
PA\721238PT.doc PE405.889v01-00

PT PT

PARLAMENTO EUROPEU
2004 










 2009

Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

2007/0279(COD)

9.6.2008

PROJECTO DE PARECER
da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

dirigido à Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores

sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à 
simplificação das condições das transferências de produtos relacionados com a 
defesa, na Comunidade
(COM(2007)0765 – C6-0468/2007 – 2007/0279(COD))

Relator de parecer: Hannes Swoboda



PE405.889v01-00 2/15 PA\721238PT.doc

PT

PA_Legam



PA\721238PT.doc 3/15 PE405.889v01-00

PT

JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O mercado da defesa europeu, com um volume de negócios de aproximadamente 70 mil 
milhões de euros, empregando cerca de 770 000 pessoas e cobrindo uma vasta gama de 
produtos, é um sector industrial importante. Contudo, a fragmentação actual da paisagem 
reguladora constitui um enorme obstáculo à competitividade das indústrias relacionadas com 
a defesa e representa um sério risco para a segurança do fornecimento de produtos de defesa 
europeus.

Esta fragmentação do mercado decorre da existência de 27 regimes de autorização nacionais, 
em virtude de os Estados-Membros tentarem manter o controlo das exportações relacionadas 
com a defesa. Os diferentes sistemas nacionais divergem largamente em termos de
procedimentos, âmbito de aplicação, autoridades competentes e prazos a observar, o que 
impõe encargos administrativos substanciais às empresas (custos totais estimados em mais de 
3 mil milhões de euros por ano). Além disso, os prazos longos e a incerteza decorrente da 
necessidade de licenças individuais dificultam a cooperação industrial no sector da defesa, o 
que prejudica especialmente as PME, que, muitas vezes, não podem participar em grandes 
projectos industriais como empresas subcontratadas. Por último, a ausência de um mercado 
interno genuíno neste sector reduz a eficiência económica e, deste modo, refreia a
competitividade das empresas europeias.

Com vista a fazer face a esta fragmentação do mercado, reduzir a burocracia e aumentar a 
inovação e a competitividade, sem sacrificar o controlo pelos Estados-Membros dos seus 
interesses vitais em matéria de defesa e segurança, a Comissão apresentou, em Dezembro de 
2007, um pacote global de iniciativas para melhorar o funcionamento do mercado da defesa. 
A presente proposta de directiva faz parte desse pacote e visa atenuar os actuais entraves ao 
comércio intracomunitário de produtos relacionados com a defesa, a fim de reforçar a 
cooperação industrial, optimizar as cadeias de fornecimento e criar economias de escala. 
Concretamente, a proposta substitui os actuais requisitos e sistemas de autorização nacionais 
por um sistema simplificado e harmonizado de licenças gerais ou globais, no qual a
autorização individual se torna a excepção. O modelo preferido é o das licenças gerais, em 
que as preocupações a nível da segurança (em particular no tocante à prevenção de 
reexportações indesejadas) são limitadas, visto serem transferidas para os governos da UE ou 
empresas certificadas. Neste último caso, um procedimento de certificação harmonizado 
deverá assegurar aos Estados-Membros que as empresas de outros Estados-Membros
respeitam as restrições à exportação vigentes.

O relator acolhe esta iniciativa com agrado. Graças à aplicação dos princípios do mercado 
interno aos produtos de defesa, a competitividade e a base tecnológica da defesa europeia 
serão reforçadas. Há aqui também uma componente geopolítica: uma base de defesa industrial 
forte e dinâmica na Europa é fundamental para assegurar a autonomia da UE. A eliminação de 
burocracia desnecessária (a título de exemplo: em 2006 foram emitidas cerca de 11 500 
licenças, em relação às quais só foram rejeitados menos de 10 pedidos) e a simplificação das
condições e dos procedimentos reduzirão a carga administrativa e fortalecerão o sector no seu 
conjunto.
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Todavia, é importante ter em conta as características específicas do mercado da defesa e a 
necessidade de proteger as políticas nacionais de segurança e defesa. Merecem especial 
atenção os seguintes pontos.

