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RÖVID INDOKOLÁS

Az európai védelmi piac, mintegy 70 milliárd eurós forgalmával, kb. 770 000 alkalmazottal és 
a termékek széles skálájával fontos iparág. A szabályozási környezet jelenlegi töredezettsége 
azonban jelentősen akadályozza a védelmi vonatkozású iparágak? versenyképességét és 
komoly kockázatot jelent az európai védelmi termékek ellátásának biztonságára nézve.

A piac töredezettsége a 27 nemzeti engedélyezési rendszernek tudható be, amelyek onnan 
erednek, hogy a tagállamok igyekeznek a védelmi vonatkozású kivitelt ellenőrizni. A 
különféle nemzeti rendszerek nagymértékben eltérnek az eljárások, az alkalmazási kör, az 
illetékes hatóságok és a kötelező határidők tekintetében, ami jelentős adminisztratív terhet ró 
a vállalatokra (a teljes költség több mint évi 3 milliárd euróra tehető). Továbbá a hosszú 
átfutási idők és az egyedi engedélyek szükségéből adódó bizonytalanság is akadályozza az 
ipari együttműködést a védelmi ágazatban. Ez különösen a kis- és középvállalkozásokra 
nézve káros, amelyek gyakran nem tudnak nagy ipari projektekben részt venni
alvállalkozóként. Végül pedig az ágazat tényleges belső piacának hiánya csökkenti a 
gazdasági hatékonyságot és akadályt gördít az európai vállalatok versenyképessége elé.

A Bizottság átfogó, a védelmi piac működését javító kezdeményezéscsomagot terjesztett elő 
2007 decemberében a piac töredezettségének kezelése, a bürokrácia csökkentése és a 
versenyképesség növelése érdekében, ám a tagállamok alapvető védelmi és biztonsági érdekei 
feletti ellenőrzésének feláldozása nélkül. Ez az irányelv e csomag része, és célja a védelmi 
vonatkozású termékek közösségen belüli kereskedelme előtti jelenlegi akadályok csökkentése 
az ipari együttműködés növelése, az ellátói láncok optimalizálása és a méretgazdaságosság 
előmozdítása érdekében. A javaslat, a jelenlegi nemzeti engedélyezési követelmények és 
rendszerek helyett korszerű, általános engedélyekből álló rendszert vezet be, amelyben 
kivételnek minősül majd az egyedi engedélyezés. Az általános engedélyek részesülnek majd 
előnyben, amelyek esetében korlátozottak a biztonsággal kapcsolatos aggodalmak (különösen 
a nem kívánatos újbóli kivitel megakadályozása), mivel a transzferek uniós kormányokhoz 
vagy tanúsított vállalatokhoz mennek. Az utóbbi esetben harmonizált tanúsítási eljárás 
biztosítja a tagállamokat arról, hogy a vállalatok megbízhatók és tiszteletben tartják a más 
tagállamokban érvényes kiviteli korlátozásokat.

A vélemény előadója üdvözli ezt a kezdeményezést. A belső piac elveinek védelmi 
termékekre való alkalmazása révén javulni fog a versenyképesség és az európai védelem 
technológiai bázisa. Ennek geopolitikai összetevője is van: a szilárd és dinamikus ipari 
védelmi bázis léte Európában alapvető fontosságú az EU autonómiájának biztosításához. A 
szükségtelen bürokrácia csökkentése (szemléltetésként: 2006-ban 11 500 engedélyt adtak ki 
és kevesebb mint 10 kérelmet utasítottak el) és a feltételek és eljárások egyszerűsítése 
csökkenteni fogja az adminisztratív terheket és megszilárdítja az egész ágazatot.

Ugyanakkor figyelembe kell venni a védelmi piac egyedi jellegzetességeit és a 
nemzetbiztonsági és védelmi politikák védelmének szükségességét. Különösen az alábbi 
kérdéseket kell közelebbről megvizsgálni:

Először is, fontos, hogy a tagállamok megtartsák önállóságukat a védelmi termékek kiviteli 
politikája terén. Az előadó üdvözölné, ha a Tanács további lépéseket tenne a tagállamok 
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közötti szorosabb együttműködés érdekében, például a fegyverkivitelről szóló magatartási 
kódex kötelezővé tétele révén, amint arra legutóbb a Parlament állásfoglalása rámutatott1. 
Jelenleg ugyanis a következő a helyzet: a szigorúbb kiviteli politikát alkalmazó tagállamok 
csak közösségen belüli transzfereket fogadhatnak el, ha az exportáló tagállam tiszteletben 
tartja kiviteli korlátozásaikat. A javaslat számos rendelkezése biztosítja a tagállamok 
autonómiáját: szabadon meghatározhatják a különböző típusú engedélyeknek megfelelő 
termékeket, valamint az ezen engedélyek egyedi feltételeit (beleértve a kiviteli 
korlátozásokat).

