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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Ευρωπαϊκή αγορά άμυνας, η οποία έχει κύκλο εργασιών περίπου 70 δισεκατομμύρια ευρώ, 
απασχολεί κατά προσέγγιση 779.000 ανθρώπους και καλύπτει μεγάλο φάσμα προϊόντων, 
είναι ένας σημαντικός βιομηχανικός τομέας. Ωστόσο, ο υφιστάμενος κατακερματισμός του 
κανονιστικού τοπίου συνιστά μείζον εμπόδιο στην ανταγωνιστικότητα των συνδεόμενων με 
τον τομέα της άμυνας βιομηχανιών και δημιουργεί μεγάλο κίνδυνο για την ασφάλεια 
εφοδιασμού ευρωπαϊκών προϊόντων για την άμυνα.

Αυτός ο κατακερματισμός της αγοράς είναι το αποτέλεσμα της ύπαρξης 27 εθνικών
καθεστώτων αδειών, που έχουν τις ρίζες τους στην προσπάθεια των κρατών μελών να 
διατηρήσουν τον έλεγχο των συνδεόμενων με την άμυνα εξαγωγών. Τα διάφορα εθνικά
συστήματα διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό από άποψη διαδικασίας, εμβέλειας, αρμόδιων αρχών
και απαιτούμενων προθεσμιών, στοιχεία που συνεπάγονται σημαντικό διοικητικό φόρτο στις 
εταιρίες (υπολογιζόμενο συνολικό κόστος άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ περίπου 
ετησίως). Επιπλέον, οι μεγάλης διάρκειας χρόνοι παράδοσης και η αβεβαιότητα που 
προκύπτει από την ανάγκη για μεμονωμένες άδειες, ανακόπτουν την βιομηχανική συνεργασία 
στον αμυντικό τομέα. Αυτό ειδικά είναι σε βάρος των ΜΜΕ που συχνά δεν είναι σε θέση να
συμμετάσχουν ως υπεργολάβοι σε μεγάλα βιομηχανικά έργα. Τέλος, η απουσία πραγματικής
εσωτερικής αγοράς στον τομέα αυτό μειώνει την οικονομική αποτελεσματικότητα και, ως εκ
τούτου, δημιουργεί ένα εμπόδιο στην ανταγωνιστικότητα των Ευρωπαϊκών εταιριών. 

Προκειμένου να επιλυθεί το θέμα του κατακερματισμού αυτής της αγοράς, να περιορισθεί η
γραφειοκρατία και να ενισχυθεί η καινοτομία και η ανταγωνιστικότητα, χωρίς να θυσιάζεται
ο έλεγχος των κρατών μελών επί των βασικών συμφερόντων τους στον τομέα της ασφάλειας
και της άμυνας, η Επιτροπή υπέβαλε το Δεκέμβριο του 2007 συνολική δέσμη πρωτοβουλιών 
για την βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς άμυνας. Η παρούσα πρόταση οδηγίας αποτελεί
μέρος αυτής της δέσμης και αποσκοπεί στην απάλυνση των τρεχόντων εμποδίων στο
ενδοκοινοτικό εμπόριο προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας προκειμένου να 
αυξηθεί η βιομηχανική συνεργασία, να  βελτιστοποιηθούν οι αλυσίδες εφοδιασμού και να 
δημιουργηθούν οικονομίες κλίμακας. Συγκεκριμένα, η πρόταση αντικαθιστά τις τρέχουσες
εθνικές απαιτήσεις και τα συστήματα αδειοδότησης, με ένα βελτιωμένο σύστημα γενικών ή 
συνολικών αδειών, στο οποίο οι μεμονωμένες άδειες είναι η εξαίρεση. Το προτιμώμενο
μοντέλο είναι οι γενικές άδειες, βάσει των οποίων οι ανησυχίες όσον αφορά την ασφάλεια
(ιδιαίτερα όσον αφορά την πρόληψη ανεπιθύμητων επανεξαγωγών) είναι περιορισμένες 
εφόσον αυτές αφορούν μεταφορές είτε σε κυβερνήσεις της Ε.Ε., είτε σε πιστοποιημένες 
εταιρείες. Στην τελευταία περίπτωση, μια εναρμονισμένη διαδικασία πιστοποίησης θα πρέπει
να διασφαλίσει στα κράτη μέλη την αξιοπιστία των εταιρειών σε άλλο κράτος μέλος όσον 
αφορά την τήρηση των εξαγωγικών περιορισμών που έχουν θέσει.

