este necesar.
Art. 21
(1) Fiecare stat membru informează Comisia cu privire la actele cu putere de lege şi actele administrative adoptate în
aplicarea prezentului regulament, inclusiv măsurile menţionate la articolul 16.
(2) Până la 19 aprilie 2012, fiecare stat membru informează celelalte state membre şi Comisia cu privire la autorităţile
naţionale competente pentru punerea în aplicare a articolelor 7, 9, 11 şi 17. în baza informaţiilor respective, Comisia
publică şi actualizează anual o listă a respectivelor autorităţi în seria C a jurnalului Oficial al Uniunii Europene.
(3) Până la 19 aprilie 2017 şi, ulterior, la solicitarea Grupului de coordonare şi în orice caz la fiecare zece ani, Comisia
reexaminează punerea în aplicare a prezentului regulament şi prezintă Parlamentului European şi Consiliului un raport
privind aplicarea acestuia, care poate include propuneri de modificare. Statele membre furnizează Comisiei toate
informaţiile necesare pentru întocmirea raportului, inclusiv informaţii cu privire la utilizarea procedurii unice prevăzute la
articolul 4 alineatul (2).
Art. 22
Prezentul regulament intră în vigoare în cea de a douăzecea zi de la data publicării în jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Prezentul regulament se aplică de la 30 septembrie 2012.
Cu toate acestea, articolul 13 alineatele (1) şi (2) se aplică din cea de-a treizecea zi de la data intrării în vigoare în
Uniunea Europeană a Protocolului ONU privind armele de foc, în urma încheierii acestuia, în conformitate cu articolul
218 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.
Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre.
-****-
Adoptat la Strasbourg, 14 martie 2012.

Pentru Parlamentul European
Preşedintele
M. SCHULZ

Pentru Consiliu
Preşedintele
N. WAMMEN

 
ANEXA I: Lista armelor de foc, a pieselor şi componentelor esenţiale ale acestora, precum şi
a muniţiilor(1)
(1)Bazată pe Nomenclatura combinată a mărfurilor, prevăzută în Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23
iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful vamal comun.
 Descriere CODUL NC (1)

1 Arme de foc cu ţeava scurtă semiautomate sau cu repetiţie ex 9302 00 00
2 Arme de foc cu ţeava scurtă pentru tragere foc cu foc cu percuţia centrală a

cartuşului
ex 9302 00 00

3 Arme de foc cu ţeava scurtă cu tragere foc cu foc, cu percuţie pe ramă, cu o lungime
totală sub 28 cm

ex 9302 00 00

4 Arme de foc semiautomate cu ţeava lungă, cu încărcător şi cameră ce pot conţine
împreună mai mult de trei cartuşe

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

5 Armele cu ţeava lungă semiautomate ale căror încărcătoare şi camere nu pot conţine
mai mult de trei cartuşe, al căror încărcător este amovibil sau armele pentru care nu
este garantată imposibilitatea transformării, printr-un utilaj curent, în arme al căror

încărcător sau cameră poate să conţină mai mult de trei cartuşe

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

6 Arme de foc cu ţeava lungă cu repetiţie şi semiautomate cu ţeava lisă care nu
depăşeşte 60 cm lungime

ex 9303 20 10
ex 9303 20 95

7 Arme de foc semiautomate pentru uz civil, care seamănă cu o armă de foc automată
de război

ex 9302 00 00
ex 9303 20 10
ex 9303 20 95
ex 9303 30 00
ex 9303 90 00

8 Arme de foc cu ţeava lungă cu repetiţie altele decât cele menţionate la punctul 6 ex 9303 20 95
ex 9303 30 00
ex 9303 90 00

