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LYHYET PERUSTELUT

Euroopan puolustusmarkkinat, jonka liikevaihto on lähes 70 miljardia ja joka työllistää noin 
770 000 ihmistä sekä kattaa suuren joukon tuotteita, on tärkeä teollisuuden ala. Nykyinen 
sääntelyjärjestelmän pirstaleisuus on kuitenkin suuri este puolustukseen liittyviä tuotteita 
valmistaville teollisuudenaloille ja huomattava riski Euroopan unionin puolustustuotteiden 
toimitusvarmuudelle. 

Markkinoiden pirstaloituminen johtuu 27 kansallisen lupajärjestelmän olemassaolosta sen 
vuoksi, että jäsenvaltiot yrittävät hallita puolustukseen liittyvien tuotteiden vientiä. Eri 
kansalliset järjestelmät poikkeavat huomattavasti toisistaan menettelyiden, laajuuden ja 
määräaikojen osalta, aiheuttaa merkittävää hallinnollista taakkaa yrityksille 
(kokonaiskustannukset ovat arviolta yli 3 miljardia euroa vuodessa). Lisäksi pitkät, jopa 
kuukausien käsittelyajat ja epävarmuutta aiheuttava vaatimus yksittäisistä luvista estävät 
puolustusteollisuuden yhteistyötä. Tämä haittaa erityisesti pk-yrityksiä, koska ne eivät usein 
kykene osallistumaan alihankkijoina suuriin tuotantohankkeisiin. Todellisten puolustusalan 
sisämarkkinoiden puuttuminen vähentää taloudellista tehokkuutta ja eurooppalaisten yritysten 
kilpailukykyä.

Puolustusalan markkinoiden kirjavuuden poistamiseksi, byrokratian vähentämiseksi ja 
innovaation ja kilpailukyvyn kohentamiseksi, ilman että jäsenvaltiot menettävät olennaisia 
puolustus- ja turvallisuusetujaan koskevaa valvontavaltaansa, komissio esitti joulukuussa 
2007 kattavan joukon säädösaloitteita puolustusmarkkinoiden toiminnan parantamiseksi. 
Ehdotettu direktiivi kuuluu kyseisiin säädösaloitteisiin, ja sen tavoitteena on poistaa nykyisiä 
puolustukseen liittyvien tuotteiden yhteisön sisäisen kaupan esteitä alan teollisuuden 
yhteistyön parantamiseksi, hankintaketjujen toiminnan optimoimiseksi ja mittakaavaetujen 
aikaansaamiseksi. Ehdotus korvaa käytännössä nykyiset kansalliset lupavaatimukset ja -
järjestelmät luomalla virtaviivaisen ja yhdenmukaisen yleisistä ja koontiluvista koostuvan 
järjestelmän, jossa yksittäisestä luvasta tulee poikkeus. Yleiset luvat ovat suositeltavimpia 
tapauksissa, joissa turvallisuusongelmat (etenkin ei-toivotun jälleenviennin estäminen) ovat 
rajallisia, koska niitä sovelletaan siirtoihin EU-maiden hallituksille tai sertifioiduille 
yrityksille. Jälkimmäisessä tapauksessa yhdenmukaisella sertifiointimenettelyllä 
vakuutettaisiin jäsenvaltiot siitä, että yritykset toisessa jäsenvaltiossa noudattavat niiden 
asettamia vientirajoituksia.

Valmistelija on tyytyväinen tähän aloitteeseen. Soveltamalla sisämarkkinoiden periaatteita 
puolustukseen liittyviin tuotteisiin vahvistetaan Euroopan puolustuksen kilpailukykyä ja 
teknologista perustaa. Tässä on myös geopoliittinen elementti: Vahva ja dynaaminen 
Euroopan puolustuksen teollinen perusta on olennainen EU:n itsenäisyyden turvaamiselle. 
Leikkaamalla turhaa byrokratiaa (esimerkiksi vuonna 2006 myönnettiin noin 11 500 lupaa, ja 
kyseisistä lupahakemuksista hylättiin alle kymmenen hakemusta) ja yksinkertaistamalla 
ehtoja ja menettelyitä vähennetään hallinnollista taakkaa ja vahvistetaan koko alaa.

