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BEKNOPTE MOTIVERING

De Europese markt van defensieproducten is met een omzet van ongeveer €70 miljard en 
ongeveer 770.000 werknemers en een grote verscheidenheid aan producten, een belangrijke 
industriesector. Maar de huidige versnippering van het regelgevingsklimaat vormt een 
belangrijke belemmering voor het concurrentievermogen van de defensiegerelateerde 
industrieën en levert een belangrijk risico op voor de veiligheid van de voorziening met 
Europese defensieproducten.

Deze marktversnippering is het resultaat van het bestaan van 27 nationale 
vergunningenstelsels die hun oorsprong hebben in lidstaten die proberen de 
defensiegerelateerde export onder controle te houden. De nationale systemen vertonen 
onderling sterke verschillen wat procedure, reikwijdte, bevoegde autoriteiten en 
voorgeschreven termijnen betreft. Dit levert een grote administratieve last op voor de 
bedrijven (de totale kosten worden geschat op meer dan €3 miljard per jaar). Bovendien 
vormen de lange levertijden en de onzekerheid die samenhangt met de noodzaak individuele 
vergunningen aan te vragen, een belemmering voor de industriële samenwerking in de 
defensiesector. Dit is vooral schadelijk voor KMO's die vaak niet als onderaannemers kunnen 
deelnemen aan grote industriële projecten. Tenslotte heeft de economische efficiëntie te lijden 
onder het ontbreken van een echte interne markt in deze sector, wat een nadelige uitwerking 
heeft op het concurrentievermogen van Europese ondernemingen.

Om iets aan deze marktversnippering te doen, de bureaucratie terug te dringen en innovatie en 
concurrentievermogen te bevorderen, zonder te tornen aan de controle van de lidstaten over 
hun wezenlijke defensie- en veiligheidsbelangen, heeft de Commissie in december 2007 een 
totaalpakket van initiatieven voorgelegd ter verbetering van de werking van de defensiemarkt.
Deze ontwerprichtlijn maakt deel uit van dit pakket en heeft tot doel een oplossing te vinden 
voor de bestaande belemmeringen voor de intracommunautaire handel in defensiegerelateerde 
producten ten einde de industriële samenwerking uit te breiden, de aanvoerketens te 
optimaliseren en schaalvoordelen te bewerkstelligen. Concreet zou het voorstel ertoe leiden 
dat de huidige nationale vergunningenvereisten en -stelsels zouden worden vervangen door 
een gestroomlijnd, geharmoniseerd systeem van algemene of globale vergunningen waarbij 
individuele vergunningen de uitzondering zouden worden. Het model dat daarbij de voorkeur 
verdient is dat van algemene vergunningen, waarbij de veiligheidsbedenkingen (met name 
wat betreft het voorkomen van ongewenste heruitvoer) beperkt blijven, omdat het hierbij gaat 
om overdrachten naar hetzij EU-regeringen hetzij gecertificeerde ondernemingen. In het 
laatste geval zou een geharmoniseerde certificeringsprocedure de lidstaten waarborgen 
moeten bieden betreffende de vraag of erop kan worden vertrouwd dat ondernemingen in een 
andere lidstaat hun exportbeperkingen respecteren.

De rapporteur verwelkomt dit initiatief. Door toepassing van de beginselen van de interne 
markt voor defensieproducten zal het concurrentievermogen en de technologische basis van 
de Europese defensie worden versterkt. Een en ander heeft ook een geopolitieke component:
een krachtige en dynamische industriële defensiebasis in Europa is van fundamenteel belang 
om de autonomie van de Europese Unie te waarborgen. Het terugdringen van onnodige 
bureaucratie (ter illustratie: in 2006 werden ongeveer 11.500 vergunningen afgegeven, terwijl 
maar in 10 gevallen verzoeken werden afgewezen) en vereenvoudiging van de voorwaarden 
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en procedures zullen leiden tot een terugdringing van de administratieve lasten en versterking 
van de gehele sector.

