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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

The European defence market, with a turnover of about € 70 billion, employing roughly 
770.000 people and covering a wide range of products, is an important industrial sector. 
However, the current fragmentation of the regulatory landscape constitutes a major 
obstacle to the competitiveness of the defence-related industries and poses an important risk 
to the security of supply of European defence products.

This market fragmentation is the result of the existence of 27 national licensing regimes, 
having their origin in Member States trying to keep control of defence-related export. The 
different national systems are widely diverging in terms of procedure, scope, competent 
authorities and required delays, which imposes significant administrative burdens on 
companies (total costs estimated at more than € 3 billion per year). Moreover, the long lead 
times and the uncertainty resulting from the necessity of individual licences, impede 
industrial cooperation in the defence sector. This is especially detrimental to SMEs that 
often are unable to participate as sub-contractors in big industrial projects. Finally, the 
absence of a genuine internal market in this sector reduces the economic efficiency and 
thereby puts a curb on the competitiveness of European companies.

In order to address this market fragmentation, cut red tape and enhance innovation and 
competitiveness, without sacrificing Member States' control over their essential defence 
and security interests, the Commission presented in December 2007 a comprehensive 
package of initiatives to improve the working of the defence market. This proposed 
Directive forms part of this package and is aimed at alleviating the current obstacles to 
intra-Community trade in defence-related products in order to increase industrial 
cooperation, optimise supply chains and generate economies of scale. Concretely, the 
proposal replaces the current national licensing requirements and systems by a 
streamlined, harmonized system of general or global licenses, where individual licensing 
becomes the exception. The preferred model is general licences, whereby security concerns 
(in particular regarding the prevention of undesired re-export) are limited since these 
concerns transfers to either EU governments, or to certified companies. In the latter case, a 
harmonized certification procedure should assure Member States of the reliability of 
companies in another Member States to respect the export limitations they have in place.

Your draftsman welcomes this initiative. By applying the principles of the internal market 
for defence products, the competitiveness and technological base of the European defence 
will be enhanced. This has also a geo-political component: a strong and dynamic industrial 
defence base in Europe is fundamental to ensure EU's autonomy. Cutting unnecessary red 
tape (as an illustration: in 2006 around 11.500 licences were issued, and out of those less 
than 10 requests have been rejected) and simplify conditions and procedures will reduce 
administrative burden and strengthen the whole sector.

However, it is important to take into account the specific features of the defence market and 
the need to protect national security and defence policies. In particular, the following 
points deserve a closer look:
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Firstly, it is important that Member States keep their autonomy in export policy of defence 
products. Your draftsman would welcome it if Council was to make further steps towards 
more cooperation between Member States, for example by making the Code of Conduct on 
Arms Exports more binding, as was reiterated recently in Parliament's Resolution.1
However, this is for the moment not the case. Member States that have a stricter export 
policy than others, could only accept intra-Community transfers, if their export limitations 
are respected by the exporting Member State. The proposal has several provisions in place 
that ensure the autonomy of Member States: they are free to determine the products that 
suit the different types of licences and they are free to fix the specific terms and conditions 
of such licences (including export limitations).

Secondly, the proposed system could only work effectively if the controls at the external 
frontiers of the Community are being strengthened. Companies might otherwise be tempted 
to "circumvent" export control in their own country by transferring their product through 
several Member States to where control is less. The proposal addresses this issue by 
allowing for additional time to build up expertise. Furthermore, several "mutual 
confidence-building"-measures have been included, such as the possibility to issue 
individual licences in case of dubious transactions or transfers of sensitive products and a 
'safeguard clause' for exceptional circumstances concerning serious risks to national 
security. It is however important that all Member States put in place effective enforcement 
policies, including sanctions.

Finally, your draftsman believes that transparency in this field is a very important element. 
Intra-Community transfers and re-transfers would make it more difficult to keep track of 
where certain defence-related products end up. It would therefore be commendable if Member 
States would increase transparency by publishing export lists and/or licences.