On kuitenkin tärkeää ottaa huomioon puolustusmarkkinoiden erityispiirteet ja tarve suojata 
kansallista turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa. Erityisesti seuraavia näkökohtia on syytä 
tarkastella lähemmin.
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Ensiksi on tärkeää, että jäsenvaltiot säilyttävät itsenäisyytensä puolustukseen liittyvien 
tuotteiden vientiä koskevassa politiikassa. Valmistelija näkisi mielellään neuvoston pyrkivän 
lisäämään yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa esimerkiksi tekemällä asevientiä koskevat 
käytännesäännöt sitovimmiksi, mihin taas kehotettiin äskettäisessä parlamentin 
päätöslauselmassa1. Jäsenvaltiot, joilla on tiukempi vientipolitiikka kuin toisilla, voisivat 
ainoastaan hyväksyä yhteisön sisäiset siirrot, jos viennin toteuttavat jäsenvaltiot noudattavat 
niiden vientirajoituksia. Ehdotus sisältää useita jäsenvaltioiden itsenäisyyttä varmistavia 
toimia: ne voivat vapaasti ratkaista, mitkä tuotteet kuuluvat erityyppisten lupien alaan ja 
määrätä kyseisten lupien erityisehdot (mukaan lukien vientirajoitukset).

Toiseksi, ehdotettu järjestelmä voisi toimia tehokkaasti ainoastaan jos yhteisön ulkorajoilla 
tehtäviä tarkastuksia vahvistetaan. Yritykset saattaisivat muuten olla taipuvaisia ”kiertämään” 
oman maansa vientivalvonnan siirtämällä tuotteensa useiden jäsenvaltioiden kautta sellaiseen 
paikkaan, jossa valvonta on heikointa. Ehdotuksen mukaan tämä asia ratkaistaisiin 
myöntämällä lisäaikaa asiantuntemuksen vahvistamiseen. Lisäksi useita keskinäistä 
luottamusta rakentavia toimenpiteitä on otettu mukaan, kuten mahdollisuus myöntää 
yksittäisiä lupia epäilyttävien liiketoimien tai arkaluonteisten tuotteiden siirtojen tapauksessa 
ja suojalauseke kansallista turvallisuutta uhkaavien erityisolosuhteiden varalta. On kuitenkin 
tärkeää, että kaikki jäsenvaltiot toteuttavat tehokkaita täytäntöönpanotoimia, myös pakotteita.

Lopuksi valmistelija pitää avoimuutta hyvin tärkeänä tällä alalla. Yhteisön sisäisten siirtojen 
ja jälleensiirtojen vuoksi olisi vaikeampaa jäljittää, mihin tietyt puolustukseen liittyvät tuotteet 
päätyvät. Siksi olisi suositeltavaa, että jäsenvaltiot lisäisivät avoimuutta julkistamalla 
vientiluettelot ja/tai asianomaiset luvat.

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan 
valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Jäsenvaltioiden laeissa, asetuksissa ja 
hallinnollisissa määräyksissä, jotka 
koskevat puolustukseen liittyvien 
tuotteitten siirtoa yhteisön sisällä, on 
eroavaisuuksia, jotka saattavat estää 

(3) Jäsenvaltioiden laeissa, asetuksissa ja 
hallinnollisissa määräyksissä, jotka 
koskevat puolustukseen liittyvien 
tuotteitten siirtoa yhteisön sisällä, on 
eroavaisuuksia, jotka saattavat estää 

                                               
1 Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. maaliskuuta 2008 aseiden vientiä koskevista EU:n 
käytännesäännöistä ja neuvoston kyvyttömyydestä hyväksyä yhteinen kanta ja muuttaa käytännesäännöt 
oikeudellisesti sitovaksi välineeksi.
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puolustukseen liittyvien tuotteitten vapaan 
liikkuvuuden ja vääristää kilpailua 
sisämarkkinoilla.

puolustukseen liittyvien tuotteitten vapaan 
liikkuvuuden ja vääristää kilpailua 
sisämarkkinoilla, haittaa innovaatiokykyä, 
teollista yhteistyötä ja 
puolustusmarkkinoiden kilpailukykyä 
Euroopan unionissa.