Ο συντάκτης σας επιδοκιμάζει αυτή την πρωτοβουλία. Με την εφαρμογή των αρχών της 
εσωτερικής αγοράς για τα προϊόντα του τομέα της άμυνας, θα ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα 
και η τεχνολογική βάση της ευρωπαϊκής άμυνας. Αυτό έχει επίσης ένα γεωπολιτικό
συστατικό: μια ισχυρή και δυναμική βάση βιομηχανικής άμυνας για την Ευρώπη είναι
απαραίτητη προκειμένου να διασφαλιστεί η αυτονομία της Ε.Ε. Ο περιορισμός της 
αδικαιολόγητης γραφειοκρατία (π.χ. το 2006 εκδόθηκαν περίπου 11.500 άδειες, και από 
αυτές απορρίφθηκαν λιγότερες από δέκα αιτήσεις) και η απλοποίηση όρων και διαδικασιών 
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θα μειώσουν τις διοικητικές επιβαρύνσεις και θα ενισχύσουν το σύνολο του τομέα. 

Ωστόσο, είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά της αγοράς άμυνας 
και η ανάγκη να προστατευθεί η πολιτική εθνικής ασφάλειας και άμυνας. Συγκεκριμένα, θα 
πρέπει να εξεταστούν και πάλι τα ακόλουθα σημεία:

Καταρχήν είναι σημαντικό να διατηρήσουν τα κράτη μέλη την αυτονομία τους στην πολιτική 
εξαγωγών προϊόντων άμυνας. Ο συντάκτης σας θα επικροτούσε το Συμβούλιο εάν έκανε 
περισσότερα βήματα για μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών, καθιστώντας, 
παραδείγματος χάριν, πιο δεσμευτικό τον νέο Κώδικα Συμπεριφοράς για τις Εξαγωγές 
Όπλων, όπως επανέλαβε πρόσφατα το Κοινοβούλιο στο ψήφισμα του1.  Ωστόσο, δεν είναι 
της παρούσης το θέμα αυτό. Τα κράτη μέλη που έχουν αυστηρότερη εξαγωγική πολιτική από 
άλλα, θα μπορούσαν να αποδεχθούν μόνο τις ενδοκοινοτικές μεταφορές, εάν οι εξαγωγικοί
τους περιορισμοί τηρούνται από το κράτος μέλος εξαγωγής. Η πρόταση περιέχει διάφορες
διατάξεις που διασφαλίζουν την αυτονομία των κρατών μελών: Έχουν την ευχέρεια να 
καθορίζουν τα προϊόντα που αντιστοιχούν σε διαφορετικούς τύπους αδειών και έχουν επίσης 
την ευχέρεια να θέσουν τους ειδικούς όρους και τις προϋποθέσεις για τις άδειες αυτές 
(συμπεριλαμβανομένων και των εξαγωγικών περιορισμών).

