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LÜHISELGITUS

Enam kui 70 miljardi euro suuruse käibega, laia toodete ringi hõlmav ning ligikaudu 770 000 
inimesele tööd andev Euroopa kaitsetööstusturg on oluline majandusvaldkond. Kuid 
regulatsioonide praegune killustatus pärsib tõsiselt kaitseküsimustega seotud tööstusharude 
konkurentsivõimet ning ohustab märkimisväärselt Euroopa kaitsetööstustoodete 
varustuskindlust.

Niisugust turu killustatust põhjustavad 27 erinevat riiklikku lubade väljaandmise korda, mis 
tulenevad liikmesriikide püüdest kaitsetööstustoodete eksporti oma kontrolli all hoida. 
Liikmesriikide süsteemid on väga erinevad menetluste, kohaldamisala, pädevate asutuste ja 
viivituste osas kehtivate nõuete poolest ning see põhjustab ettevõtetele märkimisväärset 
halduskoormust (vastavate kogukulude suurus on hinnanguliselt üle 3 miljardi euro aastas). 
Lisaks takistavad kaitsevaldkonnas tööstuskoostööd pikad tähtajad ja üksiklubade vajadusest 
tingitud ebakindlus. Eriti kahjustab see VKEsid, kellel sageli ei õnnestu suurtes 
tööstusprojektides allhankijatena osaleda. Ning lõpuks kahandab siseturu puudumine antud 
valdkonnas majanduslikku tõhusust ja kärbib seeläbi Euroopa ettevõtete konkurentsivõimet.

2007. aasta detsembris esitas komisjon põhjaliku algatustepaketi kaitsetööstustoodete turu 
toimimise parandamiseks, eesmärgiga vähendada turu killustatust ja bürokraatiat ning 
stimuleerida uuendustegevust ja konkurentsivõimet, kuid toomata seejuures ohvriks 
liikmesriikide kontrolli oma eluliste kaitse- ja julgeolekuhuvide üle. Käesolev kavandatav 
direktiiv kuulub sellesse paketti ning selle eesmärk on vähendada praegusi takistusi 
ühendusesisesel kauplemisel kaitsetööstustoodetega, et suurendada tööstuskoostööd, 
optimeerida tarneahelaid ja tekitada mastaabiökonoomiat. Konkreetsemalt asendab ettepanek 
liikmesriikide praegused loanõuded ja -süsteemid ladusama ühtlustatud üld- või koondlubade 
süsteemiga, mille puhul üksikluba muutub erandiks. Eelistatud mudeliks on üldload, mille 
puhul julgeolekumured (eriti seonduvalt soovimatu ekspordi tõkestamisega) on piiratud, kuna 
need kanduvad üle kas ELi valitsustele või siis kehtivate lubadega ettevõtetele. Viimasel juhul 
peaks ühtlustatud lubade väljastamise kord andma liikmesriikidele kindluse, et teise 
liikmesriigi ettevõtted peavad kinni nende riigis kehtivatest ekspordipiirangutest.

Arvamuse koostaja tervitab seda algatust. Kaitsetööstustoodete siseturu põhimõtete 
kohaldamine tugevdab Euroopa kaitsetööstuse tehnoloogilist baasi ja konkurentsivõimet. 
Sellel on ka oma geopoliitiline komponent: tugev ja dünaamiline kaitsetööstuslik alus on ELi 
sõltumatuse tagamisel keskse tähtsusega. Mõttetu bürokraatia vähendamine (näide: 2006. 
aastal anti välja umbes 11 500 luba ja vaid vähem kui 10 taotlust lükati tagasi) ning 
tingimuste ja menetluste lihtsustamine kahandab halduskoormust ja tugevdab kogu sektorit.

Samas tuleb siiski arvestada kaitsetööstustoodete turu erijoontega ning riikliku julgeoleku ja 
kaitsepoliitika kaitsmise vajadusega. Lähemalt tuleb uurida eelkõige järgmisi küsimusi.