Másodszor, a javasolt rendszer csak akkor lehet hatékony, ha szigorítják a Közösség külső 
határain az ellenőrzéseket. Máskülönben a vállalatok megkísérelhetik „megkerülni” az 
exportellenőrzést saját országukban az által, hogy terméküket számos tagállamon keresztül 
transzferálják oda, ahol kevésbé szigorú az ellenőrzés. A javaslat ezt a kérdést úgy kezeli, 
hogy többletidőt hagy a szakértelem megszerzésére. Továbbá számos kölcsönös bizalomépítő 
intézkedést belefoglaltak a javaslatba, így az egyedi engedélyek kiadásának lehetőségét kétes 
tranzakciók vagy kényes termékek transzfere esetén, valamint egy biztonsági záradékot a 
nemzetbiztonságot érintő súlyos kockázatokkal kapcsolatos kivételes körülmények esetére. 
Fontos azonban, hogy minden tagállam hatékony végrehajtási politikát, beleértve szankciókat 
alkalmazzon.

Az előadó úgy véli, hogy az átláthatóság nagyon fontos tényező e téren. A Közösségen belüli 
transzferek és ismételt transzferek nehezebbé tennék annak nyomon követését, hogy bizonyos 
védelmi vonatkozású termékek végül hova kerülnek. Ezért helyes lenne, ha a 
transzferjegyzékek és/vagy engedélyek nyilvánosságra hozatala révén a tagállamok növelnék 
az átláthatóságot.

MÓDOSÍTÁSOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamoknak a védelmi 
vonatkozású termékek Közösségen belüli 
transzferét érintő törvényi, rendeleti és 
közigazgatási intézkedései helyenként 

(3) A tagállamoknak a védelmi 
vonatkozású termékek Közösségen belüli 
transzferét érintő törvényi, rendeleti és 
közigazgatási intézkedései helyenként 

                                               
1 Az Európai Parlament 2008. március 13-i állásfoglalása a fegyverszállításról szóló európai uniós magatartási 
kódexről – a közös álláspont Tanács általi elfogadásának és a kódex jogilag kötelező érvényű eszközzé tételének 
hiánya
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aránytalanok, ami gátolhatja a védelmi 
vonatkozású termékek szabad forgalmát, és 
a belső piacon folyó verseny torzulásához 
vezethet.

aránytalanok, ami gátolhatja a védelmi 
vonatkozású termékek szabad forgalmát és 
a belső piacon folyó verseny torzulásához 
vezethet, ezáltal akadályozva az 
innovációt, az ipari együttműködést és a 
védelmi piac versenyképességét az 
Európai Unióban.

Or. en

Indokolás

Hangsúlyozni kell a jelenlegi helyzetből adódó gazdasági hátrányokat.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Mivel a védelmi vonatkozású 
termékek általános utólagos ellenőrzését 
fokozatosan a származási tagállamban 
végzendő egyedi előzetes ellenőrzések 
váltják fel, szükségesnek tűnik ezt a 
változást bizalomépítő intézkedésekkel 
ellensúlyozni, mint például olyan 
biztosítékok kikötése által, amelyek 
segítségével elérhető lenne, hogy a védelmi 
vonatkozású termékek harmadik 
országokba történő kivitele során ne 
sérüljenek a kiviteli korlátozások.

(26) Mivel a védelmi vonatkozású 
termékek általános utólagos ellenőrzését 
fokozatosan a származási tagállamban 
végzendő egyedi előzetes ellenőrzések 
váltják fel, szükségesnek tűnik ezt a 
változást bizalomépítő intézkedésekkel 
ellensúlyozni, mint például olyan 
biztosítékok kikötése által, amelyek 
segítségével elérhető lenne, hogy a védelmi 
vonatkozású termékek harmadik 
országokba történő kivitele során ne 
sérüljenek a kiviteli korlátozások. Ezt az 
elvet azokban az esetekben is tiszteletben 
kell tartani, amikor a harmadik országba 
történő kivitelt megelőzően a védelmi 
vonatkozású termékek transzfere számos 
tagállamon kersztül történik.