Or. en

Perustelu

On tärkeää tuoda esiin nykyisen tilanteen epäkohtia.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Sen vastapainoksi, että puolustukseen 
liittyvien tuotteitten alkuperäjäsenvaltiossa 
tehtävästä etukäteisvalvonnasta siirrytään 
asteittain yleiseen jälkikäteisvalvontaan, 
olisi luotava edellytykset keskinäiselle 
luottamukselle ottamalla käyttöön takeet 
siitä, ettei puolustukseen liittyviä tuotteita 
viedä vientirajoitusten vastaisesti 
kolmansiin maihin.

(26) Sen vastapainoksi, että puolustukseen 
liittyvien tuotteitten alkuperäjäsenvaltiossa 
tehtävästä etukäteisvalvonnasta siirrytään 
asteittain yleiseen jälkikäteisvalvontaan, 
olisi luotava edellytykset keskinäiselle 
luottamukselle ottamalla käyttöön takeet 
siitä, ettei puolustukseen liittyviä tuotteita 
viedä vientirajoitusten vastaisesti 
kolmansiin maihin. Tätä periaatetta olisi 
noudatettava myös tapauksissa, joissa 
puolustukseen liittyvät tuotteet siirretään 
useiden jäsenvaltioiden kautta ennen 
niiden vientiä kolmanteen maahan.

Or. en

Perustelu

Olisi varmistettava, etteivät yritykset pysty ”kiertämään" viennin valvontaa omassa maassaan 
siirtämällä tuotteensa useiden jäsenvaltioiden kautta ennen niiden viemistä EU:n 
ulkopuolelle.
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Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Liitteessä oleva puolustukseen 
liittyvien tuotteitten luettelo olisi saatettava 
ajan tasalle Euroopan unionin yhteisen 
puolustustarvikeluettelon mukaisesti.

(34) On tärkeää, että puolustukseen 
liittyvien tuotteiden luetteloa päivitetään 
joustavalla ja yhdenmukaisella tavalla 
siten, että se vastaa tuote- ja 
markkinakehitykseen. Siksi liitteessä 
oleva puolustukseen liittyvien tuotteitten 
luettelo olisi saatettava ajan tasalle 
Euroopan unionin yhteisen 
puolustustarvikeluettelon mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Keskinäisen luottamuksen 
vaiheittaiseksi rakentamiseksi 
jäsenvaltioiden on tarpeen vahvistaa 
tehokkaita toimenpiteitä, joilla pystytään 
varmistamaan tämän direktiivin säännösten 
täytäntöönpano; kyse on etenkin 
säännöksistä, joiden mukaisesti yritysten 
on noudatettava yhteisiä 
sertifiointiperusteita sekä rajoituksia, jotka 
liittyvät siirrettyjen puolustukseen 
liittyvien tuotteitten jatkokäyttöön siirron 
jälkeen.

(35) Keskinäisen luottamuksen 
vaiheittaiseksi rakentamiseksi 
jäsenvaltioiden on tarpeen vahvistaa 
tehokkaita toimenpiteitä, myös pakotteita, 
joilla pystytään varmistamaan tämän 
direktiivin säännösten täytäntöönpano; 
kyse on etenkin säännöksistä, joiden 
mukaisesti yritysten on noudatettava 
yhteisiä sertifiointiperusteita sekä 
rajoituksia, jotka liittyvät siirrettyjen 
puolustukseen liittyvien tuotteitten 
jatkokäyttöön siirron jälkeen.

Or. en

Perustelu

Sen varmistamiseksi, etteivät yritykset pysty ”kiertämään” viennin valvontaa omassa 
maassaan siirtämällä tuotteensa useiden jäsenvaltioiden kautta ennen niiden viemistä EU:n 
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ulkopuolelle, kaikkien jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön tehokkaita pakotteita niitä 
yrityksiä vastaan, jotka eivät noudata tämän direktiivin säännöksiä.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 37 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(37 a) On tärkeää, että jäsenvaltiot ottavat 
käyttöön toimia puolustukseen liittyvien 
tuotteiden yhteisön sisäisten siirtojen ja 
kolmansiin maihin viennin avoimuuden 
varmistamiseksi.