Κατά δεύτερον, το προτεινόμενο σύστημα μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά μόνον 
εάν οι έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα της Κοινότητας ενισχυθούν. Διαφορετικά, ενδεχομένως 
να υποπέσουν οι εταιρείες στον πειρασμό να "παρακάμψουν" τον εξαγωγικό έλεγχο στη δική
τους χώρα μεταφέροντας το προϊόν τους μέσω άλλων κρατών μελών όπου ο έλεγχος είναι 
λιγότερο αυστηρός. Η πρόταση επιλύει το θέμα προβλέποντας συμπληρωματικό χρόνο για 
την απόκτηση πραγματογνωμοσύνης. Επιπλέον, περιλαμβάνονται ορισμένα μέτρα για την
"αποκατάσταση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης", όπως η δυνατότητα έκδοσης μεμονωμένων
αδειών στην περίπτωση αμφίβολων συναλλαγών ή μεταφορών ευαίσθητων προϊόντων και 
μια "ρήτρα διασφάλισης" για έκτακτες περιστάσεις όσον αφορά τους σοβαρούς κινδύνους για 
την εθνική ασφάλεια. Είναι, ωστόσο, σημαντικό να εφαρμόσουν όλα τα κράτη μέλη 
αποτελεσματική πολιτική επιβολής των μέτρων, και να συμπεριλάβουν και κυρώσεις. 

Τέλος, ο εισηγητής σας πιστεύει ότι η διαφάνεια στον τομέα αυτό αποτελεί πολύ σημαντικό 
στοιχείο. Οι ενδοκοινοτικές μεταφορές και διαμετακομίσεις θα καθιστούσαν δυσκολότερη 
την ανίχνευση του που θα καταλήξουν τα προϊόντα που συνδέονται με την άμυνα. Θα πρέπει, 
ως εκ τούτου, να δοθούν συστάσεις στα κράτη μέλη να αυξήσουν τη διαφάνεια 
κοινοποιώντας τους εξαγωγικούς καταλόγους και/ή τις άδειες. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς 
και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην 
έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

                                               
1 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2008 σχετικά με τον Κώδικα Συμπεριφοράς της 
ΕΕ για τις Εξαγωγές Όπλων, αποτυχία εκ μέρους του Συμβουλίου να εγκρίνει την Κοινή Θέση και να 
μετατρέψει τον Κώδικα νομικά δεσμευτικό έγγραφο.
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Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Οι νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις των κρατών μελών 
σχετικά με τη μεταφορά προϊόντων 
συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας 
εντός της Κοινότητας παρουσιάζουν 
ανισότητες, οι οποίες μπορούν να 
εμποδίσουν την ελεύθερη κυκλοφορία των 
προϊόντων των συνδεόμενων με τον τομέα 
της άμυνας και μπορεί να στρεβλώσουν 
τον ανταγωνισμό εντός της εσωτερικής 
αγοράς

(3) Οι νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις των κρατών μελών 
σχετικά με τη μεταφορά προϊόντων 
συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας 
εντός της Κοινότητας παρουσιάζουν 
ανισότητες, οι οποίες μπορούν να 
εμποδίσουν την ελεύθερη κυκλοφορία των 
προϊόντων των συνδεόμενων με τον τομέα 
της άμυνας και μπορεί να στρεβλώσουν 
τον ανταγωνισμό εντός της εσωτερικής 
αγοράς, εμποδίζοντας την καινοτομία, τη 
βιομηχανική συνεργασία και την 
ανταγωνιστικότητα της αγοράς άμυνας 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να τονισθούν τα οικονομικά μειονεκτήματα της παρούσας κατάστασης.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Με σκοπό να αντισταθμιστεί η 
σταδιακή υποκατάσταση του γενικού εκ 
των υστέρων ελέγχου από τον ατομικό εκ 
των προτέρων έλεγχο στο κράτος μέλος 
καταγωγής των συνδεόμενων με τον τομέα 
της άμυνας προϊόντων, θα πρέπει να 
δημιουργηθούν όροι αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης και καλής πίστης με τη 
συμπερίληψη εγγυήσεων οι οποίες να 
διασφαλίζουν ότι δεν εξάγονται προϊόντα 
συνδεόμενα με τον τομέα της άμυνας κατά 
παραβίαση των περιορισμών που έχουν 

