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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos gynybos rinka, kurios apyvarta yra apie 70 mlrd. eurų, kurioje dirba apie 770.000 
asmenų ir kuri apima platų produktų spektrą, yra svarbus pramonės sektorius. Tačiau 
dabartinė suskaidyta reguliavimo aplinka sudaro pagrindinę kliūtį su gynyba susijusių 
pramonės šakų konkurencingumui bei kelia didelį pavojų Europos gynybos produktų tiekimo 
saugumui.

Šis rinkos susiskaldymas atsirado dėl galiojančių 27 nacionalinių licencijavimo procedūrų, ko 
priežastis yra valstybių narių siekis kontroliuoti su gynyba susijusį eksportą. Skirtingos 
nacionalinės sistemos stipriai skiriasi savo procedūromis, apimtimi, atsakingomis 
institucijomis ir trukme, kas bendrovėms sukelią didelę administracinę naštą (bendros išlaidos 
vertinamos daugiau nei 3 mlrd. eurų kasmet). Be to, ilgai trunkančios tokios procedūros ir 
neapibrėžtumas kylantis dėl individualių licencijų poreikio, trukdo pramonės 
bendradarbiavimui gynybos srityje. Tai yra ypač žalinga MVĮ, kurios dažnai negali kaip 
subrangovai dalyvauti didelio masto pramoniniuose projektuose. Galiausiai, nesant realios 
vidaus rinkos šiame sektoriuje, sumažinamas ekonomikos efektyvumas ir tuo pačiu stabdomas 
Europos bendrovių konkurencingumas.

Siekiant naikinti šį rinkos susiskaldymą, mažinti biurokratines kliūtis ir skatinti naujoves bei 
konkurencingumą, neatimant iš valstybių narių kontrolės teisės savo esminiais gynybos ir 
saugumo interesų klausimais, 2007 m. gruodžio mėnesį Komisiją pateikė išsamų iniciatyvų 
rinkinį, skirtą gynybos sektoriaus veiklai patobulinti. Siūloma direktyva sudaro dalį šio 
rinkinio ir yra skirta sumažinti dabartines kliūtis prekybai su gynyba susijusiais produktais 
Bendrijos viduje, norint sustiprinti pramonės bendradarbiavimą, optimizuoti tiekimo grandis 
ir kurti masto ekonomiją. Konkrečiau, pasiūlymu pakeičiami galiojantys nacionaliniai 
licencijavimo reikalavimai ir sistemos, ir įvedama supaprastinta, suderinta bendros licencijos 
sistema, individualų licencijavimą padarant išimtimi. Pirmenybė suteikiama bendros 
licencijos modeliui, rūpesčius dėl saugumo (ypač kai tai susiję su nepageidaujamo reeksporto 
prevencija) ribojant, nes tokie rūpesčiai perduodami arba ES vyriausybėms, arba 
sertifikuotoms bendrovėms. Pastaruoju atveju, suderintos sertifikavimo procedūros pagalba 
valstybės narės turėtų būti užtikrinamos kitose valstybėse narėse esančių bendrovių 
patikimumu, laikantis jose galiojančių eksporto išlygų.

Jūsų nuomonės referentas šiam pasiūlymui pritaria. Gynybos produktams taikant vidaus 
rinkos principus, bus sustiprintas Europos gynybos srities technologinis pagrindas. Tai turi ir
geopolitinę reikšmę. Stipri ir dinamiška Europos gynybos pramonės bazė yra pagrindas 
užtikrinant ES nepriklausomumą. Sumažinant bereikalingą biurokratiją (pvz. 2006 m. buvo 
išduota 11.500 licencijų, o iš visų prašymų jas suteikti buvo atmesta mažiau nei 10) ir 
suspaprastinant sąlygas bei procedūras, bus sumažintos administracinės kliūtys ir sustiprintas 
visas sektorius.

Tačiau, svarbu atsižvelgti į specifinius gynybos rinkus bruožus ir poreikį saugoti nacionalinį 
saugumą bei gynybos politiką. Ypač būtina atkreipti dėmesį į šiuos klausimus:

Pirmiausia, valstybėms narėms būtina išlaikyti autonomiją gynybos produktų eksporto 
politikos srityje. Nuomonės referentas sveikintų tolimesnius Tarybos veiksmus siekiant 
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glaudesnio bendradarbiavimo valstybių narių tarpe, pvz. reikalaujant labiau laikytis elgesio 
kodekso dėl ginklų eksporto, kas buvo pakartota Parlamento rezoliucijoje1. Tačiau šiuo 
momentu tai nėra aktualu. Valstybės narės, vykdančios griežtesnę eksporto politiką nei kitos, 
galėtų pritarti siuntimui Bendrijos viduje tik tuo atveju, jeigu eksportuojanti valstybė narė 
laikytųsi jų taikomo eksporto ribojimo. Pasiūlyme numatoma keletas nuostatų, užtikrinančių 
valstybių narių autonomiją. Jos gali laisvai pasirinkti produktus, kuriems būtų taikomos 
skirtingų rūšių licencijos ir jos gali savo nuožiūra nustatyti konkrečias tokių licencijų sąlygas 
(įskaitant eksporto ribojimus).