Het is echter van belang om rekening te houden met de specifieke kenmerken van de 
defensiemarkt en de noodzaak om het nationale veiligheids- en defensiebeleid te beschermen.
Met name de navolgende punten verdienen meer aandacht:

In de eerste plaats is het van belang dat de lidstaten beleidsautonomie behouden met 
betrekking tot de export van defensieproducten. De rapporteur zou het toejuichen, wanneer de 
Raad verdere stappen zou zetten in de richting van meer samenwerking tussen de lidstaten, 
bijvoorbeeld door de gedragscode betreffende wapenuitvoer een meer bindend karakter te 
geven, zoals onlangs nog eens werd bepleit in een resolutie van het Parlement.1 Dit is echter 
nog niet het geval. Lidstaten die een strenger exportbeleid hebben dan andere lidstaten kunnen 
alleen akkoord gaan met intracommunautaire overdrachten, wanneer hun exportbeperkingen 
door de exporterende lidstaat worden gerespecteerd. In het voorstel zijn verschillende 
bepalingen opgenomen die de autonomie van de lidstaten waarborgen: het staat hen vrij vast 
te stellen welke producten onder de verschillende soorten vergunningen kunnen vallen, en het 
staat hen vrij de specifieke bepalingen en voorwaarden voor dergelijke vergunningen vast te 
stellen (met inbegrip van exportbeperkingen).

In de tweede plaats kan het voorgestelde systeem alleen doeltreffend werken, wanneer de 
controles aan de buitengrenzen van de Gemeenschap worden versterkt. Ondernemingen 
zouden anders in de verleiding kunnen komen om exportcontroles in hun eigen land te 
omzeilen door hun producten via verschillende lidstaten over te dragen naar plaatsen waar de 
controle minder streng is. Voor dit probleem is in het voorstel een oplossing gevonden door 
extra tijd geven voor het opbouwen van expertise. Bovendien zijn verschillende maatregelen 
opgenomen om het wederzijdse vertrouwen te versterken, zoals de mogelijkheid om 
individuele vergunningen af te geven in geval van dubieuze transacties of de overdracht van 
gevoelige producten, alsmede een "vrijwaringsclausule" voor uitzonderlijke omstandigheden 
met betrekking tot ernstige risico's voor de nationale veiligheid. Het is echter van belang dat 
alle lidstaten een doeltreffend handhavingsbeleid invoeren, met inbegrip van sancties.

Ten slotte is de rapporteur van oordeel dat transparantie op dit terrein een zeer belangrijk 
element is. Intracommunautaire overdrachten en heroverdrachten zouden het moeilijker 
maken om te controleren waar bepaalde defensiegerelateerde producten uiteindelijk 
terechtkomen. Het zou derhalve aanbevelenswaardig zijn indien de lidstaten de transparantie 
vergroten door exportlijsten en/of -vergunningen te publiceren.

AMENDEMENTEN

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie interne markt en consumentenbescherming onderstaande amendementen in haar 
                                               
1 Resolutie van het Europees Parlement van 13 maart 2008 over de Gedragscode van de EU betreffende 
wapenuitvoer - het uitblijven van een gemeenschappelijk standpunt van de Raad om de gedragscode te 
veranderen in een juridisch bindend instrument .
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verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen in lidstaten inzake de 
overdracht van defensiegerelateerde 
producten binnen de Gemeenschap 
vertonen verschillen die het vrije verkeer 
van de defensiegerelateerde producten 
binnen de Gemeenschap kunnen 
belemmeren en de mededinging binnen de 
interne markt kunnen verstoren.

(3) De wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen in lidstaten inzake de 
overdracht van defensiegerelateerde 
producten binnen de Gemeenschap 
vertonen verschillen die het vrije verkeer 
van de defensiegerelateerde producten 
binnen de Gemeenschap kunnen 
belemmeren en de mededinging binnen de 
interne markt kunnen verstoren, hetgeen 
een belemmering vormt voor innovatie, 
industriële samenwerking en het 
concurrentievermogen van de 
defensiemarkt in de Europese Unie..

Or. en

Motivering

Het is belangrijk de nadruk te leggen op de economische nadelen van de huidige situatie.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Ter compensatie van de stapsgewijze 
vervanging van individuele controle vooraf 
door algemene controle achteraf in de 
lidstaat van oorsprong van de 
defensiegerelateerde producten, moeten er 
voorwaarden voor wederzijds vertrouwen 
worden geschapen in de vorm van 
garanties dat er geen defensiegerelateerde 
producten in strijd met uitvoerbeperkingen 

(26) Ter compensatie van de stapsgewijze 
vervanging van individuele controle vooraf 
door algemene controle achteraf in de 
lidstaat van oorsprong van de 
defensiegerelateerde producten, moeten er 
voorwaarden voor wederzijds vertrouwen 
worden geschapen in de vorm van 
garanties dat er geen defensiegerelateerde 
producten in strijd met uitvoerbeperkingen 
naar derde landen worden uitgevoerd. Dat 
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naar derde landen worden uitgevoerd. beginsel moet ook worden toegepast in 
gevallen waarin defensiegerelateerde 
producten via verschillende lidstaten 
worden overgedragen alvorens naar een 
derde land te worden geëxporteerd.