(26) Με σκοπό να αντισταθμιστεί η 
σταδιακή υποκατάσταση του γενικού εκ 
των υστέρων ελέγχου από τον ατομικό εκ 
των προτέρων έλεγχο στο κράτος μέλος 
καταγωγής των συνδεόμενων με τον τομέα 
της άμυνας προϊόντων, θα πρέπει να 
δημιουργηθούν όροι αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης και καλής πίστης με τη 
συμπερίληψη εγγυήσεων οι οποίες να 
διασφαλίζουν ότι δεν εξάγονται προϊόντα 
συνδεόμενα με τον τομέα της άμυνας κατά 
παραβίαση των περιορισμών που έχουν 
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επιβληθεί στις εξαγωγές προς τρίτες χώρες. επιβληθεί στις εξαγωγές προς τρίτες χώρες.
Η αρχή αυτή θα πρέπει να ισχύσει επίσης
και για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες
προϊόντα συνδεόμενα με τον τομέα της 
άμυνας μεταφέρονται μέσω διαφόρων 
κρατών μελών πριν εξαχθούν σε τρίτη 
χώρα. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να εξασφαλισθεί ότι οι εταιρίες δεν θα μπορούν να  "παρακάμψουν" τον έλεγχο των 
εξαγωγών στην χώρα τους μεταφέροντας το προϊόν τους μέσω διαφόρων κρατών μελών πριν να 
το εξάγουν εκτός ΕΕ.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Ο κατάλογος των συνδεόμενων με τον 
τομέα της άμυνας προϊόντων που 
περιλαμβάνεται στο παράρτημα θα πρέπει 
να επικαιροποιείται, σύμφωνα με τον 
Κοινό Στρατιωτικό Κατάλογο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (CML).

(34) Είναι σημαντικό να ενημερώνεται ο
κατάλογος των συνδεόμενων με τον 
τομέα της άμυνας προϊόντων με ευέλικτο 
και εναρμονισμένο τρόπο ώστε να 
ανταποκρίνεται στις εξελίξεις των 
προϊόντων και της αγοράς. Προς το
σκοπό αυτό, ο κατάλογος των 
συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας 
προϊόντων που περιλαμβάνεται στο 
παράρτημα θα πρέπει να επικαιροποιείται, 
σύμφωνα με τον Κοινό Στρατιωτικό 
Κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(CML).

Or. en
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Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Είναι απαραίτητο, για τη σταδιακή 
οικοδόμηση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης 
και της καλής πίστης, να καθορίσουν τα 
κράτη μέλη αποτελεσματικά μέτρα, ικανά 
να εξασφαλίσουν την εφαρμογή των 
διατάξεων της παρούσας οδηγίας και ιδίως 
εκείνων των διατάξεων που προβλέπουν 
ότι οι εταιρείες τηρούν τα κοινά κριτήρια 
πιστοποίησης και τους περιορισμούς 
σχετικά με την περαιτέρω χρήση των 
συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας 
προϊόντων που μεταφέρονται, μετά τη 
μεταφορά.

(35) Είναι απαραίτητο, για τη σταδιακή 
οικοδόμηση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης 
και της καλής πίστης, να καθορίσουν τα 
κράτη μέλη αποτελεσματικά μέτρα, 
συμπεριλαμβανομένων και κυρώσεων, 
ικανά να εξασφαλίσουν την εφαρμογή των 
διατάξεων της παρούσας οδηγίας και ιδίως 
εκείνων των διατάξεων που προβλέπουν 
ότι οι εταιρείες τηρούν τα κοινά κριτήρια 
πιστοποίησης και τους περιορισμούς 
σχετικά με την περαιτέρω χρήση των 
συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας
προϊόντων που μεταφέρονται, μετά τη 
μεταφορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι οι εταιρίες δεν θα μπορούν να "παρακάμψουν" τον έλεγχο 
των εξαγωγών στην χώρα τους μεταφέροντας το προϊόν τους μέσω διαφόρων κρατών μελών 
πριν να το εξάγουν εκτός ΕΕ, θα πρέπει όλα τα κράτη μέλη να θεσπίσουν αποτελεσματικές
κυρώσεις κατά εταιριών που δεν τηρούν τιε διατάξεις της παρούσας Οδηγίας. 