Antra, siūloma sistema galėtų efektyviai veikti tik sustiprinus Bendrijos išorinių sienų 
kontrolę. Priešingu atveju bendrovės gali stengtis apeiti eksporto kontrolę savo šalyje, 
siųsdamos savo produktus per keletą valstybių narių, kuriose kontrolė yra silpesnė. Pasiūlymu 
sprendžiamas šis klausimas, suteikiant papildomo laiko vertinimui parengti. Be to, buvos 
įtraukta keletas abipusį pasitikėjimą stiprinančių priemonių, kaip pvz. galimybė išduoti 
individualias licencijas abejotinų svarbių produktų siuntimų arba sandorių atvejais ir apsaugos 
nuostata, taikoma ypatingomis sąlygomis, kai kyla rimtas pavojus nacionaliniam saugumui.
Tačiau yra taip pat svarbu, kad visos valstybės narės vykdytų veiksmingą įstatymų vykdymo 
politiką, įskaitant sankcijas.

Galiausiai, nuomonės referentas mano, kad skaidrumas šioje srityje yra ypač svarbus 
elementas. Siuntimai ir persiuntimai Bendrijos viduje apsunkintų bandymus nustatyti tam 
tikrų su gynyba susijusių produktų maršrutą ir maršruto pabaigą. Todėl būtų pagirtina, jei 
valstybės narės sustiprintų skaidrumą viešai skelbdamos eksporto ir(arba) licencijų sąrašus.

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir 
vartotojų apsaugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Valstybių narių su gynybos produktų 
siuntimu Bendrijoje susijusiuose teisės 
aktuose, taisyklėse ir administracinėse 
priemonėse yra skirtumų, kurie gali 
kliudyti laisvam su gynyba susijusių 
produktų judėjimui ir dėl to gali atsirasti 
konkurencijos iškraipymų vidaus rinkoje.

(3) Valstybių narių su gynybos produktų 
siuntimu Bendrijoje susijusiuose teisės 
aktuose, taisyklėse ir administracinėse 
priemonėse yra skirtumų, kurie gali 
kliudyti laisvam su gynyba susijusių 
produktų judėjimui ir dėl to gali atsirasti 
konkurencijos iškraipymų vidaus rinkoje, 

                                               
1 2008 m. kovo 13 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl ES elgesio kodekso dėl ginklų eksporto – Tarybos 
nesugebėjimas patvirtinti bendrą poziciją ir transformuoti kodeksą į teisiškai privalomą priemonę.
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trukdant naujovėms, pramonės 
bendradarbiavimui ir Europos Sąjungos 
gynybos rinkos konkurencingumui.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu pabrėžti ekonominius dabartinės situacijos trūkumus.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) Siekiant išlaikyti pusiausvyrą bendrąja 
ex-post kontrole laipsniškai pakeičiant 
individualią ex-ante kontrolę su gynyba 
susijusių produktų kilmės valstybėje 
narėje, reikia sukurti abipusio pasitikėjimo 
sąlygas, numatant garantijas, kuriomis būtų 
užtikrinta, kad su gynyba susiję produktai 
nebus eksportuojami pažeidžiant eksporto į 
trečiąsias šalis apribojimus.

(26) Siekiant išlaikyti pusiausvyrą bendrąja 
ex-post kontrole laipsniškai pakeičiant 
individualią ex-ante kontrolę su gynyba 
susijusių produktų kilmės valstybėje 
narėje, reikia sukurti abipusio pasitikėjimo 
sąlygas, numatant garantijas, kuriomis būtų 
užtikrinta, kad su gynyba susiję produktai 
nebus eksportuojami pažeidžiant eksporto į 
trečiąsias šalis apribojimus. Šio principo 
būtina laikytis ir tais atvejais, kai su 
gynyba susiję produktai prieš 
eksportuojant juos į trečiąją šalį 
siunčiami per keletą valstybių narių.