Esiteks on tähtis, et säiliks liikmesriikide sõltumatus kaitsetööstustoodete ekspordi poliitikas. 
Arvamuse koostaja näeks heameelega, et nõukogu teeks täiendavaid samme liikmesriikide 
vahelise koostöö suurendamiseks, näiteks muudaks relvaekspordi toimimisjuhendi senisest 
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siduvamaks, nagu seda korrati parlamendi hiljutises resolutsioonis1. Praegu seda aga ei toimu. 
Teistest rangema ekspordipoliitikaga liikmesriigid saaksid ühendusesiseste vedudega 
nõustuda vaid juhul, kui eksportivad liikmesriigid järgivad nende ekspordipiiranguid. 
Ettepanek sisaldab mitmeid sätteid liikmesriikide otsustusõiguse tagamiseks: nad saavad ise 
määrata, milliste toodete suhtes mingit liiku load kehtivad, ning määravad selliste lubade 
väljaandmise konkreetsed tingimused (sealhulgas ka ekspordipiirangud).

Teiseks saab kavandatav süsteem toimida tulemuslikult vaid juhul, kui tugevdatakse kontrolli 
ühenduse välispiiridel. Muidu võib ettevõtetel tekkida kiusatus oma riigi ekspordikontrollist 
mööda hiilida, läkitades oma tooteid läbi mitmete liimesriikide, kus kontroll on nõrgem. 
Ettepanekus antakse selle küsimuse lahendamiseks lisaaega kogemuste omandamiseks. Lisaks 
on selles mitmeid meetmeid vastastikuse usalduse loomiseks, näiteks võimalus anda kahtlaste 
tehingute või tundlike toodete veo korral välja üksiklubasid, ning „kaitseklausel” 
erijuhtudeks, mil ilmneb tõsine oht rahvuslikule julgeolekule. Sellegipoolest on tähtis, et kõik 
liikmesriigid kehtestaksid tulemusliku jõustamispoliitika, mis hõlmab ka karistusi.

Lõpuks usub arvamuse koostaja, et väga tähtis on kõnealuse valdkonna läbipaistvus. 
Ühendusesisesed edasi-tagasi veod raskendavad selle jälgimist, kuhu teatavad 
kaitsetööstustooted lõpuks välja jõuavad. Seepärast oleks soovitav, et liikmesriigid 
läbipaistvuse suurendamiseks avaldaksid ekspordilitsentsid ja/või -nimestikud.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Liikmesriikide õigus- ja 
haldusnormides, mis käsitlevad 
kaitseotstarbeliste toodete vedu ühenduse 
piires, on erinevusi, mis võivad takistada 
kaitseotstarbeliste toodete vaba liikumist 
ning moonutada konkurentsi siseturul.

(3) Liikmesriikide õigus- ja 
haldusnormides, mis käsitlevad 
kaitseotstarbeliste toodete vedu ühenduse 
piires, on erinevusi, mis võivad takistada 
kaitseotstarbeliste toodete vaba liikumist 
ning moonutada konkurentsi siseturul, 
pärssides uuendustegevust, 
tööstuskoostööd ning Euroopa Liidu 
kaitsetööstustoodete turu 
konkurentsivõimet.

                                               
1 Euroopa Parlamendi 13. märtsi 2008. aasta resolutsioon Euroopa Liidu relvaekspordi toimimisjuhendi kohta –
nõukogu suutmatus võtta vastu ühist seisukohta ja muuta toimimisjuhend siduvaks õigusaktiks
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Or. en

Selgitus

Tähtis on rõhutada praeguse olukorra majanduslikke puudusi.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Kuna eelkontroll kaitseotstarbeliste 
toodete päritoluriigis asendatakse järk-
järgult üldise järelkontrolliga, siis tuleb 
luua tingimused vastastikuseks usalduseks, 
võttes kasutusele garantiid, mis tagavad, et 
kaitseotstarbelisi tooteid ei ekspordita 
ekspordipiiranguid eirates kolmandatesse 
riikidesse.

(26) Kuna eelkontroll kaitseotstarbeliste 
toodete päritoluriigis asendatakse järk-
järgult üldise järelkontrolliga, siis tuleb 
luua tingimused vastastikuseks usalduseks, 
võttes kasutusele garantiid, mis tagavad, et 
kaitseotstarbelisi tooteid ei ekspordita 
ekspordipiiranguid eirates kolmandatesse 
riikidesse. Sama põhimõtet tuleks järgida 
ka juhtudel, kui kaitseotstarbelisi tooteid 
veetakse enne kolmandasse riiki 
eksportimist läbi mitme liikmesriigi.