AMENDAMENTE

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru piața internă și 
protecția consumatorilor, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Legile, reglementările și măsurile 
administrative din statele membre cu 
privire la transferul de produse din 
domeniul apărării în interiorul Comunității 

(3) Legile, reglementările și măsurile 
administrative din statele membre cu 
privire la transferul de produse din 
domeniul apărării în interiorul Comunității 

                                               
1 European Parliament resolution of 13 March 2008 on the EU Code of Conduct on Arms Exports – failure of the 
Council to adopt the Common Position and transform the Code into a legally binding instrument.
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conțin disparități care pot împiedica libera 
circulație a acestor produse și pot denatura 
concurența în interiorul pieței interne.

conțin disparități care pot împiedica libera 
circulație a acestor produse și pot denatura 
concurența în interiorul pieței interne, fiind 
un obstacol în calea inovării, cooperării 
industriale și competitivității pieței 
apărării în Uniunea Europeană.

Or. en

Justificare

It is important to stress the economic drawbacks of the current situation.

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Pentru a compensa înlocuirea 
progresivă a controlului individual ex-ante 
cu un control general ex-post al produselor 
din domeniul apărării în statele membre de 
origine, ar trebui create condiții de
încredere reciprocă prin includerea unor 
garanții care să asigure faptul că produsele 
din domeniul apărării nu sunt exportate cu 
încălcarea restricțiilor la export către țări 
terțe.

(26) Pentru a compensa înlocuirea 
progresivă a controlului individual ex-ante 
cu un control general ex-post al produselor 
din domeniul apărării în statele membre de 
origine, ar trebui create condiții de 
încredere reciprocă prin includerea unor 
garanții care să asigure faptul că produsele 
din domeniul apărării nu sunt exportate cu 
încălcarea restricțiilor la export către țări 
terțe. Respectivul principiu ar trebui 
respectat și în cazurile în care produsele 
din domeniul apărării sunt transferate 
prin mai multe state membre înainte de a 
fi exportate către o țară terță.

Or. en

Justificare

It should be ensured that companies will not be able to "circumvent" export control in their 
own country by transferring their product through several Member States before exporting it 
outside the EU.
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Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Lista din anexă a produselor din 
domeniul apărării ar trebui să fie 
actualizată în conformitate cu Lista 
comună a Uniunii Europene cuprinzând
produsele militare.

(34) Este important ca lista produselor din 
domeniul apărării să fie actualizată într-
un mod flexibil și armonizat în funcție de 
evoluția produselor și a pieței. În acest 
scop, lista din anexă a produselor din 
domeniul apărării ar trebui să fie 
actualizată în conformitate cu Lista 
comună a Uniunii Europene cuprinzând 
produsele militare.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) În vederea instaurării progresive a 
încrederii reciproce, este necesar ca statele 
membre să definească măsuri eficiente și 
suficiente pentru a garanta executarea 
dispozițiilor prezentei directive și mai ales 
a celor referitoare la obligația 
întreprinderilor de a respecta criteriile 
comune de certificare și restricțiile privind 
utilizarea produselor din domeniul apărării 
ulterior unui transfer.

(35) În vederea instaurării progresive a 
încrederii reciproce, este necesar ca statele 
membre să definească măsuri, inclusiv 
sancțiuni eficiente și suficiente pentru a 
garanta executarea dispozițiilor prezentei 
directive și mai ales a celor referitoare la 
obligația întreprinderilor de a respecta 
criteriile comune de certificare și 
restricțiile privind utilizarea produselor din 
domeniul apărării ulterior unui transfer.

Or. en

Justificare

In order to ensure that companies will not be able to "circumvent" export control in their own 
country by transferring their product through several Member States before exporting it 
outside the EU, all Member States should put in place effective sanctions against companies 
not respecting the provisions of this Directive.
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Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 37a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37a) Este important ca statele membre să 
adopte măsuri pentru a garanta 
transparența în ceea ce privește 
transferurile intracomunitare și 
exporturile către țări terțe de produse din 
domeniul apărării.

Or. en

Justificare

Transparency in this field is a very important element. Intra-Community transfers and re-
transfers would make it more difficult to keep track of where certain defence-related products 
end up. It would therefore be commendable if Member States would increase transparency by 
publishing export lists and/or licences.

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre acordă licențe generale, 
globale sau individuale de transfer 
furnizorilor care își au sediul pe teritoriile 
lor respective.