Or. en

Pagrindimas

Būtina užtikrinti, kad bendrovės negalėtų apeiti eksporto kontrolės savo šalyje, prieš 
eksportuojant produktus už ES ribų siunčiant juos per keletą valstybių narių.
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) Su gynyba susijusių produktų sąrašas 
priede turėtų būti atnaujintas, kad atitiktų 
Europos Sąjungos bendrąjį karinės įrangos 
sąrašą.

(34) Būtina, kad su gynyba susijusių 
produktų sąrašas būdu atnaujinamas
lanksčiu ir suderintu būdu, reaguojant į 
produktų ir rinkos vystymosi tendencijas.
Su gynyba susijusių produktų sąrašas 
priede turėtų būti atnaujintas, kad atitiktų 
Europos Sąjungos bendrąjį karinės įrangos 
sąrašą.

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) Siekiant nuolat didinti abipusį 
pasitikėjimą, valstybės narės privalo 
nustatyti veiksmingas priemones, kurių 
pakaktų, kad būtų užtikrintas šios 
direktyvos nuostatų įgyvendinimas, visų 
pirma tų, kuriomis numatoma, kad 
bendrovės laikytųsi bendrų sertifikavimo 
kriterijų ir tolesnio siunčiamų su gynyba 
susijusių produktų naudojimo po siuntimo 
apribojimų.

(35) Siekiant nuolat didinti abipusį 
pasitikėjimą, valstybės narės privalo 
nustatyti veiksmingas priemones, įskaitant 
sankcijas, kurių pakaktų, kad būtų 
užtikrintas šios direktyvos nuostatų 
įgyvendinimas, visų pirma tų, kuriomis 
numatoma, kad bendrovės laikytųsi bendrų 
sertifikavimo kriterijų ir tolesnio siunčiamų 
su gynyba susijusių produktų naudojimo po 
siuntimo apribojimų.

Or. en

Pagrindimas

Norint užtikrinti, kad bendrovės negalėtų apeiti eksporto kontrolės savo šalyje, prieš 
eksportuojant produktus už ES ribų siunčiant juos per keletą valstybių narių, visos valstybės 
narės privalėtų taikyti veiksmingas sankcijas tų bendrovių atžvilgiu, kurios nesilaiko 
direktyvos nuostatų.
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

37a) svarbu, kad valstybės narės taikytų 
priemones, kuriomis būtų užtikrinamas su 
gynyba susijusių produktų siuntimo 
Bendrijos viduje ir eksporto į trečiąsias 
šalis skaidrumas.

Or. en

Pagrindimas

Skaidrumas šioje srityje yra ypač svarbus elementas. Siuntimai ir persiuntimai Bendrijos 
viduje apsunkintų bandymus nustatyti tam tikrų su gynyba susijusių produktų maršrutą ir 
maršruto pabaigą. Todėl būtų pagirtina jei valstybės narės sustiprintų skaidrumą viešai 
skelbdamos eksporto ir(arba) licencijų sąrašus.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės suteikia jų teritorijose 
įsisteigusiems tiekėjams bendrąsias, 
visuotines arba individualiąsias siuntimo 
licencijas.

2. Valstybės narės suteikia jų teritorijose 
įsisteigusiems tiekėjams bendrąsias, 
visuotines arba individualiąsias siuntimo 
licencijas, priklausomai nuo to ar 
tenkinamos jomis keliamos sąlygos.

Or. en

Pagrindimas

Teisinis paaiškinimas. Būtina pabrėžti valstybių narių autonomiją nustatant licencijomis 
keliamas sąlygas, kurias bendrovės privalo tenkinti.
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės individualaus tiekėjo 
prašymu suteikia visuotines siuntimo 
licencijas, kuriomis leidžiama vieną ar 
keletą kartų siųsti vieną ar kelis su gynyba
susijusius produktus vienam arba keliems 
gavėjams kitose valstybėse narėse.

1. Valstybės narės individualaus tiekėjo 
prašymu suteikia visuotines siuntimo 
licencijas, priklausomai nuo to ar 
tenkinamos jomis keliamos sąlygos, 
kuriomis leidžiama vieną ar keletą kartų 
siųsti vieną ar kelis su gynyba susijusius
produktus vienam arba keliems gavėjams 
kitose valstybėse narėse.