Or. en

Perustelu

Avoimuus on hyvin tärkeää tällä alalla. Yhteisönsisäiset siirrot ja jälleensiirrot 
vaikeuttaisivat sen jäljittämistä, mihin tietyt puolustukseen liittyvät tuotteet päätyvät. Siksi on 
suositeltavaa, että jäsenvaltiot lisäisivät avoimuutta julkistamalla vientiluettelot ja/tai 
asianomaiset luvat.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on myönnettävä 
alueelleen sijoittautuneille toimittajille 
yleis-, koonti- tai yksittäissiirtolupia.

2. Jäsenvaltioiden on myönnettävä 
alueelleen sijoittautuneille toimittajille 
yleis-, koonti- tai yksittäissiirtolupia sillä 
edellytyksellä, että ne täyttävät lupiin 
liittyvät ehdot.

Or. en

Perustelu

Oikeudellinen täsmennys. On tärkeää painottaa jäsenvaltioiden itsenäisyyttä lupien saamista 
koskevien ehtojen asettamisessa yrityksille.
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Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on myönnettävä 
yksittäiselle toimittajalle hakemuksesta 
koontisiirtolupia, joilla annetaan lupa 
toteuttaa yksi tai useampi yhden tai 
useamman puolustukseen liittyvän tuotteen 
siirto yhdelle tai useammalle 
vastaanottajalle toisessa jäsenvaltiossa.

1. Jäsenvaltioiden on myönnettävä 
yksittäiselle toimittajalle hakemuksesta 
koontisiirtolupia, joiden edellytyksenä on 
niihin liittyvien ehtojen täyttäminen ja 
joilla annetaan lupa toteuttaa yksi tai 
useampi yhden tai useamman 
puolustukseen liittyvän tuotteen siirto 
yhdelle tai useammalle vastaanottajalle 
toisessa jäsenvaltiossa.

Or. en

Perustelu

Oikeudellinen täsmennys. On tärkeää painottaa jäsenvaltioiden itsenäisyyttä lupien saamista 
koskevien ehtojen asettamisessa yrityksille.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on myönnettävä 
yksittäiselle toimittajalle hakemuksesta 
yksittäissiirtolupia, joilla annetaan lupa 
toteuttaa yksi puolustukseen liittyvien 
tuotteitten siirto yhdelle vastaanottajalle 
ainoastaan seuraavissa tapauksissa:

Jäsenvaltioiden on myönnettävä 
yksittäiselle toimittajalle hakemuksesta 
koontisiirtolupia, joiden edellytyksenä on 
niihin liittyvien ehtojen täyttäminen ja 
joilla annetaan lupa toteuttaa yksi tai 
useampi yhden tai useamman 
puolustukseen liittyvän tuotteen siirto 
yhdelle tai useammalle vastaanottajalle 
toisessa jäsenvaltiossa.

Or. en

Perustelu

Oikeudellinen täsmennys. On tärkeää painottaa jäsenvaltioiden itsenäisyyttä lupien saamista 
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koskevien ehtojen asettamisessa yrityksille.

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
puolustukseen liittyvien tuotteitten 
toimittajat ilmoittavat vastaanottajille 
siirtolupaan liittyvistä puolustukseen 
liittyvien tuotteitten vientiä koskevista 
ehdoista.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
puolustukseen liittyvien tuotteitten 
toimittajat ilmoittavat vastaanottajille 
siirtolupaan liittyvistä puolustukseen 
liittyvien tuotteitten loppukäyttöä, 
jälleensiirtoa tai vientiä koskevista 
ehdoista.