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell, hogy a vállalatok ne tudják „megkerülni” az exportellenőrzést saját 
országukban az által, hogy terméküket számos tagállamon kersztül transzferálják az EU-n 
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kívülre történő kivitelt megelőzően.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) A védelmi vonatkozású termékeknek a 
mellékletben található jegyzékét az 
Európai Unió közös katonai listájának 
megfelelően aktualizálják.

(34) Fontos a védelmi vonatkozású 
termékek jegyzékének a termékkel 
kapcsolatos és a piaci fejleményeket 
követő rugalmas és harmonizált frissítése. 
E célból a védelmi vonatkozású 
termékeknek a mellékletben található 
jegyzékét az Európai Unió közös katonai 
listájának megfelelően aktualizálják.

Or. en

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) A kölcsönös bizalom fokozatos 
kialakítása érdekében a tagállamoknak 
hatékony intézkedéseket kell 
meghatározniuk ezen irányelv 
rendelkezéseinek végrehajtására, különös 
tekintettel azokra a rendelkezésekre, 
amelyek előírják, hogy a tagállamoknak be 
kell tartaniuk a tanúsítás közös kritériumait 
és a transzfer tárgyát képező védelmi 
vonatkozású termék transzfert követő 
további használatára vonatkozó 
kritériumokat.

(35) A kölcsönös bizalom fokozatos 
kialakítása érdekében a tagállamoknak 
hatékony intézkedéseket, beleértve 
szankciókat kell meghatározniuk ezen 
irányelv rendelkezéseinek végrehajtására, 
különös tekintettel azokra a 
rendelkezésekre, amelyek előírják, hogy a 
vállalatoknak be kell tartaniuk a tanúsítás 
közös kritériumait és a transzfer tárgyát 
képező védelmi vonatkozású termék 
transzfert követő további használatára 
vonatkozó kritériumokat.

Or. en

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy a vállalatok ne tudják „megkerülni” az exportellenőrzést 
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saját országukban az által, hogy terméküket számos tagállamon kersztül transzferálják az EU-
n kívülre történő kivitelt megelőzően, minden tagállamnak hatékony szankciókat kell 
elfogadnia az ezen irányelv rendelkezéseit tiszteletben nem tartó vállalatokkal szemben.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
37 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37a) Fontos, hogy a tagállamok 
intézkedéseket hozzanak a védelmi 
vonatkozású termékek Közösségen belüli 
transzfere és harmadik országba történő 
kivitele átláthatóságának biztosítása 
érdekében.

Or. en

Indokolás

Az átláthatóság nagyon fontos tényező e téren. A Közösségen belüli transzferek és ismételt 
transzferek nehezebbé tennék annak nyomon követését, hogy bizonyos védelmi vonatkozású 
termékek végül hova kerülnek. Ezért helyes lenne, ha a transzferjegyzékek és/vagy engedélyek 
nyilvánosságra hozatala révén a tagállamok növelnék az átláthatóságot.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok a területükön székhellyel 
rendelkező szállítóknak általános, átfogó 
vagy egyedi transzferengedélyeket adnak 
ki.

(2) A tagállamok a területükön székhellyel 
rendelkező szállítóknak általános, átfogó 
vagy egyedi transzferengedélyeket adnak 
ki, az azokhoz csatolt feltételek 
teljesítésének függvényében.

Or. en

Indokolás

Jogi pontosítás. Hangsúlyozni kell, hogy a tagállamok joga az engedélyekhez kötött, a 
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vállalatok által teljesítendő feltételek megállapítása.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok az egyedi szállító 
kérelme alapján átfogó engedélyeket adnak 
ki, amelyekkel egy vagy több védelmi 
vonatkozású termék egy másik 
tagállambeli egy vagy több címzett 
számára történő egy vagy több transzferét 
engedélyezik.

(1) A tagállamok az egyedi szállító 
kérelme alapján és az azokhoz csatolt 
feltételek teljesítésének függvényében
átfogó engedélyeket adnak ki, amelyekkel 
egy vagy több védelmi vonatkozású termék 
egy másik tagállambeli egy vagy több 
címzett számára történő egy vagy több 
transzferét engedélyezik.