Em primeiro lugar, é importante que os Estados-Membros conservem a sua autonomia no 
domínio da política de exportação de produtos de defesa. O relator gostaria que o Conselho 
tomasse novas medidas no sentido de reforçar a cooperação entre os Estados-Membros, 
nomeadamente conferindo um carácter mais vinculativo ao Código de Conduta relativo à 
Exportação de Armas, como foi recentemente reiterado numa resolução do Parlamento1.  
Contudo, de momento, não é este o caso. Os Estados-Membros com uma política de 
exportação mais estrita só poderão aceitar as transferências intracomunitárias se as suas 
restrições à exportação forem respeitadas pelo Estado-Membro exportador. A proposta inclui 
várias disposições que asseguram a autonomia dos Estados-Membros: têm liberdade para
determinar que produtos se adaptam aos diferentes tipos de licenças, bem como para fixar as 
condições específicas de tais licenças (incluindo as restrições à exportação).

Em segundo lugar, o sistema proposto só poderá funcionar de maneira eficaz se os controlos 
nas fronteiras externas da Comunidade forem reforçados. De outro modo, haverá a tentação 
de as empresas "contornarem" o controlo das exportações no seu próprio país através da 
transferência do seu produto por vários Estados-Membros nos quais o controlo seja menor. A 
proposta aborda esta questão, prevendo um período suplementar para consolidar a
especialização. Além disso, foram incluídas diversas medidas destinadas a fomentar a 
confiança recíproca, como a possibilidade de emitir licenças individuais no caso de
transacções dúbias ou transferências de produtos sensíveis, e uma "cláusula de salvaguarda"
para circunstâncias excepcionais relacionadas com riscos graves para a segurança nacional. É, 
porém, importante que todos os Estados-Membros implementem políticas de execução 
eficazes, incluindo sanções.

Por fim, o relator considera que a transparência neste domínio é um elemento muito 
importante. As transferências e retransferências intracomunitárias tornariam mais difícil o 
seguimento de certos produtos relacionados com a defesa. Seria, portanto,  recomendável que
os Estados-Membros aumentassem a transparência, publicando listas e/ou licenças de 
exportação.

ALTERAÇÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão do Mercado Interno 
e da Protecção dos Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes alterações no seu relatório:

                                               
1 Resolução do Parlamento Europeu de 13 de Março de 2008 sobre o Código de Conduta da União Europeia 
relativo à Exportação de Armas – o Conselho não aprovou a Posição Comum e, portanto, não transformou o 
Código num instrumento juridicamente vinculativo.
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Alteração 1

Proposta de directiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) As disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas dos 
Estados-Membros aplicáveis às 
transferências dos produtos relacionados 
com a defesa na Comunidade contêm 
divergências susceptíveis de obstruir a livre 
circulação destes produtos e de falsear a 
concorrência no mercado interno.

(3) As disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas dos 
Estados-Membros aplicáveis às 
transferências dos produtos relacionados 
com a defesa na Comunidade contêm 
divergências susceptíveis de obstruir a livre 
circulação destes produtos e de falsear a 
concorrência no mercado interno, 
prejudicando a inovação, a cooperação 
industrial e a competitividade do mercado 
da defesa na União Europeia.

Or. en

Justificação

É importante acentuar os constrangimentos económicos da situação actual.

Alteração 2

Proposta de directiva
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Para compensar a substituição 
progressiva do controlo geral ex post pelo 
controlo individual ex ante no Estado-
Membro de origem dos produtos 
relacionados com a defesa, devem 
estabelecer-se condições que fomentem um 
clima de confiança mútua pela inclusão de 
garantias assegurando que os produtos 
relacionados com a defesa não são 
exportados para países terceiros em 
violação de restrições à exportação.

(26) Para compensar a substituição 
progressiva do controlo geral ex post pelo 
controlo individual ex ante no Estado-
Membro de origem dos produtos 
relacionados com a defesa, devem 
estabelecer-se condições que fomentem um 
clima de confiança mútua pela inclusão de 
garantias assegurando que os produtos 
relacionados com a defesa não são 
exportados para países terceiros em 
violação de restrições à exportação. Esse 
princípio deve igualmente aplicar-se nos
casos em que os produtos relacionados 
com a defesa sejam transferidos através 
de vários Estados-Membros antes de 
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serem exportados para um país terceiro.