Or. en

Perustelu

On tarpeen varmistaa, että vientirajoituksia koskevat tiedot eivät saavuta vain ensimmäistä 
vastaanottajaa vaan että ne ovat mukana, kun tuotteita siirretään useiden jäsenvaltioiden 
kautta.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimittajat pitävät toteuttamistaan siirroista 
yksityiskohtaista kirjanpitoa 
asianomaisessa jäsenvaltiossa vallitsevan 
käytännön mukaisesti. Kirjanpitoon on 
sisällytettävä kaupalliset asiakirjat, joissa 
on seuraavat tiedot:

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava ja 
tarkastettava säännöllisesti, että toimittajat 
pitävät toteuttamistaan siirroista 
yksityiskohtaista kirjanpitoa 
asianomaisessa jäsenvaltiossa vallitsevan 
käytännön mukaisesti. Kirjanpitoon on 
sisällytettävä kaupalliset asiakirjat, joissa 
on seuraavat tiedot:

Or. en
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Perustelu

Jäsenvaltioiden ei pitäisi vain varmistaa vaan myös tarkastaa säännöllisesti, pitävätkö 
jäsenvaltioiden toimittajat yksityiskohtaista kirjanpitoa siirroistaan.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) puolustukseen liittyvän tuotteen kuvaus a) puolustukseen liittyvän tuotteen kuvaus 
ja sen viite yhteisessä 
puolustustarvikeluettelossa

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) puolustukseen liittyvän tuotteen määrä 
ja siirtopäivät

b) puolustukseen liittyvän tuotteen määrä 
ja arvo sekä siirtopäivät

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 3 kohdassa tarkoitettu kirjanpito 
on säilytettävä vähintään kolmen vuoden 
ajan sen kalenterivuoden päättymisestä, 
jona siirto tapahtui. Se on pyynnöstä 
esitettävä toimittajan 
sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisille 

4. Edellä 3 kohdassa tarkoitettu kirjanpito 
on säilytettävä vähintään seitsemän vuoden 
ajan sen kalenterivuoden päättymisestä, 
jona siirto tapahtui. Se on pyynnöstä 
esitettävä toimittajan 
sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisille 
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viranomaisille. viranomaisille.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden mahdollista aikaa tutustua toimittajien kirjanpitoon pidennetään kolmesta 
vuodesta seitsemään vuoteen. Tämä lisää prosessin avoimuutta sekä sallii enemmän aikaa 
tutkimuksille, jotka koskevat kansallisen lainsäädännön osaksi saatettujen lakien tai asetusten 
mahdollisia rikkomisia. 

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) yritys on antanut c alakohdassa 
tarkoitetun ylemmän johtajan 
allekirjoittaman kirjallisen sitoumuksen 
siitä, että yritys toteuttaa kaikki tarvittavat 
toimenpiteet huolehtiakseen, että kaikkia 
tietyn vastaanotetun komponentin tai 
tuotteen loppukäyttöä ja vientiä koskevia 
erityisiä ehtoja noudatetaan

d) yritys on antanut c alakohdassa 
tarkoitetun ylemmän johtajan 
allekirjoittaman kirjallisen sitoumuksen 
siitä, että yritys toteuttaa kaikki tarvittavat 
toimenpiteet huolehtiakseen, että kaikkia 
tietyn vastaanotetun komponentin tai 
tuotteen loppukäyttöä, jälleensiirtoa ja 
vientiä koskevia erityisiä ehtoja 
noudatetaan

Or. en

Perustelu

On tarpeen varmistaa, että vientirajoituksia noudatetaan ja ne pannaan täytäntöön paitsi 
ensimmäisessä vastaanottavassa jäsenvaltiossa myös kaikissa muissa jäsenvaltioissa, joiden 
kautta tuotteita siirretään. Asianomaiset tiedot on siis välitettävä edelleen ja ne on otettava 
huomioon.