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 37 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

. Είναι σημαντικό να θεσπίσουν τα κράτη
μέλη μέτρα ώστε να εξασφαλισθεί η
διαφάνεια στις ενδοκοινοτικές μεταφορές
και εξαγωγές προς τρίτες χώρες
συνδεόμενων με την άμυνα προϊόντων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η διαφάνεια στον τομέα αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Οι ενδοκοινοτικές μεταφορές 
και διαμετακομίσεις καθιστούν πιο δύσκολη την ανίχνευση του τελικού προορισμού των 
συνδεόμενων με την άμυνα προϊόντων. Θα ήταν συνεπώς χρήσιμο να αυξήσουν τα κράτη μέλη 
τη διαφάνεια με την κοινοποίηση των καταλόγων εξαγωγών και/ή των αδειών. 

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε κράτος μέλος χορηγεί στους 
προμηθευτές που είναι εγκατεστημένοι 
στην επικράτειά του γενική, συνολική ή 
ατομική άδεια μεταφοράς.

2. Κάθε κράτος μέλος χορηγεί στους 
προμηθευτές που είναι εγκατεστημένοι 
στην επικράτειά του γενική, συνολική ή 
ατομική άδεια μεταφοράς, υπό την 
προϋπόθεση ότι πληρούν τους όρους και 
τις προϋποθέσεις που επισυνάπτονται 
στην άδεια αυτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Νομική διευκρίνιση. Είναι σημαντικό να τονισθεί η αυτονομία των κρατών μελών στο να
θέτουν τους όρους και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι εταιρίες για την χορήγηση
αδειών.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη χορηγούν συνολικές 
άδειες μεταφοράς σε μεμονωμένο 
προμηθευτή, ύστερα από αίτησή του, με 
τις οποίες εγκρίνονται μία ή περισσότερες 
μεταφορές ενός ή περισσότερων 
προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της 
άμυνας προς έναν ή περισσότερους 
παραλήπτες σε άλλο κράτος μέλος.

1. Τα κράτη μέλη χορηγούν συνολικές 
άδειες μεταφοράς σε μεμονωμένο 
προμηθευτή, υπό την προϋπόθεση ότι 
πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις 
που επισυνάπτονται στην άδεια αυτή και 
ύστερα από αίτησή του, με τις οποίες 
εγκρίνονται μία ή περισσότερες μεταφορές 
ενός ή περισσότερων προϊόντων 
συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας 
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προς έναν ή περισσότερους παραλήπτες σε 
άλλο κράτος μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση
Νομική διευκρίνιση. Είναι σημαντικό να τονισθεί η αυτονομία των κρατών μελών στο να 
θέτουν τους όρους και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι εταιρίες για την χορήγηση 
αδειών.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 - εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη χορηγούν ατομικές άδειες 
μεταφοράς σε μεμονωμένο προμηθευτή, 
ύστερα από αίτησή του, με τις οποίες 
εγκρίνεται μία μεταφορά προϊόντων 
συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας 
προς έναν παραλήπτη μόνο σε μία από τις 
ακόλουθες περιπτώσεις:

Τα κράτη μέλη χορηγούν ατομικές άδειες 
μεταφοράς σε μεμονωμένο προμηθευτή, 
υπό την προϋπόθεση ότι πληροί τους 
όρους και τις προϋποθέσεις που 
επισυνάπτονται στην άδεια αυτή και 
ύστερα από αίτησή του, με τις οποίες 
εγκρίνεται μία μεταφορά προϊόντων 
συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας 
προς έναν παραλήπτη μόνο σε μία από τις 
ακόλουθες περιπτώσεις:

Or. en

Αιτιολόγηση
Νομική διευκρίνιση. Είναι σημαντικό να τονισθεί η αυτονομία των κρατών μελών στο να 
θέτουν τους όρους και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι εταιρίες για την χορήγηση 
αδειών.

