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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Europejski rynek obronności jest ważnym sektorem gospodarki, osiągającym obroty około 
70 miliardów euro, obejmującym szeroki wachlarz produktów i zatrudniającym 
w przybliżeniu 770 000 pracowników. Obecna fragmentacja przepisów regulujących go 
stanowi poważną przeszkodę dla konkurencyjności gałęzi przemysłu związanych 
z obronnością i stwarza poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa europejskiego zaopatrzenia 
w produkty obronne.

To rozdrobnienie rynku jest wynikiem istnienia 27 krajowych systemów licencyjnych, 
u których podstaw leży dążenie państw członkowskich do kontroli eksportu związanego 
z obronnością. Systemy krajowe znacznie różnią się pod względem procedur, ich zakresu, 
odpowiedzialnych organów i wymaganych okresów oczekiwania, co nakłada na 
przedsiębiorstwa poważne obciążenia administracyjne (ogólny ich koszt szacuje się na ponad 
3 miliardy euro rocznie). Ponadto długi proces projektowania i wdrażania oraz niepewność 
związana z koniecznością uzyskiwania indywidualnych zezwoleń utrudniają współpracę w 
sektorze związanym z obronnością. Jest to szczególnie niekorzystne dla małych i średnich 
przedsiębiorstw, które często nie są w stanie uczestniczyć w dużych projektach 
przemysłowych w roli podwykonawcy. Wreszcie, brak prawdziwego rynku wewnętrznego w 
tym sektorze zmniejsza skuteczność gospodarczą i tym samym ogranicza konkurencyjność 
przedsiębiorstw europejskich. 

Z myślą o zajęciu się problemem rozdrobnienia rynku, ograniczeniu biurokracji 
i wzmocnieniu innowacji oraz konkurencyjności, przy jednoczesnym zachowaniu kontroli 
państw członkowskich nad ich głównymi interesami w zakresie obrony i bezpieczeństwa, 
Komisja przedstawiła w grudniu 2007 r. obszerny pakiet inicjatyw służący poprawie 
funkcjonowania rynku obronności. Niniejszy projekt dyrektywy stanowi część wspomnianego 
pakietu i ma na celu zmniejszenie przeszkód w wewnątrzwspólnotowym handlu produktami 
związanymi z obronnością, tak aby zwiększyć współpracę w dziedzinie przemysłu, dokonać 
optymalizacji łańcuchów dostaw oraz przynieść korzyści skali. Projekt ten zastępuje obecnie 
obowiązujące krajowe wymogi i systemy uzyskiwania zezwoleń sprawniejszym, 
ujednoliconym systemem zezwoleń generalnych lub globalnych, przewidującym zezwolenia 
indywidualne w sytuacjach wyjątkowych. Modelem preferowanym jest udzielanie zezwoleń
generalnych, gdzie ograniczone są obawy związane z bezpieczeństwem (szczególnie 
w odniesieniu do zapobiegania niepożądanemu powtórnemu wywozowi), ponieważ w grę 
wchodzą tu transfery adresowane do rządów UE lub certyfikowanych przedsiębiorstw. 
W odniesieniu do tych drugich, ujednolicona procedura certyfikacji powinna dawać 
państwom członkowskim pewność co do wiarygodności przedsiębiorstw w innych państwach 
członkowskich w zakresie poszanowania ustalonych ograniczeń eksportu.

Sprawozdawca przyjmuje tę inicjatywę z zadowoleniem. Przez stosowanie zasad rynku 
wewnętrznego dla produktów związanych z obronnością dokona się poprawy 
konkurencyjności i bazy technologicznej. Ma to również wymiar geo-polityczny: silna 
i dynamiczna baza przemysłowa w dziedzinie obronności w Europie jest niezwykle ważna dla 
zapewnienia autonomii UE. Zlikwidowanie niepotrzebnej biurokracji (dla przykładu, w roku 
2006 wydano około 11 500 zezwoleń, z których odrzucono mniej niż 10 wniosków), 
a także uproszczenie warunków i procedur zmniejszy obciążenie administracyjne i wzmocni 



PE405.889v01-00 4/15 PA\721238PL.doc

PL

cały sektor. 