Or. en

Selgitus

Tuleb tagada, et ettevõtted ei saaks vältida oma riigi ekspordikontrolli, vedades toodet enne 
EList väljapoole eksportimist läbi mitmete liikmesriikide.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Lisas esitatud kaitseotstarbeliste 
toodete nimekirja tuleks ajakohastada 
vastavalt Euroopa Liidu sõjaliste kaupade 
nimekirjale.

(34) Oluline on ajakohastada 
kaitseotstarbeliste toodete nimekirja 
paindlikul ja ühtsel viisil, vastavalt 
toodete ja turu osas toimuvatele 
arengutele. Selleks tuleks lisas esitatud 
kaitseotstarbeliste toodete nimekirja 
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ajakohastada vastavalt Euroopa Liidu 
sõjaliste kaupade nimekirjale.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Vastastikuse usalduse järk-järguliseks 
tekkeks on vaja, et liikmesriigid lepiksid 
kokku tõhusates meetmetes, mis 
võimaldaksid käesoleva direktiivi sätete 
jõustamist, eelkõige meetmetes, mille 
alusel ettevõtted järgivad ühtseid 
sertifitseerimiskriteeriume ning piiranguid, 
mis on seotud kaitseotstarbeliste toodete 
edasise kasutamisega veo järel.

(35) Vastastikuse usalduse järk-järguliseks 
tekkeks on vaja, et liikmesriigid lepiksid 
kokku tõhusates meetmetes, kaasa arvatud 
karistused, mis võimaldaksid käesoleva 
direktiivi sätete jõustamist, eelkõige 
meetmetes, mille alusel ettevõtted järgivad 
ühtseid sertifitseerimiskriteeriume ning 
piiranguid, mis on seotud 
kaitseotstarbeliste toodete edasise 
kasutamisega veo järel.

Or. en

Selgitus

Selle tagamiseks, et ettevõtted ei saaks vältida oma riigi ekspordikontrolli, vedades toodet 
enne EList väljapoole eksportimist läbi mitmete liikmesriikide, peaksid kõik liikmesriigid ette 
nägema tulemuslikud karistused ettevõtetele, kes ei järgi käesoleva direktiivi sätteid.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 37 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37 a) On tähtis, et liikmesriigid 
kehtestaksid meetmed, mis tagavad 
kaitseotstarbeliste toodete ühendusesiseste 
vedude ja kolmandatesse riikidesse 
eksportimise läbipaistvuse.
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Or. en

Selgitus

Kõnealuse valdkonna läbipaistvus on väga oluline. Ühendusesisesed edasi-tagasi veod 
raskendaksid selle jälgimist, kuhu teatavad kaitsetööstustooted lõpuks välja jõuavad. 
Seepärast oleks soovitav, et liikmesriigid läbipaistvuse suurendamiseks avaldaksid 
ekspordilitsentsid ja/või -nimestikud.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid annavad oma 
territooriumil asuvatele tarnijatele üld-, 
koond- või üksikuid veolube.

2. Liikmesriigid annavad oma 
territooriumil asuvatele tarnijatele üld-, 
koond- või üksikuid veolube, kui lubade 
saamise tingimused on täidetud.

Or. en

Selgitus

Õigusliku selguse loomine. Tuleb rõhutada liikmesriikide õigust kehtestada lubade 
väljastamise tingimused, mida ettevõtted peavad täitma.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid annavad üksikule tarnijale 
taotluse alusel koondveoloa, millega 
lubatakse ühe või mitme kaitseotstarbelise 
toote üht või mitut vedu ühele või mitmele 
vastuvõtjale teises liikmesriigis.

1. Kui selleks ettenähtud tingimused on 
täidetud, annavad liikmesriigid üksikule 
tarnijale taotluse alusel koondveoloa, 
millega lubatakse ühe või mitme 
kaitseotstarbelise toote üht või mitut vedu 
ühele või mitmele vastuvõtjale teises 
liikmesriigis.