Or. en

Justificação

Convém assegurar que as empresas não possam "contornar" o controlo das exportações no 
seu próprio país, transferindo o seu produto através de vários Estados-Membros antes de o 
exportarem para fora da UE.

Alteração 3

Proposta de directiva
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) A lista dos produtos relacionados com 
a defesa que consta do anexo deve ser 
actualizada em conformidade com a Lista 
Militar Comum da União Europeia (LMC).

(34) É importante que a lista de produtos 
relacionados com a defesa seja 
actualizada de maneira flexível e 
harmonizada em resposta aos 
desenvolvimentos em matéria de produtos 
e mercado. Para este efeito, a lista dos 
produtos relacionados com a defesa que 
consta do anexo deve ser actualizada em 
conformidade com a Lista Militar Comum 
da União Europeia (LMC).

Or. en

Alteração 4

Proposta de directiva
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) É necessário, para a instauração 
progressiva de um clima de confiança 
mútua, que os Estados-Membros definam 
medidas eficazes e suficientes para garantir 
o cumprimento das disposições da presente 
directiva, em especial as que impõem que 
as empresas respeitem os critérios comuns 
de certificação e as restrições relativas à 

(35) É necessário, para a instauração 
progressiva de um clima de confiança 
mútua, que os Estados-Membros definam 
medidas eficazes, incluindo sanções, e 
suficientes para garantir o cumprimento 
das disposições da presente directiva, em 
especial as que impõem que as empresas 
respeitem os critérios comuns de 
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utilização ulterior de produtos relacionados 
com a defesa que tenham sido objecto de 
uma transferência.

certificação e as restrições relativas à 
utilização ulterior de produtos relacionados 
com a defesa que tenham sido objecto de 
uma transferência.

Or. en

Justificação

A fim de assegurar que as empresas não possam "contornar" o controlo das exportações no 
seu próprio país, transferindo o seu produto através de vários Estados-Membros antes de o 
exportarem para fora da UE, todos os Estados-Membros devem aplicar sanções eficazes 
contra as empresas que não respeitem as disposições da presente directiva.

Alteração 5

Proposta de directiva
Considerando 37-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(37-A) É importante que os 
Estados-Membros apliquem medidas com 
vista a assegurar a transparência no que 
se refere às transferências 
intracomunitárias e às exportações para 
países terceiros de produtos relacionados 
com a defesa.

Or. en

Justificação

A transparência neste domínio é um elemento muito importante. As transferências e 
retransferências intracomunitárias tornariam mais difícil o seguimento de certos produtos 
relacionados com a defesa. Seria, portanto, recomendável que os Estados-Membros 
aumentassem a transparência, publicando listas e/ou licenças de exportação.
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Alteração 6

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros concedem licenças 
de transferência gerais, globais ou 
individuais aos fornecedores estabelecidos 
no seu território.

2. Os Estados-Membros concedem licenças 
de transferência gerais, globais ou 
individuais aos fornecedores estabelecidos 
no seu território, sob reserva do 
cumprimento das respectivas condições.

Or. en

Justificação

Clarificação jurídica. É importante salientar a autonomia dos Estados-Membros para 
estabelecer as condições que as empresas devem observar em relação às licenças.

Alteração 7

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A pedido de fornecedores individuais, os 
Estados-Membros emitem licenças de 
transferência globais que autorizam uma ou 
várias transferências de um ou vários 
produtos relacionados com a defesa para 
um ou vários destinatários situados num 
outro Estado-Membro.

1. Sob reserva do cumprimento das 
respectivas condições e a pedido de 
fornecedores individuais, os 
Estados-Membros emitem licenças de 
transferência globais que autorizam uma ou 
várias transferências de um ou vários 
produtos relacionados com a defesa para 
um ou vários destinatários situados num 
outro Estado-Membro.