Należy jednak uwzględnić szczególny charakter rynku produktów związanych z obronnością 
i potrzebę ochrony bezpieczeństwa poszczególnych krajów i polityki w zakresie obronności. 
W szczególności następujące zagadnienia powinny być zbadane bardziej szczegółowo. 

Po pierwsze, ważne jest, by państwa członkowskie zachowały niezależność w zakresie 
polityki eksportowej produktów związanych z obronnością. Sprawozdawca przyjąłby 
z zadowoleniem dalsze działania Rady na rzecz większej współpracy między państwami 
członkowskimi, na przykład poprzez wzmocnienie wiążącego charakteru prawnego Kodeksu 
postępowania w sprawie wywozu broni, jak podkreślono niedawno w rezolucji Parlamentu1. 
W chwili obecnej jednak nic takiego nie ma miejsca. Państwa członkowskie stosujące 
bardziej surową politykę eksportową od innych państw mogłyby przyjmować transfery 
wewnątrzwspólnotowe jedynie w przypadku poszanowania ich ograniczeń eksportu przez 
eksportujące państwo członkowskie. Projekt ten przewiduje szereg postanowień 
gwarantujących niezależność państw członkowskich — zapewnia im się swobodę w zakresie 
określania produktów odpowiadających różnym rodzajom zezwoleń oraz ustalania 
szczegółowych warunków dotyczących takich zezwoleń (w tym ograniczeń eksportu).

Po drugie, proponowany system mógłby skutecznie działać wyłącznie w przypadku 
wzmocnienia kontroli na zewnętrznych granicach Wspólnoty. W przeciwnym razie 
przedsiębiorstwa mogłyby ulegać pokusie „obchodzenia” kontroli eksportowej we własnym 
kraju poprzez transferowanie produktu przez szereg państw członkowskich, w których 
kontrola jest mniej restrykcyjna. Projekt rozwiązuje tę kwestię, przedłużając czas na 
gromadzenie wiedzy specjalistycznej. Ponadto uwzględniono szereg działań zmierzających do 
zwiększenia zaufania, takich jak możliwość wydawania indywidualnych zezwoleń 
w przypadku transakcji, które budzą wątpliwości, oraz transferów produktów „wrażliwych”, 
jak również klauzulę ochronną mającą zastosowanie w szczególnych okolicznościach
obejmujących poważne ryzyko dla bezpieczeństwa narodowego. Jest jednak istotne, by 
wszystkie państwa członkowskie wprowadziły skuteczną politykę wykonawczą, 
z uwzględnieniem sankcji. 

Sprawozdawca uważa, że przejrzystość w tej dziedzinie jest niezwykle ważnym elementem. 
Transfery wewnątrz Wspólnoty i ponowne transfery utrudniłyby ustalenie ostatecznego 
przeznaczenia niektórych produktów związanych z obronnością. Byłoby zatem wskazane, by 
państwa członkowskie zwiększyły poziom przejrzystości przez publikowanie wykazów 
eksportu lub zezwoleń. 

POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Rynku 
Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, jako do komisji przedmiotowo właściwej, 
o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:
                                               
1 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie Kodeksu postępowania Unii 
Europejskiej w sprawie wywozu broni – brak przyjęcia przez Radę wspólnego stanowiska i przekształcenia 
kodeksu w prawnie wiążący instrument.
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Przepisy ustawowe, wykonawcze 
i administracyjne państw członkowskich 
dotyczące transferu produktów związanych 
z obronnością wewnątrz Wspólnoty 
zawierają rozbieżności, które mogą 
przeszkadzać w swobodnym przepływie 
produktów związanych z obronnością oraz 
mogą zakłócać konkurencję w ramach 
rynku wewnętrznego.