(2) Statele membre acordă licențe generale, 
globale sau individuale de transfer 
furnizorilor care își au sediul pe teritoriile 
lor respective, sub rezerva respectării 
termenilor și condițiilor cuprinse în aceste 
licențe.

Or. en

Justificare

Legal clarification. It is important to stress the Member States' autonomy in setting terms and 
conditions for licences that companies need to fulfil.
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Amendamentul 7

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre acordă licențe globale 
de transfer unui furnizor individual la 
cererea acestuia, autorizând unul sau mai 
multe transferuri ale unuia sau mai multor 
produse din domeniul apărării către unul 
sau mai mulți destinatari dintr-un alt stat 
membru.

(1) Statele membre acordă licențe globale 
de transfer unui furnizor individual, sub 
rezerva respectării termenilor și 
condițiilor cuprinse în aceste licențe și la 
cererea furnizorului, autorizând unul sau 
mai multe transferuri ale unuia sau mai 
multor produse din domeniul apărării către 
unul sau mai mulți destinatari dintr-un alt 
stat membru.

Or. en

Justificare

Legal clarification. It is important to stress the Member States' autonomy in setting terms and 
conditions for licences that companies need to fulfil.

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Articolul 7 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre acordă licențe individuale 
de transfer unui furnizor individual la 
cererea acestuia, autorizând un singur 
transfer de produse din domeniul apărării 
către un singur destinatar numai într-una 
din situațiile de mai jos:

Statele membre acordă licențe individuale 
de transfer unui furnizor individual, sub 
rezerva respectării termenilor și 
condițiilor cuprinse în aceste licențe și la 
cererea furnizorului, autorizând un singur 
transfer de produse din domeniul apărării 
către un singur destinatar numai într-una 
din situațiile de mai jos:

Or. en

Justificare

Legal clarification. It is important to stress the Member States' autonomy in setting terms and 
conditions for licences that companies need to fulfil.
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Amendamentul 9

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre garantează că furnizorii 
de produse din domeniul apărării 
informează destinatarii despre termenii și 
condițiile licenței de transfer privind 
exportul produselor din domeniul apărării.

(1) Statele membre garantează că furnizorii 
de produse din domeniul apărării 
informează destinatarii despre termenii și 
condițiile licenței de transfer privind 
utilizarea finală, retransferul sau exportul 
produselor din domeniul apărării.

Or. en

Justificare

It needs to be ensured that information regarding export limitations will not only go to the 
first recipient but, when products are transferred through several Member States, that this 
information will be passed-on.

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre garantează că furnizorii 
țin evidențe detaliate ale transferurilor lor, 
în conformitate cu practica în vigoare din 
statul membru respectiv. Aceste evidențe 
includ documente comerciale ce conțin 
următoarele informații:

(3) Statele membre garantează și verifică 
periodic dacă furnizorii țin evidențe 
detaliate ale transferurilor lor, în 
conformitate cu practica în vigoare din 
statul membru respectiv. Aceste evidențe 
includ documente comerciale ce conțin 
următoarele informații:

Or. en

Justificare

The Member States should not only ensure but also regularly check whether the suppliers 
within Member States keep detailed records of their transfers.
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Amendamentul 11

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) descrierii produsului din domeniul 
apărării;

(a) descrierea produsului din domeniul 
apărării și referința acestuia în Lista 
comună cuprinzând produsele militare;

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cantității produsului din domeniul 
apărării și a datelor transferului;

(b) cantitatea și valoarea produsului din 
domeniul apărării și datele transferului;

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Evidențele menționate la alineatul (3) 
se păstrează cel puțin trei ani de la sfârșitul 
anului calendaristic în care a avut loc 
transferul. Acestea sunt trimise la cererea 
autorităților competente din statul membru 
în care este își are sediul furnizorul.

(4) Evidențele menționate la alineatul (3) 
se păstrează cel puțin șapte ani de la 
sfârșitul anului calendaristic în care a avut 
loc transferul. Acestea sunt trimise la 
cererea autorităților competente din statul 
membru în care este își are sediul 
furnizorul.

Or. en
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Justificare

Access to suppliers´ records by Member States´ authorities is expanded from three to seven 
years. This will provide for more transparency of the process, as well as more time for 
investigation of possible breaches of the transposed national law or regulation.