Or. en

Justificação

Clarificação jurídica. É importante salientar a autonomia dos Estados-Membros para 
estabelecer as condições que as empresas devem observar em relação às licenças.
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Alteração 8

Proposta de directiva
Artigo 7 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A pedido de um fornecedor individual, os 
Estados-Membros emitem licenças de 
transferência individuais que autorizam 
uma transferência de produtos relacionados 
com a defesa para um único destinatário 
em qualquer um dos casos seguintes:

Sob reserva do cumprimento das 
respectivas condições e a pedido de um 
fornecedor individual, os 
Estados-Membros emitem licenças de 
transferência individuais que autorizam 
uma transferência de produtos relacionados 
com a defesa para um único destinatário 
em qualquer um dos casos seguintes:

Or. en

Justificação

Clarificação jurídica. É importante salientar a autonomia dos Estados-Membros para 
estabelecer as condições que as empresas devem observar em relação às licenças.

Alteração 9

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros garantem que os 
fornecedores de produtos relacionados com 
a defesa informam os destinatários das 
condições da licença de transferência 
aferentes à exportação de produtos 
relacionados com a defesa.

1. Os Estados-Membros garantem que os 
fornecedores de produtos relacionados com 
a defesa informam os destinatários das 
condições da licença de transferência 
aferentes à utilização final, 
retransferência ou exportação de produtos 
relacionados com a defesa.

Or. en

Justificação

É necessário assegurar que as informações relativas às restrições à exportação não sejam 
apenas transmitidas ao primeiro destinatário, continuando a ser difundidas quando os 
produtos forem transferidos através de vários Estados-Membros.
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Alteração 10

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros garantem que os 
fornecedores mantêm um registo 
pormenorizado das suas transferências, 
segundo a prática em vigor no respectivo 
Estado-Membro. Esses registos incluem 
documentos comerciais contendo a 
seguinte informação:

3. Os Estados-Membros garantem e 
verificam regularmente que os 
fornecedores mantêm um registo 
pormenorizado das suas transferências, 
segundo a prática em vigor no respectivo 
Estado-Membro. Esses registos incluem 
documentos comerciais contendo a 
seguinte informação:

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem não só assegurar, mas também verificar regularmente, que os 
fornecedores, nos Estados-Membros, mantenham registos pormenorizados das suas 
transferências.

Alteração 11

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) descrição do produto relacionado com a 
defesa;

(a) descrição do produto relacionado com a 
defesa e sua referência na LMC;

Or. en

Alteração 12

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) quantidade do produto relacionado com (b) quantidade e valor do produto 
relacionado com a defesa e datas de 
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a defesa e datas de transferência; transferência;

Or. en

Alteração 13

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os registos referidos no n.º 3 são 
conservados durante um período de, pelo 
menos, três anos a partir do final do ano 
civil em que ocorreu a transferência. São 
apresentados a pedido das autoridades 
competentes do Estado-Membro onde se 
encontra estabelecido o fornecedor.

4. Os registos referidos no n.º 3 são 
conservados durante um período de, pelo 
menos, sete anos a partir do final do ano 
civil em que ocorreu a transferência. São 
apresentados a pedido das autoridades 
competentes do Estado-Membro onde se 
encontra estabelecido o fornecedor.

Or. en

Justificação

O acesso aos registos dos fornecedores pelas autoridades dos Estados-Membros é alargado 
de três para sete anos, o que dará uma maior transparência ao processo e mais tempo para a 
investigação de possíveis violações da lei ou regulamento nacional transpostos.

Alteração 14

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) compromisso escrito da empresa, 
assinado pelo administrador referido na 
alínea c), em como a empresa tomará todas 
as medidas necessárias para respeitar e 
aplicar todas as condições específicas 
relativas à utilização final e à exportação 
de determinado componente ou produto 
recebido;

(d) compromisso escrito da empresa, 
assinado pelo administrador referido na 
alínea c), em como a empresa tomará todas 
as medidas necessárias para respeitar e 
aplicar todas as condições específicas 
relativas à utilização final, à 
retransferência e à exportação de 
determinado componente ou produto 
recebido;
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Or. en

Justificação

Não basta assegurar que as restrições à exportação sejam observadas e aplicadas no 
primeiro Estado-Membro destinatário. É igualmente necessário que o mesmo se verifique em 
todos os Estados-Membros através dos quais os produtos sejam transferidos. Por 
conseguinte, é imprescindível que as informações sejam transmitidas e observadas.