(3) Przepisy ustawowe, wykonawcze 
i administracyjne państw członkowskich 
dotyczące transferu produktów związanych 
z obronnością wewnątrz Wspólnoty 
zawierają rozbieżności, które mogą 
przeszkadzać w swobodnym przepływie 
produktów związanych z obronnością oraz 
mogą zakłócać konkurencję w ramach 
rynku wewnętrznego, jednocześnie 
utrudniając innowacje, współpracę w 
dziedzinie przemysłu i konkurencyjność 
rynku obronności w Unii Europejskiej. 

Or. en

Uzasadnienie

Należy podkreślić niekorzystne aspekty obecnej sytuacji z gospodarczego punktu widzenia. 

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Aby zrekompensować stopniowe 
zastępowanie indywidualnej kontroli ex-
ante w państwie członkowskim 
pochodzenia produktów związanych z 
obronnością kontrolą ex-post, należy 
stworzyć warunki do wzajemnego zaufania 
poprzez zagwarantowanie, iż produkty 
związane z obronnością nie są 
eksportowane do krajów trzecich z 
naruszeniem ograniczeń eksportu.

(26) Aby zrekompensować stopniowe 
zastępowanie indywidualnej kontroli ex-
ante w państwie członkowskim 
pochodzenia produktów związanych 
z obronnością kontrolą ex-post, należy 
stworzyć warunki do wzajemnego zaufania 
poprzez zagwarantowanie, iż produkty 
związane z obronnością nie są 
eksportowane do krajów trzecich 
z naruszeniem ograniczeń eksportu. 
Zasada ta powinna także zostać 
utrzymana w przypadkach transferowania 
produktów związanych z obronnością 
przez szereg państw członkowskich przed 
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ich eksportem do kraju trzeciego. 

Or. en

Uzasadnienie

Należy uniemożliwić przedsiębiorstwom „obchodzenie” kontroli eksportowej we własnym 
państwie przez transferowanie produktu przez szereg państw członkowskich przed 
wyeksportowaniem go poza granice UE.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 34 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Zawarty w załączniku wykaz 
produktów związanych z obronnością 
powinien być uaktualniany zgodnie ze 
Wspólnym wykazem uzbrojenia Unii 
Europejskiej (CML).

(34) Ważne jest uaktualnianie wykazu 
produktów związanych z obronnością 
w elastyczny i ujednolicony sposób 
w odpowiedzi na rozwój produktów 
i rynku. W tym celu zawarty w załączniku 
wykaz produktów związanych z 
obronnością powinien być uaktualniany 
zgodnie ze Wspólnym wykazem 
uzbrojenia Unii Europejskiej (CML).

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 35 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) W celu stopniowej budowy 
wzajemnego zaufania państwa 
członkowskie muszą określić skuteczne 
środki, aby zapewnić stosowanie 
przepisów niniejszej dyrektywy, a w 
szczególności przepisów wymagających 
przestrzeganie przez przedsiębiorstwa 
wspólnych kryteriów certyfikacji i 
ograniczeń dalszego użytkowania 

(35) W celu stopniowej budowy 
wzajemnego zaufania państwa 
członkowskie muszą określić skuteczne 
środki, z uwzględnieniem sankcji, aby 
zapewnić stosowanie przepisów niniejszej 
dyrektywy, a w szczególności przepisów 
wymagających przestrzeganie przez 
przedsiębiorstwa wspólnych kryteriów 
certyfikacji i ograniczeń dalszego 
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produktów związanych z obronnością po 
dokonaniu ich transferu.

użytkowania produktów związanych z 
obronnością po dokonaniu ich transferu.

Or. en

Uzasadnienie

W celu uniemożliwienia przedsiębiorstwom „obchodzenia” kontroli eksportowej we własnym 
państwie przez transferowanie produktu przez szereg państw członkowskich przed 
wyeksportowaniem go poza granice UE, wszystkie państwa członkowskie powinny ustanowić 
skuteczne sankcje wymierzone w przedsiębiorstwa, które nie przestrzegają postanowień 
przedmiotowej dyrektywy. 