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
προμηθευτές προϊόντων συνδεόμενων με 
τον τομέα της άμυνας ενημερώνουν τους 
παραλήπτες για τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της άδειας μεταφοράς που 

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
προμηθευτές προϊόντων συνδεόμενων με 
τον τομέα της άμυνας ενημερώνουν τους 
παραλήπτες για τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της άδειας μεταφοράς που 
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διέπουν την εξαγωγή των συνδεόμενων με 
τον τομέα της άμυνας προϊόντων.

διέπουν την τελική χρήση, τη 
διαμετακόμιση ή την εξαγωγή των 
συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας 
προϊόντων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διασφαλισθεί ότι οι πληροφορίες για τους περιορισμούς εξαγωγών δεν θα
διοχετευθούν μόνον στον πρώτο παραλήπτη αλλά ότι, όταν τα προϊόντα μεταφέρονται μέσω
διαφόρων κρατών μελών, θα μεταδοθούν και στα κράτη αυτά. 

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 - παράγραφος 3 - εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
προμηθευτές τηρούν αναλυτικές 
καταστάσεις των μεταφορών τους, 
σύμφωνα με την ισχύουσα πρακτική του 
οικείου κράτους μέλους. Οι εν λόγω 
καταστάσεις περιλαμβάνουν εμπορικά 
έγγραφα τα οποία περιέχουν τα ακόλουθα 
στοιχεία:

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν και 
ελέγχουν τακτικά ότι οι προμηθευτές 
τηρούν αναλυτικές καταστάσεις των 
μεταφορών τους, σύμφωνα με την 
ισχύουσα πρακτική του οικείου κράτους 
μέλους. Οι εν λόγω καταστάσεις 
περιλαμβάνουν εμπορικά έγγραφα τα 
οποία περιέχουν τα ακόλουθα στοιχεία:

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει όχι μόνον να εξασφαλίζουν αλλά και να ελέγχουν τακτικά το κατά πόσο
οι προμηθευτές εντός των κρατών μελών τηρούν αναλυτικές καταστάσεις των μεταφορών τους.

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 - παράγραφος 3 - στοιχείο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την περιγραφή του συνδεόμενου με τον α) την περιγραφή του συνδεόμενου με τον 
τομέα της άμυνας προϊόντος και την μνεία 
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τομέα της άμυνας προϊόντος· του στον Κοινό Στρατιωτικό Κατάλογο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CML)   ·

Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 - παράγραφος 3 - στοιχείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την ποσότητα του συνδεόμενου με τον 
τομέα της άμυνας προϊόντος και τις 
ημερομηνίες μεταφοράς·

β) την ποσότητα και την αξία του 
συνδεόμενου με τον τομέα της άμυνας 
προϊόντος και τις ημερομηνίες μεταφοράς·

Or. en

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι καταστάσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 φυλάσσονται τουλάχιστον 
επί τρία έτη από το τέλος του 
ημερολογιακού έτους κατά το οποίο 
πραγματοποιήθηκε η μεταφορά. 
Προσκομίζονται στις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους όπου είναι 
εγκατεστημένος ο προμηθευτής, εφόσον 
αυτές τις ζητήσουν.