9 Arme de foc cu una sau mai multe ţevi lungi ghintuite pentru tragere foc cu foc ex 9303 30 00
ex 9303 90 00

10 Arme de foc cu ţeava lungă semiautomate altele decât cele menţionate la punctele 4-
7

ex 9303 90 00

11 Arme de foc cu ţeava scurtă cu tragere foc cu foc, cu percuţie pe ramă, cu o lungime
totală de peste 28 cm

ex 9302 00 00

12 Arme de foc cu ţeava lungă lisă, cu tragere foc cu foc 9303 10 00
ex 9303 20 10
ex 9303 20 95

13 Piese realizate în mod specific pentru o armă de foc şi indispensabile pentru
funcţionarea acesteia, inclusiv ţeava, un cadru sau un recuperator, manşonul mobil

sau cilindrul, cuiul percutor sau închizătorul, ca şi orice alt dispozitiv realizat sau
adaptat pentru atenuarea zgomotului cauzat prin detonarea unei arme de foc

Componentele esenţiale ale acestor arme de foc: mecanismul de închidere, camera
cartuşului şi ţeava armelor de foc care, în calitate de obiecte separate, sunt incluse în
categoria în care sunt clasificate armele de foc din care fac parte sau pe care trebuie

montate

ex 9305 10 00
ex 9305 21 00
ex 9305 29 00
ex 9305 99 00
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14 Muniţii: muniţia completă sau componentele acesteia, inclusiv tubul cartuşului,
capsele de iniţiere, pulberea, gloanţele sau proiectilele, care sunt folosite într-o armă
de foc, cu condiţia ca aceste componente să facă ele însele obiectul unei autorizaţii în

statul membru respectiv

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

15 Colecţii şi piese de colecţie de interes istoric ex 9705 00 00
 Obiecte de colecţie mai vechi de 100 de ani ex 9706 00 00

(1) Acolo unde în faţa codului NC  figurează un "ex", regimul este determinat în acelaşi timp de codul NC  şi de
descrierea corespunzătoare.

În sensul prezentei anexe:
(a) "armă de foc cu ţeava scurtă" înseamnă o armă de foc a cărei ţeava nu depăşeşte 30 centimetri sau a cărei
lungime totală nu depăşeşte 60 centimetri:
(b) "armă de foc cu ţeava lungă" înseamnă toate armele de foc, altele decât cele cu ţeava scurtă:
(c) "armă automată" înseamnă toate armele de foc care, după fiecare foc tras, se încarcă automat şi care pot, printr-
o singură apăsare de trăgaci, să lanseze mai multe focuri:
(d) "armă semiautomată" înseamnă toate armele de foc care, după fiecare foc tras, se încarcă automat şi care nu
pot, printr-o singură apăsare de trăgaci, să lanseze mai mult de un singur foc:
(e) "armă cu repetiţie" înseamnă o armă de foc care, după fiecare foc tras, se încarcă manual, prin introducerea în
ţeava a unui cartuş extras din încărcător şi transportat cu ajutorul unui mecanism:
(f) "armă cu tragere foc cu foc" înseamnă o armă de foc fără încărcător care este încărcată înaintea fiecărei trageri
prin introducerea manuală a cartuşului în camera de încărcare sau într-un spaţiu prevăzut în acest scop la intrarea în
ţeava.
ANEXA II: Model pentru formularele de autorizaţie de export
(menţionat la articolul 4 din prezentul regulament)
Atunci când acordă autorizaţiile de export, statele membre vor depune eforturi pentru a asigura vizibilitatea tipului de
autorizaţie pe formular.
Prezenta autorizaţie de export este valabilă în toate statele membre ale Uniunii Europene până la data expirării.