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) un angajament scris al întreprinderii, 
semnat de membrul conducerii superioare 
menționat la litera c), garantând că 
întreprinderea va lua toate măsurile 
necesare pentru a respecta și a executa 
toate condițiile specifice legate de 
utilizarea finală și exportul oricărui produs 
specific sau al oricărei componente 
specifice primit(e);

(d) un angajament scris al întreprinderii, 
semnat de membrul conducerii superioare 
menționat la litera (c), garantând că 
întreprinderea va lua toate măsurile 
necesare pentru a respecta și a executa 
toate condițiile specifice legate de 
utilizarea finală, retransferul și exportul 
oricărui produs specific sau ale oricărei 
componente specifice primit(e);

Or. en

Justificare

It needs to be ensured that export limitations will not only be observed and enforced in the 
first recipient Member State but, when products are transferred through several Member 
States, that this will also be the case in all of them. Information needs therefore to be passed 
on and be observed.

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) un angajament scris al întreprinderii, 
semnat de membrul conducerii superioare 
menționat la litera c), de a face toate 
eforturile pentru a furniza autorităților 
competente informații detaliate ca răspuns 
la cererile și întrebările privind utilizatorii 
finali sau utilizarea finală a tuturor 

(e) un angajament scris al întreprinderii, 
semnat de membrul conducerii superioare 
menționat la litera (c), de a face toate 
eforturile pentru a furniza autorităților 
competente informații detaliate ca răspuns 
la cererile și întrebările privind utilizatorii 
finali sau utilizarea finală a tuturor
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produselor exportate, transferate sau 
primite de întreprindere în temeiul unei 
licențe de transfer dintr-un alt stat membru;

produselor exportate, transferate sau 
primite de întreprindere în temeiul unei 
licențe generale de transfer dintr-un alt stat 
membru;

Or. en

Justificare

Legal clarification. Certification is only of relevance in the case of a general transfer licence.

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care este necesar un acord 
din partea statului membru de origine 
pentru exportul vizat, dar acesta nu a fost 
obținut, statele membre consultă statul 
membru de origine.

(2) În cazul în care este necesar un acord 
din partea statului membru de origine 
pentru exportul vizat, dar acesta nu a fost 
obținut, statele membre consultă statul 
membru de origine. În cazul în care, în 
urma acestei consultări, un stat membru 
nu obține, din partea statului membru de 
origine, acordul necesar pentru exportul 
vizat, exportul nu se realizează, iar 
Comisia și celelalte state membre sunt 
informate asupra acestui lucru.

Or. en

Justificare
Re-export to third country must not take place in cases where originating Member State does 
not give its consent.

Amendamentul 17

Propunere de directivă
Articolul 10a (nou) – înainte de Capitolul IV

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10a
Transparență
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Statele membre pot publica informații 
relevante și neconfidențiale după cum se 
prevede în cadrul acestui capitol.

Or. en

Justificare

Transparency in this field is a very important element. Intra-Community transfers and re-
transfers would make it more difficult to keep track of where certain defence-related products 
end up. It would therefore be commendable if Member States would increase transparency by 
publishing (non-confidential) information received from suppliers and information on the 
certification process and on export limitations. This would enhance parliamentary and public 
scrutiny.

Amendamentul 18

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Comisia poate prezenta propuneri de 
modificare a anexei pentru a include sau 
exclude anumite produse.

Or. en

Justificare

The Annex should not only be adapted to product developments, but some flexibility should 
also be build in to amend the list of products if needed, for example to add to it intangible 
products closely linked to certain defence products such as data or software.

Amendamentul 19

Propunere de directivă
Articolul 15a (nou) – parte din Capitolul VI

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15a
Executare
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(1) Statele membre adoptă măsuri care să 
sancționeze încălcările dispozițiilor 
prezentei directive.
(2) Respectivele măsuri trebuie să fie 
eficiente, proporționale și disuasive.
(3) Statele membre notifică imediat 
Comisiei măsurile luate.

Or. en

Justificare

In order to ensure that companies will not be able to "circumvent" export control in their own 
country by transferring their product through several Member States before exporting it 
outside the EU, all Member States should put in place effective sanctions against companies 
not respecting the provisions of this Directive. 
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