Or. en

Pagrindimas

Teisinis paaiškinimas. Būtina pabrėžti valstybių narių autonomiją nustatant licencijomis 
keliamas sąlygas, kurias bendrovės privalo tenkinti.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės individualaus tiekėjo 
prašymu suteikia individualiąsias siuntimo 
licencijas, kuriomis leidžiama vieną kartą 
siųsti su gynyba susijusius produktus tik 
vienam gavėjus toliau išvardytais atvejais:

Valstybės narės individualaus tiekėjo 
prašymu suteikia individualiąsias siuntimo 
licencijas, priklausomai nuo to ar 
tenkinamos jomis keliamos sąlygos, 
kuriomis leidžiama vieną kartą siųsti su 
gynyba susijusius produktus tik vienam 
gavėjus toliau išvardytais atvejais:

Or. en

Pagrindimas

Teisinis paaiškinimas. Būtina pabrėžti valstybių narių autonomiją nustatant licencijomis 
keliamas sąlygas, kurias bendrovės privalo tenkinti.
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad susijusių 
su gynyba produktų tiekėjai praneštų 
gavėjams siuntimo licencijos naudojimo 
sąlygas dėl su gynyba susijusių produktų 
eksporto.

1. Valstybės narės užtikrina, kad susijusių 
su gynyba produktų tiekėjai praneštų 
gavėjams siuntimo licencijos naudojimo 
sąlygas dėl su gynyba susijusių produktų 
galutinio panaudojimo, pakartotinio 
siuntimo arba eksporto.

Or. en

Pagrindimas

Būtina užtikrinti, kad informacija apie eksporto ribojimą bus pateikta ne tik pirmajam 
gavėjui, bet, siunčiant produktus per keletą valstybių narių, bus perduota toliau.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalies įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad tiekėjai 
išsamiai registruotų siuntimo atvejus pagal 
atitinkamoje valstybėje narėje galiojančią 
tvarką. Tokiame registre turėtų būti 
komerciniai dokumentai, kuriuose 
nurodyta:

3. Valstybės narės užtikrina ir nuolat 
tikrina, kad tiekėjai išsamiai registruotų 
siuntimo atvejus pagal atitinkamoje 
valstybėje narėje galiojančią tvarką.
Tokiame registre turėtų būti komerciniai 
dokumentai, kuriuose nurodyta:

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės privalo ne tik užtikrinti, bet ir nuolat tikrinti, kad tiekėjai valstybėse narėse  
išsamiai registruotų siuntimo atvejus.
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) su gynyba susijusio produkto 
aprašymas;

(a) su gynyba susijusio produkto 
aprašymas ir nuoroda bendrąjame karinės 
įrangos sąraše;

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) su gynyba susijusių produktų kiekis ir 
siuntimo datos;

(b) su gynyba susijusių produktų kiekis, 
vertė  ir siuntimo datos;

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 3 dalyje nurodyti registrai yra laikomi 
mažiausiai trejus metus nuo kalendorinių 
metų, kuriais vyko siuntimas, pabaigos. Jie 
pateikiami valstybės narės, kurioje yra 
įsisteigęs tiekėjas, kompetentingų 
institucijų prašymu.

4. 3 dalyje nurodyti registrai yra laikomi 
mažiausiai septynerius metus nuo 
kalendorinių metų, kuriais vyko siuntimas, 
pabaigos. Jie pateikiami valstybės narės, 
kurioje yra įsisteigęs tiekėjas, 
kompetentingų institucijų prašymu.

Or. en

Pagrindimas

Valtybės narės institucijoms suteikiamos prieigos prie tiekėjų registrų laikotarpis pratęsiamas 
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nuo trejų iki septynerių metų. Tai sudarys didesnio procedūros skaidrumo galimybes ir 
suteiks daugiau laiko galimam  nacionalinės teisės ar reglamento perkėlimo pažeidimų 
nagrinėjimui.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) yra rašytinis, c punkte nurodyto 
vyresniojo vadovaujančiojo darbuotojo 
pasirašytas, bendrovės įsipareigojimas, kad 
ši bendrovė imsis visų būtinų veiksmų, kad 
būtų laikomasi visų ypatingų susijusių su 
gautų specifinių komponentų arba 
produktų galutiniu panaudojimu bei 
eksportu sąlygų ir būtų užtikrintas jų 
vykdymas;

(d) yra rašytinis, c punkte nurodyto 
vyresniojo vadovaujančiojo darbuotojo 
pasirašytas, bendrovės įsipareigojimas, kad 
ši bendrovė imsis visų būtinų veiksmų, kad 
būtų laikomasi visų ypatingų susijusių su 
gautų specifinių komponentų arba 
produktų galutiniu panaudojimu, 
pakartotiniu siuntimu bei eksportu sąlygų 
ir būtų užtikrintas jų vykdymas;