Or. en

Motivering

Gewaarborgd moet worden dat ondernemingen de exportcontrole in hun eigen land niet 
kunnen "omzeilen" door hun producten via verschillende lidstaten over te dragen alvorens ze 
naar een plaats buiten de Europese Unie te exporteren.

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) De lijst van defensiegerelateerde 
producten in de bijlage moet worden 
bijgewerkt overeenkomstig de 
gemeenschappelijke EU-lijst van militaire 
goederen.

(34) Het is van belang dat de lijst van 
defensiegerelateerde producten op een 
flexibele en geharmoniseerde manier 
wordt aangepast aan ontwikkelingen van 
producten en markten. De lijst van 
defensiegerelateerde producten in de 
bijlage moet te dien einde worden 
bijgewerkt overeenkomstig de 
gemeenschappelijke EU-lijst van militaire 
goederen.

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) Voor een geleidelijke opbouw van 
wederzijds vertrouwen moeten de lidstaten 
doeltreffende maatregelen ter uitvoering 
van de bepalingen van deze richtlijn 

(35) Voor een geleidelijke opbouw van 
wederzijds vertrouwen moeten de lidstaten 
doeltreffende maatregelen ter uitvoering 
van de bepalingen van deze richtlijn 
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nemen, en met name van de bepalingen dat 
ondernemingen de gemeenschappelijke 
certificeringscriteria en beperkingen van 
verder gebruik van overgedragen 
defensiegerelateerde producten na een 
overdracht moeten nakomen.

nemen, met inbegrip van sancties, en met 
name van de bepalingen dat 
ondernemingen de gemeenschappelijke 
certificeringscriteria en beperkingen van 
verder gebruik van overgedragen 
defensiegerelateerde producten na een 
overdracht moeten nakomen.

Or. en

Motivering

Gewaarborgd moet worden dat ondernemingen de exportcontrole in hun eigen land niet 
kunnen "omzeilen" door hun producten via verschillende lidstaten over te brengen alvorens 
het naar een plaats buiten de Europese Unie te exporteren, en daarom moeten alle lidstaten 
doeltreffende sancties invoeren tegen bedrijven die zich niet houden aan de bepalingen van 
deze richtlijn.

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 37 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37a) Het is van belang dat de lidstaten 
maatregelen invoeren ter waarborging 
van transparantie met betrekking tot 
intracommunautaire overdrachten en 
exporten naar derde landen van 
defensiegerelateerde producten.

Or. en

Motivering

Transparantie is op dit terrein een zeer belangrijk element. Intracommunautaire overdrachten 
en heroverdrachten zouden het moeilijker maken om bij te houden waar bepaalde 
defensiegerelateerde producten uiteindelijk terechtkomen. Het zou daarom aanbeveling 
verdienen wanneer de lidstaten de transparantie zouden vergroten door exportlijsten en/of -
vergunningen te publiceren.
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Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten verlenen de op hun 
grondgebied gevestigde leveranciers 
algemene, globale of individuele 
overdrachtvergunningen.

2. De lidstaten verlenen de op hun 
grondgebied gevestigde leveranciers 
algemene, globale of individuele 
overdrachtvergunningen, mits wordt 
voldaan aan de bepalingen en 
voorwaarden daarvan.

Or. en

Motivering

Juridische verduidelijking. Het is van belang met nadruk te wijzen op de autonomie van de 
lidstaten met betrekking tot de vaststelling van bepalingen en voorwaarden voor 
vergunningen waaraan door de ondernemingen moet worden voldaan.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten verlenen individuele 
leveranciers op hun verzoek globale 
overdrachtsvergunningen voor een of meer 
overdrachten van een of meer 
defensiegerelateerde producten aan een of 
meer afnemers in een andere lidstaat.

1. De lidstaten verlenen individuele
leveranciers, mits wordt voldaan aan de 
bepalingen en voorwaarden ervan en op 
verzoek van de leverancier, globale 
overdrachtsvergunningen voor een of meer 
overdrachten van een of meer 
defensiegerelateerde producten aan een of 
meer afnemers in een andere lidstaat.