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) yritys on antanut c alakohdassa e) yritys on antanut c alakohdassa 
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tarkoitetun ylemmän johtajan 
allekirjoittaman kirjallisen sitoumuksen 
siitä, että se asianmukaisesti toimittaa 
toimivaltaisille viranomaisille yksilöidyt 
tiedot vastauksena tiedusteluihin, jotka 
koskevat kaikkien sellaisten tuotteitten 
loppukäyttäjiä tai loppukäyttöä, jotka yritys 
on vienyt, siirtänyt tai vastaanottanut toisen 
jäsenvaltion myöntämän luvan perusteella

tarkoitetun ylemmän johtajan 
allekirjoittaman kirjallisen sitoumuksen 
siitä, että se asianmukaisesti toimittaa 
toimivaltaisille viranomaisille yksilöidyt 
tiedot vastauksena tiedusteluihin, jotka 
koskevat kaikkien sellaisten tuotteitten 
loppukäyttäjiä tai loppukäyttöä, jotka yritys 
on vienyt, siirtänyt tai vastaanottanut toisen 
jäsenvaltion myöntämän yleisen luvan 
perusteella

Or. en

Perustelu

Oikeudellinen täsmennys. Todistuksella on merkitystä ainoastaan jos kyseessä on yleinen 
siirtolupa.

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos aiottuun vientiin tarvitaan 
alkuperäjäsenvaltion suostumus mutta sitä 
ei ole saatu, jäsenvaltioiden on kuultava 
alkuperäjäsenvaltiota.

2. Jos aiottuun vientiin tarvitaan 
alkuperäjäsenvaltion suostumus mutta sitä 
ei ole saatu, jäsenvaltioiden on kuultava 
alkuperäjäsenvaltiota. Jos jäsenvaltio ei 
kuulemisen jälkeen saa 
alkuperäjäsenvaltiolta aiottuun vientiin 
tarvittavaa suostumusta, vienti ei toteudu, 
ja asiasta on ilmoitettava komissiolle ja 
muille jäsenvaltioille.

Or. en

Perustelu
Kolmanteen maahan ei saa jälleenviedä, ellei alkuperäjäsenvaltio ei ole antanut siihen 
suostumustaan.
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Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
10 a artikla (uusi) – ennen IV lukua

Komission teksti Tarkistus

10 a artikla
Avoimuus

Jäsenvaltiot voivat julkistaa tähän lukuun 
sisältyvää asianomaista ei-
luottamuksellista tietoa.

Or. en

Perustelu

Avoimuus on hyvin tärkeää tällä alalla. Yhteisönsisäiset siirrot ja jälleensiirrot vaikeuttavat 
sen jäljittämistä, mihin tietyt puolustukseen liittyvät tuotteet päätyvät. Siksi olisi suositeltavaa, 
että jäsenvaltiot lisäisivät avoimuutta julkistamalla toimittajilta saadut (ei-luottamukselliset) 
tiedot sekä tiedot sertifiointiprosessista ja vientirajoituksista. Täten edistettäisiin myös 
parlamentin harjoittamaa ja julkista valvontaa.

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio voi esittää liitteen 
tarkistamista koskevia ehdotuksia tiettyjen 
tuotteiden mukaan ottamiseksi tai 
poissulkemiseksi. 

Or. en

Perustelu

Liitettä ei pitäisi mukauttaa ainoastaan tuotekehityksen mukaisesti vaan jonkinasteista 
joustavuutta olisi noudatettava tuoteluettelon tarkistamisessa tarvittaessa, esimerkiksi 
tiettyihin puolustustuotteisiin läheisesti sidoksissa olevien immateriaalisten tuotteiden 
mukaan ottamiseksi.
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Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
15 a artikla (uusi) – osa lukua VI

Komission teksti Tarkistus

15 a artikla
Täytäntöönpano

1. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön 
toimia, joilla rangaistaan tämän 
direktiivin säännösten rikkomisesta.
2. Kyseisten toimenpiteiden on oltava 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.
3. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle kyseisistä toimenpiteistä 
viipymättä.

Or. en

Perustelu

Sen varmistamiseksi, etteivät yritykset pysty ”kiertämään” viennin valvontaa omassa 
maassaan siirtämällä tuotteensa useiden jäsenvaltioiden kautta ennen niiden viemistä EU:n 
ulkopuolelle, kaikkien jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön tehokkaita pakotteita niitä 
yrityksiä vastaan, jotka eivät noudata tämän direktiivin säännöksiä. 
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