4. Οι καταστάσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 φυλάσσονται τουλάχιστον 
επί επτά έτη από το τέλος του 
ημερολογιακού έτους κατά το οποίο 
πραγματοποιήθηκε η μεταφορά. 
Προσκομίζονται στις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους όπου είναι 
εγκατεστημένος ο προμηθευτής, εφόσον 
αυτές τις ζητήσουν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόσβαση στις καταστάσεις των προμηθευτών από τις αρχές των κρατών μελών παρατείνεται 
από τρία σε επτά έτη. Αυτό θα συμβάλει στην μεγαλύτερη διαφάνεια της διαδικασίας, και θα
δοθεί περισσότερος χρόνος για τη διερεύνηση των πιθανών παραβιάσεων των μεταφερθέντων 
στην εθνική νομοθεσία κανονισμών.
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Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 - παράγραφος 2 - στοιχείο (δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) γραπτή δέσμευση της εταιρείας, 
υπογεγραμμένη από το ανώτερο 
διευθυντικό στέλεχος που αναφέρεται στο 
στοιχείο γ), ότι η εταιρεία του θα προβεί 
στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να 
τηρήσει και να επιβάλει την τήρηση όλων 
των ειδικών όρων που συνδέονται με την 
τελική χρήση και εξαγωγή οποιουδήποτε 
κατασκευαστικού μέρους ή προϊόντος έχει 
παραλάβει·

δ) γραπτή δέσμευση της εταιρείας, 
υπογεγραμμένη από το ανώτερο 
διευθυντικό στέλεχος που αναφέρεται στο 
στοιχείο γ), ότι η εταιρεία του θα προβεί 
στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να 
τηρήσει και να επιβάλει την τήρηση όλων 
των ειδικών όρων που συνδέονται με την 
τελική χρήση, διαμετακόμιση και εξαγωγή 
οποιουδήποτε κατασκευαστικού μέρους ή 
προϊόντος έχει παραλάβει·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να εξασφαλισθεί ότι οι περιορισμοί στις εξαγωγές όχι μόνον θα τηρηθούν και
θα επιβληθούν στον πρώτο κράτος μέλος παραλήπτη αλλά, όταν τα προϊόντα μεταφέρονται
μέσω διαφόρων κρατών μελών, θα συμβεί το ίδιο και σε όλα αυτά τα κράτη. Συνεπώς είναι
απαραίτητο να μεταδοθούν οι πληροφορίες και να τηρηθούν οι όροι.

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 - παράγραφος 2 - στοιχείο (ε)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) γραπτή δέσμευση της εταιρείας, 
υπογεγραμμένη από το ανώτερο 
διευθυντικό στέλεχος που αναφέρεται στο 
σημείο γ), ότι θα παράσχει στις αρμόδιες 
αρχές με τη δέουσα επιμέλεια λεπτομερείς 
πληροφορίες σε απάντηση ερωτημάτων 
και ερευνών που θα υποβληθούν στην 
εταιρεία σχετικά με τους τελικούς χρήστες 
ή την τελική χρήση όλων των προϊόντων 
που έχουν εξαχθεί, μεταφερθεί ή 
παραληφθεί από την εταιρεία στο πλαίσιο 

ε) γραπτή δέσμευση της εταιρείας, 
υπογεγραμμένη από το ανώτερο 
διευθυντικό στέλεχος που αναφέρεται στο 
σημείο γ), ότι θα παράσχει στις αρμόδιες 
αρχές με τη δέουσα επιμέλεια λεπτομερείς 
πληροφορίες σε απάντηση ερωτημάτων 
και ερευνών που θα υποβληθούν στην 
εταιρεία σχετικά με τους τελικούς χρήστες 
ή την τελική χρήση όλων των προϊόντων 
που έχουν εξαχθεί, μεταφερθεί ή 
παραληφθεί από την εταιρεία στο πλαίσιο 
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άδειας μεταφοράς από άλλο κράτος μέλος· γενικής άδειας μεταφοράς από άλλο 
κράτος μέλος·

Or. en

Αιτιολόγηση

Νομική διευκρίνιση. Η πιστοποίηση είναι σημαντική μόνο στην περίπτωση γενικής άδειας 
μεταφοράς. 