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 37 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37a) Ważne jest, by państwa 
członkowskie ustanowiły środki 
gwarantujące przejrzystość w odniesieniu 
do transferów produktów związanych 
z obronnością wewnątrz Wspólnoty i ich 
eksportu do państw trzecich.

Or. en

Uzasadnienie

Przejrzystość w tej dziedzinie jest niezwykle istotnym aspektem. Transfery wewnątrz 
Wspólnoty i ponowne transfery utrudniłyby ustalenie docelowego miejsca wykorzystania 
niektórych produktów związanych z obronnością. Byłoby zatem wskazane, by państwa 
członkowskie zwiększyły poziom przejrzystości przez publikowanie wykazów eksportu lub 
zezwoleń. 

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Poszczególne państwa członkowskie 2. Poszczególne państwa członkowskie 
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udzielają dostawcom posiadającym 
siedzibę na ich obszarze generalnych, 
globalnych lub indywidualnych zezwoleń 
na transfer.

udzielają dostawcom posiadającym 
siedzibę na ich obszarze generalnych, 
globalnych lub indywidualnych zezwoleń 
na transfer, pod warunkiem spełnienia 
właściwych warunków.

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienie o charakterze prawnym. Należy podkreślić niezależność państw członkowskich w 
ustalaniu warunków wydawania zezwoleń, które muszą spełnić przedsiębiorstwa. 

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie, na wniosek 
indywidualnego dostawcy, wydają mu 
globalne zezwolenia na transfer, 
uprawniające go do przeprowadzenia 
jednego lub większej liczby transferów 
jednego lub większej liczby produktów 
związanych z obronnością do jednego lub 
większej liczby państw członkowskich.

1. Państwa członkowskie, na wniosek 
indywidualnego dostawcy, wydają mu 
globalne zezwolenia na transfer, pod 
warunkiem wypełnienia właściwych 
warunków, uprawniające go do 
przeprowadzenia jednego lub większej 
liczby transferów jednego lub większej 
liczby produktów związanych z 
obronnością do jednego lub większej 
liczby państw członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienie o charakterze prawnym. Należy podkreślić niezależność państw członkowskich 
w ustalaniu warunków wydawania zezwoleń, które muszą spełnić przedsiębiorstwa. 
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie, na wniosek 
indywidualnego dostawcy, wydają mu 
indywidualne zezwolenie na transfer, 
umożliwiające przeprowadzenie jednego 
transferu produktów związanych z 
obronnością do jednego odbiorcy, 
wyłącznie w jednym z następujących 
przypadków:

Państwa członkowskie, na wniosek 
indywidualnego dostawcy, wydają mu 
indywidualne zezwolenie na transfer, pod 
warunkiem wypełnienia właściwych 
warunków, umożliwiające 
przeprowadzenie jednego transferu 
produktów związanych z obronnością do 
jednego odbiorcy, wyłącznie w jednym z 
następujących przypadków:

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienie o charakterze prawnym. Należy podkreślić niezależność państw członkowskich w 
ustalaniu warunków wydawania zezwoleń, które muszą spełnić przedsiębiorstwa. 

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
dostawcy produktów związanych 
z obronnością informowali odbiorców 
o warunkach zezwolenia na transfer, 
odnoszących się do eksportu tych 
produktów.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
dostawcy produktów związanych 
z obronnością informowali odbiorców 
o warunkach zezwolenia na transfer, 
odnoszących się do końcowego 
zastosowania, ponownego transferu lub
eksportu tych produktów.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić przekazywanie informacji dotyczących ograniczeń eksportu nie tylko 
pierwszemu odbiorcy, ale także, gdy produkty przechodzą przez szereg państw członkowskich.
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Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
dostawcy prowadzili szczegółowe rejestry 
dokonanych transferów, zgodnie 
z praktyką obowiązującą 
w poszczególnych państwach 
członkowskich. Rejestry te obejmują 
dokumenty handlowe zawierające 
następujące informacje:

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
dostawcy prowadzili szczegółowe rejestry 
dokonanych transferów, zgodnie 
z praktyką obowiązującą 
w poszczególnych państwach 
członkowskich oraz prowadzą regularne 
kontrole. Rejestry te obejmują dokumenty 
handlowe zawierające następujące 
informacje:

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny nie tylko dopilnować, aby dostawcy prowadzili szczegółowe 
rejestry dokonanych transferów w poszczególnych państwach członkowskich, lecz również 
prowadzić regularne kontrole.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 - ustęp 3 - litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) opis produktu związanego 
z obronnością;

(a) opis produktu związanego 
z obronnością oraz jego oznaczenie we 
wspólnym wykazie uzbrojenia;

Or. en
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Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) ilość produktu związanego 
z obronnością oraz data transferu;

(b) ilość i wartość produktu związanego 
z obronnością oraz data transferu;

Or. en

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Rejestry określone w ust. 3 są 
przechowywane co najmniej przez trzy lata
od końca roku kalendarzowego, w którym 
miał miejsce transfer. Są one okazywane 
na żądanie właściwym organom państwa 
członkowskiego, w którym dostawca ma 
siedzibę.

4. Rejestry określone w ust. 3 są 
przechowywane co najmniej przez siedem 
lat od końca roku kalendarzowego, 
w którym miał miejsce transfer. Są one 
okazywane na żądanie właściwym 
organom państwa członkowskiego, 
w którym dostawca ma siedzibę.

Or. en

Uzasadnienie

Okres dostępu do rejestrów dostawców przez władze państw członkowskich przedłuża się 
z trzech do siedmiu lat. Zwiększy to przejrzystość procesu, a także wydłuży czas na 
dochodzenia w sprawie możliwych naruszeń norm przetransponowanych do ustawodawstwa 
krajowego lub rozporządzenia.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) pisemne zobowiązanie 
przedsiębiorstwa, podpisane przez 

(d) pisemne zobowiązanie 
przedsiębiorstwa, podpisane przez 
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pracownika szczebla kierowniczego 
określonego w lit. c), do podjęcia 
wszystkich niezbędnych kroków w celu 
przestrzegania i egzekwowania wszystkich 
szczególnych warunków związanych z 
końcowym zastosowaniem i eksportem 
wszelkich otrzymanych komponentów i 
produktów;

pracownika szczebla kierowniczego 
określonego w lit. c), do podjęcia 
wszystkich niezbędnych kroków w celu 
przestrzegania i egzekwowania wszystkich 
szczególnych warunków związanych z 
końcowym zastosowaniem, ponownym 
transferem i eksportem wszelkich 
otrzymanych komponentów i produktów;

Or. en

Uzasadnienie

Należy dopilnować, aby ograniczenia eksportu były przestrzegane i stosowane nie tylko 
w państwie członkowskim będącym pierwszym odbiorcą, lecz także we wszystkich państwach 
członkowskich, przez które dokonuje się transferu produktów. Należy zatem zapewnić 
przekazywanie informacji i stosowanie się do nich. 

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) pisemne zobowiązanie 
przedsiębiorstwa, podpisane przez 
pracownika szczebla kierowniczego 
określonego w lit. c), do dostarczania 
właściwym organom, z należytą 
starannością, szczegółowych informacji 
w odpowiedzi na pytania i wnioski 
dotyczące użytkowników końcowych 
i ostatecznego przeznaczenia wszystkich 
produktów eksportowanych, będących 
przedmiotem transferu lub otrzymanych 
przez przedsiębiorstwo na podstawie 
zezwolenia na transfer z innego państwa 
członkowskiego;