Or. en
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Selgitus

Õigusliku selguse loomine. Tuleb rõhutada liikmesriikide õigust kehtestada iseseisvalt lubade 
väljastamise tingimused, mida ettevõtted peavad täitma.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid annavad üksikule tarnijale 
taotluse alusel üksiku veoloa, millega 
lubatakse üht kaitseotstarbeliste toodete 
vedu ühele vastuvõtjale ainult järgmistel 
juhtudel:

Kui selleks ettenähtud tingimused on 
täidetud, annavad liikmesriigid üksikule 
tarnijale taotluse alusel üksiku veoloa, 
millega lubatakse üht kaitseotstarbeliste 
toodete vedu ühele vastuvõtjale ainult 
järgmistel juhtudel:

Or. en

Selgitus

Õigusliku selguse loomine. Tuleb rõhutada liikmesriikide õigust kehtestada iseseisvalt lubade 
väljastamise tingimused, mida ettevõtted peavad täitma.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et 
kaitseotstarbeliste toodete tarnijad 
teavitavad vastuvõtjaid veoloa 
tingimustest, mis on seotud 
kaitseotstarbeliste toodete ekspordiga.

1. Liikmesriigid tagavad, et 
kaitseotstarbeliste toodete tarnijad 
teavitavad vastuvõtjaid veoloa 
tingimustest, mis on seotud 
kaitseotstarbeliste toodete lõpptarbimise, 
tagasiveo või ekspordiga.

Or. en

Selgitus

Tuleb tagada, et kaupade veol läbi mitme liikmesriigi ei lähe teave ekspordipiirangute kohta 
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mitte ainult esimesele vastuvõtjale, vaid edastatakse ka kõigile järgmistele.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et tarnijad peavad 
täpset arvet oma vedude üle vastavalt 
asjaomases liikmesriigis kehtivatele 
tavadele. Andmed peavad sisaldama 
äridokumente, kus on järgmine teave:

3. Liikmesriigid tagavad ja kontrollivad 
regulaarselt, et tarnijad peavad täpset arvet 
oma vedude üle vastavalt asjaomases 
liikmesriigis kehtivatele tavadele. Andmed 
peavad sisaldama äridokumente, kus on 
järgmine teave:

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid ei peaks mitte ainult tagama, vaid ka korrapäraselt kontrollima, kas nende 
territooriumil asuvad tarnijad peavad oma vedude üle täpset arvet.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kaitseotstarbelise toote kirjeldus; a) kaitseotstarbelise toote kirjeldus ja 
tähistus sõjaliste kaupade nimekirjas;

Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kaitseotstarbeliste toodete kogus ning b) kaitseotstarbeliste toodete kogus ja 
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veo kuupäev; väärtus ning veo kuupäev;

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõikes 3 osutatud andmeid tuleb 
säilitada vähemalt kolm aastat alates veo 
toimumise kalendriaasta lõppemisest. Need 
esitatakse taotluse korral selle liikmesriigi 
pädevale asutusele, kus tarnija asub.

4. Lõikes 3 osutatud andmeid tuleb 
säilitada vähemalt seitse aastat alates veo 
toimumise kalendriaasta lõppemisest. Need 
esitatakse taotluse korral selle liikmesriigi 
pädevale asutusele, kus tarnija asub.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikide ametiasutuste juurdepääsu tarnijate andmetele pikendatakse kolmelt aastalt 
seitsmele. See muudab protsessi läbipaistvamaks ning jätab rohkem aega juurdluseks 
ülevõetud siseriikliku seaduse või määruse võimaliku rikkumise korral.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) punktis c nimetatud kõrgema juhtkonna 
esindaja on ettevõtte nimel alla kirjutanud 
kohustusele võtta kõik vajalikud meetmed, 
et järgida ja rakendada kõiki eritingimusi, 
mis on seotud mis tahes vastuvõetud 
komponendi või toote lõppkasutuse ja 
ekspordiga;

d) punktis c nimetatud kõrgema juhtkonna 
esindaja on ettevõtte nimel alla kirjutanud 
kohustusele võtta kõik vajalikud meetmed, 
et järgida ja rakendada kõiki eritingimusi, 
mis on seotud mis tahes vastuvõetud 
komponendi või toote lõppkasutuse, 
tagasiveo ja ekspordiga;