Or. en

Pagrindimas

Būtina užtikrinti, kad eksporto ribojimai būtų stebimi ir vykdomi ne tik pirmojo gavėjo 
valstybėje narėje, bet ir, produktus siunčiant per keletą valstybių narių, visose šiose 
valstybėse narėse. Todėl būtina perduoti ir stebėti informaciją.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) yra rašytinis, c punkte nurodyto 
vyresniojo vadovaujančiojo darbuotojo 
pasirašytas, bendrovės įsipareigojimas 
deramai teikti kompetentingoms 
institucijoms išsamią informaciją, jei 
gaunama prašymų bei klausimų dėl visų 
produktų, kuriuos bendrovė eksportavo, 
siuntė arba gavo pagal siuntimo licenciją iš 
kitos valstybės narės, galutinių naudotojų 

(e) yra rašytinis, c punkte nurodyto 
vyresniojo vadovaujančiojo darbuotojo 
pasirašytas, bendrovės įsipareigojimas 
deramai teikti kompetentingoms 
institucijoms išsamią informaciją, jei 
gaunama prašymų bei klausimų dėl visų 
produktų, kuriuos bendrovė eksportavo, 
siuntė arba gavo pagal bendrą siuntimo 
licenciją iš kitos valstybės narės, galutinių 
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ar galutinio panaudojimo; naudotojų ar galutinio panaudojimo;

Or. en

Pagrindimas

Teisinis paaiškinimas. Šis pažymėjimas būtinas tik bendros siuntimo licencijos atveju.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei dėl numatomo eksporto reikalingas 
kilmės valstybės narės sutikimas, kuris 
nebuvo gautas, valstybės narės tariasi su 
kilmės valstybe nare.

2. Jei dėl numatomo eksporto reikalingas 
kilmės valstybės narės sutikimas, kuris 
nebuvo gautas, valstybės narės tariasi su 
kilmės valstybe nare. Jei, įvykus šiam 
pasitarimui, valstybė narė numatomam 
eksportui iš kilmės valstybės narės 
negauna privalomo leidimo, eksportas 
nevykdomas, o apie tai informuojama 
Komisija ir valstybės narės.

Or. en

Pagrindimas

Reeksportas į trečiąją šalį negali būti vykdomas atvejais, kai kilmės valstybės narė tam 
nepritaria.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 a straipsnis (naujas) anksčiau IV skyrius

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a straipsnis
Skaidrumas

Valstybės narės gali skelbti susijusią, 
neslaptą informaciją, pateikiamą šiame 
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skyriuje.

Or. en

Pagrindimas

Skaidrumas šioje srityje yra ypač svarbus elementas. Siuntimai ir persiuntimai Bendrijos 
viduje apsunkintų bandymus nustatyti tam tikrų su gynyba susijusių produktų maršrutą ir 
maršruto pabaigą. Todėl būtų pagirtina jei valstybės narės sustiprintų skaidrumą viešai 
skelbdamos neslaptą informaciją gautą iš tiekėjų ir informaciją apie sertifikavimo procesą bei 
eksporto ribojimus. Tai palengvintų parlamentinę bei visuomenės vykdomą priežiūrą.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija gali pateikti pasiūlymus 
pakeisti priedą, siekiant įtraukti arba 
išbraukti tam tikrus produktus.

Or. en

Pagrindimas

Priedą būtina derinti ne tik pagal produktų vystymo tendencijas, bet taip pat būtinas ir tam 
tikras lankstumas keičiant produktų sąrašą jei tai yra reikalinga, pvz. įtraukti nematerialius 
produktus, glaudžiai susijusius su tam tikrais gynybos produktais, pvz. duomenis arba 
programinę įrangą.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 a straipsnis (naujas) VI skyriaus dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15a straipsnis
Įgyvendinimas

1. Valstybės narės nustato priemones, 
kuriomis baudžiami šios direktyvos 
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nuostatų pažeidimai.
2. Šios priemonės privalo būti 
veiksmingos, proporcingos ir įtikinamos.
3. Apie tokias priemones valstybės narės 
nedelsiant informuoja Komisiją.

Or. en

Pagrindimas

Norint užtikrinti, kad bendrovės negalėtų apeiti eksporto kontrolės savo šalyje, prieš 
eksportuojant produktus už ES ribų siunčiant juos per keletą valstybių narių, visos valstybės 
narės privalėtų taikyti veiksmingas sankcijas tų bendrovių atžvilgiu, kurios nesilaiko 
direktyvos nuostatų.
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