Or. en

Indokolás

Jogi pontosítás. Hangsúlyozni kell, hogy a tagállamok joga az engedélyekhez kötött, a 
vállalatok által teljesítendő feltételek megállapítása.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok az egyedi szállító kérelme 
alapján egyedi engedélyeket adnak ki, 
amelyekkel a védelmi vonatkozású 
termékek csak egy címzett számára történő 
egyetlen transzferét engedélyezik, az alábbi 
esetek egyikében:

A tagállamok az egyedi szállító kérelme 
alapján és az engedélyekhez csatolt 
feltételek teljesítésének függvényében
átfogó engedélyeket adnak ki, amelyekkel 
egy vagy több védelmi vonatkozású termék 
egy másik tagállambeli egy vagy több 
címzett számára történő egy vagy több 
transzferét engedélyezik.

Or. en

Indokolás
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Jogi pontosítás. Hangsúlyozni kell, hogy a tagállamok joga az engedélyekhez kötött, a 
vállalatok által teljesítendő feltételek megállapítása.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a védelmi vonatkozású termékek 
szállítói tájékoztassák a címzetteket a 
védelmi vonatkozású termékek kivitelével 
kapcsolatos transzferengedélyben foglalt 
feltételekről.

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a védelmi vonatkozású termékek 
szállítói tájékoztatják a címzetteket a 
védelmi vonatkozású termékek 
végfelhasználásával, ismételt transzferével 
vagy kivitelével kapcsolatos 
transzferengedélyben foglalt feltételekről.

Or. en

Indokolás

Gondoskodni kell arról, hogy a kiviteli korlátozásokra vonatkozó tájékoztatás ne csak az első 
címzetthez jusson el, hanem azt tovább is adják, amikor a termékeket számos tagállamon 
keresztül transzferálják.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a szállítók az érintett tagállamban 
hatályos gyakorlatnak megfelelően 
részletes nyilvántartást vezessenek 
transzfereikről. A nyilvántartás részét 
képezi az alábbi adatokat tartalmazó 
kereskedelmi dokumentumok is:

(3) A tagállamok gondoskodnak arról és 
rendszeresen ellenőrzik, hogy a szállítók 
az érintett tagállamban hatályos 
gyakorlatnak megfelelően részletes 
nyilvántartást vezessenek transzfereikről. 
A nyilvántartás részét képezik az alábbi 
adatokat tartalmazó kereskedelmi 
dokumentumok is:

Or. en
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Indokolás

A tagállamok biztosítják, és egyben rendszeresen ellenőrzik, hogy a területükön működő 
szállítók részletes nyilvántartást vezessenek transzfereikről.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a védelmi vonatkozású termék leírása; a) a védelmi vonatkozású termék leírása és 
hivatkozása az EU közös katonai 
listájában;

Or. en

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a védelmi vonatkozású termékek 
mennyisége és a transzfer dátumai;

b) a védelmi vonatkozású termék 
mennyisége és értéke, valamint a transzfer 
dátumai;

Or. en

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (3) bekezdésben említett 
nyilvántartásokat meg kell őrizni annak a 
naptári évnek a végétől számított legalább 
három évig, amelyben a transzferre sor 
került. Ezeket a nyilvántartásokat kérésre 
be kell mutatni azon tagállam illetékes 

(4) A (3) bekezdésben említett 
nyilvántartásokat meg kell őrizni annak a 
naptári évnek a végétől számított legalább 
hét évig, amelyben a transzferre sor került. 
Ezeket a nyilvántartásokat kérésre be kell 
mutatni azon tagállam illetékes 



PA\721238HU.doc 11/14 PE405.889v01-00

HU

hatóságainak, ahol a szállító székhelye 
található.

hatóságainak, ahol a szállító székhelye 
található.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak a szállítók nyilvántartásaihoz való hozzáférését három évről ki kell 
terjeszteni hét évre. Ez átláthatóbbá teszi majd a folyamatot, valamint több időt biztosít az 
átültetett nemzeti jog vagy szabályozás esetleges megsértésével kapcsolatos nyomozás 
számára.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a c) pontban említett vezető munkatárs 
által aláírt írásbeli kötelezettségvállalás, 
amelyben a vállalat kötelezi magát arra, 
hogy megtesz minden szükséges lépést 
bármely neki szállított részegység vagy 
termék végfelhasználására vonatkozó 
különleges feltétel betartásához és 
végrehajtásához;

d) a c) pontban említett vezető munkatárs 
által aláírt írásbeli kötelezettségvállalás, 
amelyben a vállalat kötelezi magát arra, 
hogy megtesz minden szükséges lépést 
bármely neki szállított részegység vagy 
termék végfelhasználására, ismételt 
transzferére és kivitelére vonatkozó 
különleges feltétel betartásához és 
végrehajtásához;

Or. en

Indokolás

Gondoskodni kell arról, hogy a kiviteli korlátozásokat ne csak az első fogadó tagállamban 
tartsák be és hajtsák végre, hanem a termékek számos tagállamon keresztüli transzfere esetén 
valamennyiben. Ezért tovább kell adni és figyelembe kell venni a tájékoztatást.