Alteração 15

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) compromisso escrito da empresa, 
assinado pelo administrador referido na 
alínea c), segundo o qual se comunicarão 
às autoridades competentes, com a devida 
diligência, informações pormenorizadas 
em resposta a pedidos e questões no que 
diz respeito aos utilizadores finais ou à 
utilização final de todos os produtos 
exportados, transferidos ou recebidos pela 
empresa, ao abrigo de uma licença de 
transferência, de um outro 
Estado-Membro;

(e) compromisso escrito da empresa, 
assinado pelo administrador referido na 
alínea c), segundo o qual se comunicarão 
às autoridades competentes, com a devida 
diligência, informações pormenorizadas 
em resposta a pedidos e questões no que 
diz respeito aos utilizadores finais ou à 
utilização final de todos os produtos 
exportados, transferidos ou recebidos pela 
empresa, ao abrigo de uma licença geral de 
transferência, de um outro 
Estado-Membro;

Or. en

Justificação

Clarificação jurídica. A certificação só é relevante no caso de uma licença geral de 
transferência.

Alteração 16

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Nos casos em que é necessária a 2. Nos casos em que é necessária a 
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autorização do Estado-Membro de origem 
para a exportação prevista, mas que essa 
não tenha sido concedida, os 
Estados-Membros consultam o 
Estado-Membro de origem.

autorização do Estado-Membro de origem 
para a exportação prevista, mas que essa 
não tenha sido concedida, os 
Estados-Membros consultam o 
Estado-Membro de origem. No caso de, 
após tal consulta, o Estado-Membro não 
obter a autorização necessária do Estado-
Membro de origem para a exportação 
prevista, esta não terá lugar, facto do qual 
a Comissão e os outros Estados-Membros 
serão informados.

Or. en

Justificação

A reexportação para um país terceiro não deve ter lugar nos casos em que o Estado-Membro 
de origem não der a sua autorização.

Alteração 17

Proposta de directiva
Artigo 10-A (novo) – antes do Capítulo IV

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.º-A
Transparência

Os Estados-Membros podem publicar as 
informações relevantes e não 
confidenciais previstas neste capítulo.

Or. en

Justificação

A transparência neste domínio é um elemento muito importante. As transferências e 
retransferências intracomunitárias tornariam mais difícil o seguimento de certos produtos 
relacionados com a defesa. Seria, portanto, recomendável que os Estados-Membros 
aumentassem a transparência, publicando as informações (não confidenciais) recebidas dos 
fornecedores e as informações sobre o processo de certificação e as restrições à exportação. 
Isto reforçaria o controlo parlamentar e público.
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Alteração 18

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão pode apresentar 
propostas de alteração ao Anexo com 
vista a incluir ou excluir certos produtos.

Or. en

Justificação

O Anexo deve não só adaptar-se aos desenvolvimentos em matéria de produtos, como
também dispor de alguma flexibilidade para alterar a lista dos produtos se necessário, 
incluindo na mesma, por exemplo, produtos imateriais, estreitamente associados a certos 
produtos de defesa, tais como dados ou suportes lógicos.

Alteração 19

Proposta de directiva
Artigo 15-A (novo) – parte do Capítulo VI

Texto da Comissão Alteração

Artigo 15.º-A
Aplicação

1. Os Estados-Membros estabelecem 
medidas que sancionem as violações do 
disposto na presente directiva.
2. Essas medidas são eficazes, 
proporcionadas e dissuasivas.
3. Os Estados-Membros comunicam essas 
medidas à Comissão sem demora.

Or. en

Justificação

A fim de assegurar que as empresas não possam "contornar" o controlo das exportações no 
seu próprio país, transferindo o seu produto através de vários Estados-Membros antes de o 
exportarem para fora da UE, todos os Estados-Membros devem aplicar sanções eficazes 
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contra as empresas que não respeitem as disposições da presente directiva.
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