UNIUNEA EUROPEANĂ EXPORT DE ARME DE FOC [Regulamentul (UE) nr. 258/2012]
Tipul de autorizare: Unică |___| Multiplă |___| Globală |___|

1
AUTORIZAREA

1. Exportatorul
Nr. Numărul EORI (după caz)

2. Numărul de identificare al
autorizării (1)

3. Data de expirare

4. Date de contact
5. Destinatar(i) - (numărul EORI,

după caz)
6. Autoritatea emitentă

7. Agent (Agenţi)/
Reprezentant (Reprezentanţi)

Nr,
(dacă este diferit/sunt diferiţi de
exportator) (numărul EORI, după

caz)

8. Ţara (ţările) de export Codul (2)
9. Ţara (ţările) de import şi numărul

(numerele) autorizaţiei (autorizaţiilor) de
import

Codul (2)

10. Destinatarul (destinatarii)
final(i) (dacă este/sunt

cunoscut/cunoscuţi la momentul
expedierii) (numărul EORI, după

caz)

11. Ţările terţe de tranzit (după caz) Codul (2)
12. Statul (statele) membru (membre) în

oare se intenţionează parcurgerea
procedurii vamale de export

Codul (2)

13. Descrierea
produselor

14. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinate (după
caz, cu 8 cifre)

13a. Marcajul 15. Deviza şi valoarea 16. Cantitatea produselor
17. Utilizarea

finală (după caz)
18. Data contractului (după caz) 19. Procedura vamală de export

20. Informaţii suplimentare necesare în temeiul legislaţiei naţionale (a se specifica pe
formular)

Disponibil pentru informaţii preimprimate
La discreţia statelor membre

A se complete de către autoritatea emitentă
Semnătura

Autoritate emitentă
Locul şi data

Ştampila

(1)A se completa de către autoriatea emitenta.
(2)A se vedea Regulamentul (CE) nr. 1172/95 al Consiliului (JO L 118, 25.5.1995, p. 10).
UNIUNEA EUROPEANĂ
1a (1) 1. Exportatorul 2. Număr de identificare Ţara de import si numărul

autorizaţiei de import
5. Destinatar
AUTORIZAREA 13.1. Descrierea produselor 14. Codul mărfurilor (după caz, cu 8 cifre)

13a. Marcajul 15. Deviza şi valoarea 16. Cantitatea produselor
13.2. Descrierea produselor 14. Codul mărfurilor (după caz, cu 8 cifre)
13a. Marcajul 15. Deviza şi valoarea 16. Cantitatea produselor
13.3. Descrierea produselor 14. Codul mărfurilor (după caz, 8 cifre)
13a. Marcajul 15. Deviza şi valoarea 16. Cantitatea produselor
13.4. Descrierea produselor 14. Codul mărfurilor (după caz, 8 cifre)
13a. Marcajul 15. Deviza şi valoarea 16. Cantitatea produselor
13.5. Descrierea produselor 14. Codul mărfurilor (după caz, 8 cifre)
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13a. Marcajul 15. Deviza şi valoarea 16. Cantitatea produselor

13.6, Descrierea produselor 14. Codul mărfurilor (după caz, 8 cifre)
13a. Marcajul 15. Deviza şi valoarea 16. Cantitatea produselor
13.7. Descrierea produselor 14. Codul mărfurilor (dopa caz, 8 cifre)
13a. Marcajul 15. Deviza şl valoarea 16. Cantitatea produselor

Observaţie: Pentru flecare destinatar trebuie completat un model separat, conform cu modelul 1a. În secţiunea
1 a coloanei 22 se înscrie cantitatea care este încă disponibilă şi în secţiunea a 2-a a coloanei 22 se înscrie
cantitatea scăzută cu această ocazie.

21. Cantitate/valoare netă (masa netă/altă unitate de
măsură cu indicarea acesteia)

24. Document vamal
(tipul şi numărul) sau
extras (nr.) şi data
scăderii

25. Statul membru, numele şi
semnătura, ştampila autorităţii
responsabile pentru scădere

22. În cifre 23. În litere pentru
cantitatea/ valoarea
scăzută

  

1    
2    
1    
2    
1    
2    
1    
2    
1    
2    
1    
2    

(1)Pentru fiecare destinatar trebuie completat un model separat.
Publicat în Jurnalul Oficial cu numărul 94L din data de 30 martie 2012
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