Or. en

Motivering

Juridische verduidelijking. Het is van belang met nadruk te wijzen op de autonomie van de 
lidstaten met betrekking tot de vaststelling van bepalingen en voorwaarden voor 
vergunningen waaraan door de ondernemingen moet worden voldaan.
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Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten verlenen individuele 
leveranciers op hun verzoek slechts een 
individuele overdrachtsvergunning voor 
één overdracht van defensiegerelateerde 
producten aan één afnemer in een van de 
volgende gevallen:

De lidstaten verlenen individuele 
leveranciers, mits wordt voldaan aan de 
bepalingen en voorwaarden ervan en op 
verzoek van de leverancier, een 
individuele overdrachtsvergunning voor 
één overdracht van defensiegerelateerde 
producten aan één afnemer in slechts een 
van de volgende gevallen:

Or. en

Motivering

Juridische verduidelijking. Het is van belang met nadruk te wijzen op de autonomie van de 
lidstaten met betrekking tot de vaststelling van bepalingen en voorwaarden voor 
vergunningen waaraan door de ondernemingen moet worden voldaan.

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
leveranciers van defensiegerelateerde 
producten de afnemers in kennis stellen 
van de voorwaarden van de 
overdrachtsvergunning betreffende de 
uitvoer van defensiegerelateerde 
producten.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
leveranciers van defensiegerelateerde 
producten de afnemers in kennis stellen 
van de voorwaarden van de 
overdrachtsvergunning betreffende het 
eindgebruik, de heroverdracht of de 
uitvoer van defensiegerelateerde 
producten.

Or. en

Motivering

Verzekerd moet worden dat informatie met betrekking tot exportbeperkingen niet alleen naar 
de eerste afnemer gaat, maar dat deze informatie ook wordt doorgegeven, wanneer producten 
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via verschillende lidstaten worden overgedragen.

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3 – inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
leveranciers volgens de in de betrokken 
lidstaat gebruikelijke methode een 
gedetailleerd overzicht van hun 
overdrachten bijhouden. Deze overzichten 
omvatten handelsbescheiden met de 
volgende informatie:

3. De lidstaten zorgen ervoor dat en 
controleren op gezette tijden of de 
leveranciers volgens de in de betrokken 
lidstaat gebruikelijke methode een 
gedetailleerd overzicht van hun 
overdrachten bijhouden. Deze overzichten 
omvatten handelsbescheiden met de 
volgende informatie:

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten er niet alleen voor zorgen dat de leveranciers in de lidstaten een 
gedetailleerd overzicht van hun overdrachten bijhouden, maar moeten dat ook regelmatig 
controleren.

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3 – letter (a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de beschrijving van het 
defensiegerelateerde product;

(a) de hoeveelheid van het 
defensiegerelateerde product en de 
desbetreffende referentie in de CML;

Or. en
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Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3 – letter (b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de hoeveelheid van het 
defensiegerelateerde product en de data 
van de overdracht;

(b) de hoeveelheid en de waarde van het 
defensiegerelateerde product en de data 
van de overdracht;

Or. en

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De in lid 3 bedoelde overzichten worden 
bewaard gedurende ten minste drie jaar na 
het einde van het kalenderjaar waarin de 
uitvoer heeft plaatsgehad. Zij worden op 
verzoek van de bevoegde autoriteiten van 
de lidstaat waarin de leverancier gevestigd 
is, aan hen voorgelegd.

4. De in lid 3 bedoelde overzichten worden 
bewaard gedurende ten minste zeven jaar
na het einde van het kalenderjaar waarin de 
uitvoer heeft plaatsgehad. Zij worden op 
verzoek van de bevoegde autoriteiten van 
de lidstaat waarin de leverancier gevestigd 
is, aan hen voorgelegd.

Or. en

Motivering

De toegang van de autoriteiten van lidstaten tot de overzichten van leveranciers moet worden 
verlengd van drie tot zeven jaar. Dit zorgt voor meer transparantie en bovendien is er zo meer 
tijd om te onderzoeken of inbreuk wordt gemaakt op de omgezette nationale wet- of 
regelgeving.

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 – letter (d)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) een door het in onder c) bedoelde (d) een door het in onder c) bedoelde 
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directielid ondertekende schriftelijke 
verklaring van de onderneming dat deze 
alle noodzakelijke maatregelen neemt om 
te voldoen aan alle specifieke voorwaarden 
in verband met het eindgebruik en de 
uitvoer van elk specifiek ontvangen 
onderdeel of product;

directielid ondertekende schriftelijke 
verklaring van de ondernemingdat deze 
alle noodzakelijke maatregelen neemt om 
te voldoen aan alle specifieke voorwaarden 
in verband met het eindgebruik, de 
heroverdracht en de uitvoer van elk 
specifiek ontvangen onderdeel of product;

Or. en

Motivering

Verzekerd moet worden dat exportbeperkingen niet alleen worden nageleefd en gehandhaafd 
in de eerste ontvangende lidstaat, maar dat dit in alle lidstaten het geval is, wanneer 
producten via verschillende lidstaten worden overgedragen. Informatie moet daarom worden 
doorgegeven en nageleefd.