(e) pisemne zobowiązanie 
przedsiębiorstwa, podpisane przez 
pracownika szczebla kierowniczego 
określonego w lit. c), do dostarczania 
właściwym organom, z należytą 
starannością, szczegółowych informacji 
w odpowiedzi na pytania i wnioski 
dotyczące użytkowników końcowych 
i ostatecznego przeznaczenia wszystkich 
produktów eksportowanych, będących 
przedmiotem transferu lub otrzymanych 
przez przedsiębiorstwo na podstawie 
generalnego zezwolenia na transfer 
z innego państwa członkowskiego;

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienie o charakterze prawnym. Certyfikacja jest istotna jedynie w przypadku 
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generalnego zezwolenia na transfer.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeśli w odniesieniu do planowanego 
eksportu konieczna jest zgoda państwa 
członkowskiego pochodzenia, a zgoda taka 
nie została wyrażona, państwa 
członkowskie konsultują się z państwem 
członkowskim pochodzenia.

2. Jeśli w odniesieniu do planowanego 
eksportu konieczna jest zgoda państwa 
członkowskiego pochodzenia, a zgoda taka 
nie została wyrażona, państwa 
członkowskie konsultują się z państwem 
członkowskim pochodzenia. W przypadku 
gdy w wyniku tej konsultacji państwo 
członkowskie nie otrzyma wymaganej 
zgody na planowany eksport z państwa 
członkowskiego pochodzenia, eksport nie 
ma miejsca i informuje się o tym Komisję 
oraz pozostałe państwa członkowskie.

Or. en

Uzasadnienie
Powrotny wywóz do państwa trzeciego nie może się odbyć w przypadku, gdy państwo 
członkowskie pochodzenia nie wyda na to zgody.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 a (nowy) – przed Rozdziałem IV

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10a
Jawność

Państwa członkowskie mogą publikować 
istotne, niepoufne informacje 
przewidziane w ramach tego rozdziału. 

Or. en
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Uzasadnienie

Przejrzystość jest niezwykle istotnym elementem tej dziedziny. Transfery wewnątrz Wspólnoty 
i ponowne transfery utrudniłyby ustalenie ostatecznego przeznaczenia niektórych produktów 
związanych z obronnością. Byłoby zatem wskazane, by państwa członkowskie zwiększyły 
poziom przejrzystości poprzez publikowanie (niepoufnych) informacji otrzymywanych od 
dostawców oraz informacji na temat procesu certyfikacji i ograniczeń eksportu. Poprawiłoby 
to kontrolę parlamentarną i publiczną. 

Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komisja może składać poprawki w 
celu wprowadzenia zmian do załącznika 
z myślą o uwzględnieniu lub wykluczeniu 
niektórych produktów.

Or. en

Uzasadnienie

Załącznik powinno się dostosowywać nie tylko do rozwoju produktów, lecz także, przy 
zachowaniu pewnej elastyczności i w razie potrzeby, do zmian w wykazie produktów, na 
przykład w celu dodania do niego produktów niematerialnych ściśle powiązanych 
z niektórymi produktami związanymi z obronnością, takich jak dane lub oprogramowanie.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 a (nowy) – część rozdziału VI

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 15a
Wykonywanie orzeczeń

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
środki w charakterze sankcji w przypadku 
naruszenia przepisów niniejszej 
dyrektywy.
2. Środki te będą skuteczne, adekwatne do 
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czynu i odstraszające.
3. Państwa członkowskie niezwłocznie 
powiadamiają Komisję o takich środkach.

Or. en

Uzasadnienie

W celu uniemożliwienia przedsiębiorstwom „obchodzenia” kontroli eksportowej we własnym 
państwie przez transferowanie produktu przez szereg państw członkowskich przed 
wyeksportowaniem go poza granice UE, wszystkie państwa członkowskie powinny ustanowić 
skuteczne sankcje wymierzone w przedsiębiorstwa, które nie przestrzegają postanowień 
przedmiotowej dyrektywy. 
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