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν απαιτείται η συγκατάθεση του 
κράτους μέλους καταγωγής για τη 
σχεδιαζόμενη εξαγωγή, συγκατάθεση η 
οποία δεν έχει εξασφαλιστεί, τα κράτη 
μέλη ζητούν τη γνώμη του κράτους μέλους 
καταγωγής.

2. Εάν απαιτείται η συγκατάθεση του 
κράτους μέλους καταγωγής για τη 
σχεδιαζόμενη εξαγωγή, συγκατάθεση η 
οποία δεν έχει εξασφαλιστεί, τα κράτη 
μέλη ζητούν τη γνώμη του κράτους μέλους 
καταγωγής. Στην περίπτωση που, μετά
την διαβούλευση αυτή, κράτος μέλος δεν
εξασφαλίσει την απαιτούμενη
συγκατάθεση για την σχεδιαζόμενη
εξαγωγή από το κράτος μέλος
καταγωγής, η εξαγωγή δεν
πραγματοποιείται και ενημερώνονται 
σχετικά η Επιτροπή και τα άλλα κράτη 
μέλη.  

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επανεξαγωγή σε τρίτη χώρα δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί σε περιπτώσεις που το κράτος 
μέλος καταγωγής δεν δίδει τη συγκατάθεσή του. 
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Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 α (νέο) - πριν από το Κεφάλαιο IV

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

. Διαφάνεια
Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν σχετικές, μη 
εμπιστευτικές πληροφορίες που 
παρέχονται στο πλαίσιο του παρόντος 
Κεφαλαίου. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαφάνεια στον τομέα αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Οι ενδοκοινοτικές μεταφορές 
και διαμετακομίσεις καθιστούν πιο δύσκολη την ανίχνευση του τελικού προορισμού των 
συνδεόμενων με την άμυνα προϊόντων. Θα ήταν συνεπώς χρήσιμο να αυξήσουν τα κράτη μέλη 
τη διαφάνεια με την κοινοποίηση (μη εμπιστευτικών) πληροφοριών που λαμβάνονται από τους 
προμηθευτές και πληροφοριών για τη διαδικασία πιστοποίησης και τους εξαγωγικούς 
περιορισμούς. Αυτό θα συμβάλει στην ενίσχυση του κοινοβουλευτικού και δημόσιου ελέγχου.

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 - παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

. 2α. Η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει 
προτάσεις για την τροποποίηση του 
Παραρτήματος προκειμένου να 
συμπεριληφθούν ή να αποκλεισθούν 
ορισμένα προϊόντα. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Παράρτημα δεν πρέπει μόνον να είναι προσαρμοσμένο στις εξελίξεις των προϊόντων, αλλά
θα πρέπει να προβλεφθεί κάποια ευελιξία για την τροποποίηση, εάν χρειασθεί, του καταλόγου
των προϊόντων, π.χ., να προστεθούν σε αυτόν άυλα προϊόντα που συνδέονται στενά με ορισμένα 
προϊόντα άμυνας όπως δεδομένα ή λογισμικό. 
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Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 α (νέο) - τμήμα του Κεφαλαίου VI

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

. Άρθρο 15α
Εφαρμογή

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν μέτρα για 
την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση 
παραβάσεων των διατάξεων της 
παρούσας Οδηγίας. 
2. Τα μέτρα αυτά είναι αποτελεσματικά, 
αναλογικά και αποτρεπτικού χαρακτήρα.
3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν πάραυτα 
στην Επιτροπή τα μέτρα αυτά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι εταιρίες δεν θα μπορούν να "παρακάμψουν" τους
εξαγωγικούς ελέγχους στη δική τους χώρα μεταφέροντας το προϊόν τους μέσω άλλων κρατών
μελών πριν από την εξαγωγή του εκτός ΕΕ, όλα τα κράτη μέλη οφείλουν να θεσπίσουν 
αποτελεσματικές κυρώσεις σε βάρος εταιριών που δεν τηρούν τις διατάξεις της παρούσας 
Οδηγίας. 
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