Or. en
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Selgitus

Toodete vedamisel läbi mitme liikmesriigi tuleb tagada ekspordipiirangute järgimine ja 
jõustamine lisaks esimesele sihtliikmesriigile ka kõigis järgmistes. Seetõttu tuleb teavet 
edastada ja järgida.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) punktis c nimetatud kõrgema juhtkonna 
esindaja on ettevõtte nimel alla kirjutanud 
kohustusele esitada pädevatele asutustele 
asjakohane üksikasjalik teave, vastates 
küsimustele ja järelepärimistele 
lõppkasutajate või lõppkasutuse kohta 
kõigi toodete puhul, mida ettevõte on 
eksportinud, vedanud või vastu võtnud 
teise liikmesriigi veoloa alusel;

e) punktis c nimetatud kõrgema juhtkonna 
esindaja on ettevõtte nimel alla kirjutanud 
kohustusele esitada pädevatele asutustele 
asjakohane üksikasjalik teave, vastates 
küsimustele ja järelepärimistele 
lõppkasutajate või lõppkasutuse kohta 
kõigi toodete puhul, mida ettevõte on 
eksportinud, vedanud või vastu võtnud 
teise liikmesriigi üldveoloa alusel;

Or. en

Selgitus

Õigusliku selguse loomine. Loa väljastamine omab tähtsust ainult üldveoloa korral.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui kavandatud ekspordi jaoks on vaja 
päritoluliikmesriigi nõusolekut, kuid seda 
ei ole saadud, peab liikmesriik 
konsulteerima päritoluliikmesriigiga.

2. Kui kavandatud ekspordi jaoks on vaja 
päritoluliikmesriigi nõusolekut, kuid seda 
ei ole saadud, peab liikmesriik 
konsulteerima päritoluliikmesriigiga. Kui 
liikmesriik ei saa pärast nimetatud 
konsulteerimist päritoluliikmesriigilt 
nõutavat nõusolekut kavandatud 
ekspordiks, siis eksporti ei toimu ning 
sellest teavitatakse komisjoni ja teisi 
liikmesriike.
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Or. en

Selgitus
Reeksport kolmandasse riiki ei tohi toimuda, kui päritoluliikmesriik ei anna selleks 
nõusolekut.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 a (uus) – enne IV peatükki

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10 a
Läbipaistvus

Liikmesriigid võivad avaldada käesolevas 
peatükis sätestatud teavet, mis ei ole 
konfidentsiaalne.

Or. en

Selgitus

Kõnealuse valdkonna läbipaistvus on väga oluline. Ühendusesisesed edasi-tagasi veod 
raskendaksid selle jälgimist, kuhu teatavad kaitsetööstustooted lõpuks välja jõuavad. 
Seepärast oleks liikmesriikidel soovitav suurendada läbipaistvust, avaldades tarnijatelt 
saadud teavet (mis ei ole konfidentsiaalne) ning teavet lubade väljaandmise korra ja 
ekspordipiirangute kohta. See tugevdaks parlamentaarset ja avalikkuse kontrolli.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Teatavate toodete lisamiseks või välja 
jätmiseks võib komisjon esitada 
ettepanekuid lisa muutmiseks.

Or. en
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Selgitus

Lisa tuleks kohandada mitte üksnes vastavalt toodete arengule, vaid mõningane paindlikkus 
peaks võimaldama ka vajaduse korral muuta toodete loendit, näiteks lisada sellesse teatavate 
kaitsetööstustoodetega tihedalt seotud mittemateriaalseid tooteid nagu andmed või tarkvara.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 a (uus) – VI peatüki osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 15 a
Jõustamine

1. Liikmesriigid kehtestavad meetmed 
karistuste määramiseks käesoleva 
direktiivi sätete rikkumise eest.
2. Need meetmed peavad olema tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad.
3. Liikmesriigid teatavad sellistest 
meetmetest koheselt komisjonile.

Or. en

Selgitus

Selle tagamiseks, et ettevõtted ei saaks vältida oma riigi ekspordikontrolli, vedades toodet 
enne EList väljapoole eksportimist läbi mitmete liikmesriikide, peaksid kõik liikmesriigid ette 
nägema tulemuslikud karistused ettevõtetele, kes ei järgi käesoleva direktiivi sätteid. 
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