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a c) pontban említett vezető munkatárs e) a c) pontban említett vezető munkatárs 
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által aláírt írásbeli kötelezettségvállalás, 
amelyben a vállalat kötelezi magát arra, 
hogy kérdések és vizsgálatok esetén az 
illetékes hatóságokat kellő részletességgel 
tájékoztatja a valamely másik tagállam 
által a vállalatnak kiadott 
transzferengedéllyel exportált, transzferált 
vagy kapott valamennyi termék 
végfelhasználóiról és végfelhasználásáról;

által aláírt írásbeli kötelezettségvállalás, 
amelyben a vállalat kötelezi magát arra, 
hogy kérdések és vizsgálatok esetén az 
illetékes hatóságokat kellő részletességgel 
tájékoztatja a valamely másik tagállam 
által a vállalatnak kiadott általános
transzferengedéllyel exportált, transzferált 
vagy kapott valamennyi termék 
végfelhasználóiról és végfelhasználásáról;

Or. en

Indokolás

Jogi pontosítás. A tanúsításnak csak az általános transzferengedélyek esetében van 
jelentősége.

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Amennyiben a kívánt kivitelhez kérték, 
de nem kapták meg a származási tagállam 
beleegyezését, a tagállamok konzultációt 
folytatnak a származási tagállammal.

2. Amennyiben a kívánt kivitelhez kérték, 
de nem kapták meg a származási tagállam 
beleegyezését, a tagállamok konzultációt 
folytatnak a származási tagállammal. 
Amennyiben a konzultációt követően egy 
tagállam nem kapja meg a származási 
tagállam beleegyezését az onnan tervezett 
kivitelhez, a kivitel nem történhet meg, és 
erről tájékoztatni kell a Bizottságot és a 
többi tagállamot.

Or. en

Indokolás
Abban az esetben, ha a származási tagállam nem adja hozzájárulását, nem valósulhat meg 
harmadik országba történő újrakivitel.
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Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
10 a cikk (új) – a IV. fejezet előtt

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. cikk
Átláthatóság

A tagállamok nyilvánosságra hozhatják az 
e fejezet körébe tartozó, vonatkozó, nem 
bizalmas információkat.

Or. en

Indokolás

Az átláthatóság nagyon fontos tényező e téren. A Közösségen belüli transzferek és ismételt 
transzferek nehezebbé tennék annak nyomon követését, hogy bizonyos védelmi vonatkozású 
termékek végül hova kerülnek. Ezért helyes lenne, ha a tagállamok növelnék az átláthatóságot 
a szállítóktól kapott (nem bizalmas) információk, valamint a tanúsítási eljárással és a kiviteli 
korlátozásokkal kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatala révén. Ez javítaná a 
parlamenti és a nyilvánosság általi vizsgálatot.

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A Bizottság bizonyos termékek 
belefoglalása vagy kizárása érdekében 
javaslatokat nyújthat be a melléklet 
módosítására.

Or. en

Indokolás

A mellékletet nem csak a termékek fejlődéséhez kell igazítani, de bizonyos mértékű 
rugalmasságra is szükség van ahhoz, hogy a termékek jegyzéke módosítható legyen, például 
ha bizonyos védelmi termékekhez szorosan kötődő, nem megfogható termékekkel, így 
adatokkal vagy szoftverekkel kell azt bővíteni.
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Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
15 a cikk (új) – a IV. fejezet része

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15a. cikk
Végrehajtás

1. A tagállamok az e rendelet 
rendelkezéseinek megsértését 
szankcionáló intézkedéseket hoznak.
2. Ezen intézkedéseknek hatékonynak, 
arányosnak és visszatartó erejűnek kell 
lenniük.
3. A tagállamok késedelem nélkül értesítik 
a Bizottságot ezen intézkedésekről.

Or. en

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy a vállalatok ne tudják „megkerülni” az exportellenőrzést 
saját országukban az által, hogy terméküket számos tagállamon keresztül transzferálják az 
EU-n kívülre történő kivitelt megelőzően, minden tagállamnak hatékony szankciókat kell 
elfogadnia az ezen irányelv rendelkezéseit tiszteletben nem tartó vállalatokkal szemben. 
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