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 – letter (e)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) een door het in onder c) bedoelde 
directielid ondertekende schriftelijke 
verklaring van de onderneming dat deze de 
bevoegde autoriteiten bij verzoeken en 
onderzoeken met de benodigde 
zorgvuldigheid gedetailleerde informatie 
zal geven over de eindgebruikers of het 
eindgebruik van alle producten die deze 
onderneming in het kader van een 
overdrachtvergunning van een andere 
lidstaat heeft uitgevoerd, overgedragen of 
ontvangen;

(e) a written commitment of the company, 
signed by the senior executive referred to 
in point (c)dat deze de bevoegde 
autoriteiten bij verzoeken en onderzoeken 
met de benodigde zorgvuldigheid 
gedetailleerde informatie zal geven over de 
eindgebruikers of het eindgebruik van alle 
producten die deze onderneming in het 
kader van een algemene
overdrachtvergunning van een andere 
lidstaat heeft uitgevoerd, overgedragen of 
ontvangen;

Or. en

Motivering

Juridische verduidelijking. Certificering is alleen van belang in het geval van een algemene 
overdrachtvergunning.
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Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien toestemming van de lidstaat van 
oorsprong voor de beoogde uitvoer is 
vereist maar niet is verkregen, raadplegen 
de lidstaten de lidstaat van oorsprong.

2. Indien toestemming van de lidstaat van 
oorsprong voor de beoogde uitvoer is 
vereist maar niet is verkregen, raadplegen 
de lidstaten de lidstaat van oorsprong. Als 
een lidstaat na die raadpleging de vereiste 
toestemming voor de beoogde uitvoer niet 
verkrijgt van de lidstaat van oorsprong, 
dan vindt de uitvoer niet plaats en worden 
de Commissie en de andere lidstaten 
daarvan op de hoogte gesteld.

Or. en

Motivering
Heruitvoer naar een derde land mag niet plaatsvinden als de lidstaat van oorsprong hiervoor 
geen toestemming geeft.

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 bis (nieuw) – voor Hoofdstuk IV

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10 bis
Transparantie

De lidstaten kunnen relevante, niet-
vertrouwelijke informatie als bepaald in 
dit hoofdstuk publiceren.

Or. en

Motivering

Transparantie is op dit terrein een zeer belangrijk element. Intracommunautaire overdrachten 
en heroverdrachten zouden het moeilijker maken om bij te houden waar bepaalde 
defensiegerelateerde producten uiteindelijk terechtkomen. Daarom zou het aanbeveling 
verdienen wanneer de lidstaten de transparantie zouden vergroten door (niet-vertrouwelijke) 
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informatie die van leveranciers wordt ontvangen alsmede informatie over het 
certificeringsproces en over exportbeperkingen te publiceren. Hierdoor zouden de 
mogelijkheden voor controle door het parlement en publiek worden vergroot.

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie kan voorstellen 
indienen tot wijziging van de bijlage ten 
einde bepaalde producten daarin op te 
nemen of daaruit te verwijderen.

Or. en

Motivering

De bijlage moet niet alleen worden aangepast aan productontwikkelingen, maar ook moet een 
zekere mate van flexibiliteit worden ingebouwd om de lijst van producten zonodig te wijzigen, 
bijvoorbeeld om daaraan immateriële producten toe te voegen die nauw samenhangen met 
bepaalde defensieproducten, zoals data of software.

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 bis (nieuw) - deel van Hoofdstuk VI

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 15 bis
Tenuitvoerlegging

1. De lidstaten stellen sancties vast voor 
inbreuken op de bepalingen van deze 
richtlijn.
2. Die maatregelen zijn doeltreffend en 
evenredig en hebben een ontmoedigende 
werking.
3. De lidstaten stellen de Commissie 
onverwijld in kennis van die maatregelen.
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Or. en

Motivering

Gewaarborgd moet worden dat ondernemingen de exportcontrole in hun eigen land niet 
kunnen "omzeilen" door hun producten via verschillende lidstaten over te dragen alvorens ze 
naar een plaats buiten de Europese Unie te exporteren, en daarom moeten alle lidstaten 
doeltreffende sancties invoeren tegen bedrijven die zich niet houden aan de bepalingen van 
deze richtlijn.
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