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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Európsky trh s obrannými zariadeniami, ktorého obrat predstavuje približne 70 miliárd EUR a 
ktorý zamestnáva asi 770 000 ľudí a zahŕňa širokú škálu produktov, je dôležitým 
priemyselným odvetvím. Súčasná roztrieštenosť regulačného prostredia však predstavuje 
veľkú prekážku pre konkurencieschopnosť odvetví súvisiacich s obranou a vážne ohrozuje 
bezpečnosť dodávok európskych výrobkov na účely obrany.

Táto roztrieštenosť trhu je výsledkom existencie 27 vnútroštátnych režimov udeľovania 
licencií, ktoré majú svoj pôvod v úsilí členských štátov udržať si kontrolu nad vývozom 
výrobkov na účely obrany. Jednotlivé vnútroštátne systémy sa od seba značne odlišujú, pokiaľ 
ide o postupy, rozsah pôsobnosti, príslušné orgány a požadované lehoty, čo predstavuje 
výrazné administratívne zaťaženie pre spoločnosti (celkové náklady sa odhadujú na viac ako 
3 miliardy EUR ročne). Dlhé dodacie lehoty a neistota prameniaca z nutnosti udeľovať 
individuálne licencie navyše narúšajú priemyselnú spoluprácu v obrannom odvetví. To 
poškodzuje predovšetkým malé a stredné podniky, ktoré sa často nemôžu podieľať ako  
subdodávatelia na veľkých priemyselných projektoch. Napokon, absencia skutočného 
vnútorného trhu v tomto odvetví znižuje hospodársku účinnosť, a tým obmedzuje 
konkurencieschopnosť európskych spoločností.

Komisia s cieľom riešiť túto roztrieštenosť trhu, znížiť byrokraciu a podporiť inovácie a 
konkurencieschopnosť bez toho, aby členské štáty museli obetovať svoju kontrolu nad 
zásadnými záujmami v oblasti obrany a bezpečnosti, predložila v decembri 2007 komplexný 
balík iniciatív na zlepšenie fungovania trhu s obrannými zariadeniami. Súčasťou tohto balíka 
je aj navrhovaná smernica, ktorá je zameraná na zmiernenie súčasných prekážok obchodu s 
výrobkami na účely obrany v rámci Spoločenstva s cieľom zvýšiť priemyselnú spoluprácu, 
optimalizovať dodávateľské reťazce a dosahovať úspory zo zvýšenej výroby. Konkrétne 
návrh nahrádza súčasné vnútroštátne požiadavky na udeľovanie licencií a systémy ich 
udeľovania zjednodušeným a harmonizovaným systémom všeobecných alebo globálnych 
licencií, v ktorom sa udeľovanie individuálnych licencií stáva výnimkou. Uprednostňuje sa 
model všeobecných licencií, pri ktorých sú obavy týkajúce sa bezpečnosti (najmä pokiaľ ide o 
nežiaduci spätný vývoz) len obmedzené, pretože tieto otázky prechádzajú buď na vlády EÚ 
alebo na certifikované spoločnosti. V tomto druhom prípade by členským štátom mal 
spoľahlivosť spoločností v inom členskom štáte, pokiaľ ide o dodržiavanie ich zavedených 
vývozných obmedzení, zaručiť harmonizovaný postup certifikácie.

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko túto iniciatívu víta. Uplatňovaním zásad 
vnútorného trhu s obrannými výrobkami sa posilní konkurencieschopnosť a technologická 
základňa európskej obrany. Táto skutočnosť má aj geopolitický aspekt: silná a dynamická 
priemyselná základňa obrany v Európe má zásadný význam pre zabezpečenie autonómie EÚ. 
Obmedzenie zbytočnej byrokracie (pre ilustráciu: v roku 2006 bolo vydaných približne 
11 500 licencií, z ktorých bolo zamietnutých menej ako 10 žiadostí) a zjednodušenie 
podmienok a postupov zníži administratívne zaťaženie a posilní celé odvetvie.

Je však dôležité vziať do úvahy osobitné charakteristiky trhu s obrannými zariadeniami a 
potrebu chrániť vnútroštátne bezpečnostné a obranné politiky. Bližšie sa treba venovať najmä 
týmto bodom:
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Po prvé je dôležité, aby si členské štáty zachovali autonómiu v oblasti vývoznej politiky 
výrobkov na účely obrany. Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko by privítal, keby 
Rada podnikla ďalšie kroky na zintenzívnenie spolupráce medzi členskými štátmi, napríklad 
tým, že kódex správania pri vývoze zbraní urobí záväznejším, ako vo svojom uznesení 
nedávno zdôraznil Parlament1. V súčasnosti je však situácia iná. Členské štáty, ktoré majú 
prísnejšiu vývoznú politiku ako ostatné krajiny, by transfery v rámci Spoločenstva mohli 
prijať len v prípade, že by vyvážajúci členský štát dodržal ich vývozné obmedzenia. Návrh 
obsahuje niekoľko ustanovení, ktoré zabezpečia autonómiu členských štátov: tieto štáty môžu 
určiť produkty, ktoré zodpovedajú rôznym typom licencií, a stanoviť osobitné podmienky 
týchto licencií (vrátane vývozných obmedzení).

Po druhé, navrhovaný systém by mohol účinne fungovať len v prípade, že by sa posilnili 
kontroly na vonkajších hraniciach Spoločenstva. Spoločnosti by sa inak mohli pokúšať o 
obchádzanie vývozných kontrol vo vlastnej krajine prevozom svojho produktu cez viacero 
členských štátov až na miesto, kde sú kontroly miernejšie. Návrh rieši túto otázku 
poskytnutím dodatočného času na odborné posúdenie problému. Navyše doň bolo zahrnutých 
niekoľko opatrení na budovanie vzájomnej dôvery, ako je napríklad možnosť vydávať 
individuálne licencie v prípade pochybných transakcií alebo transferov citlivých produktov a 
ochranná doložka pre výnimočné okolnosti v prípade vážneho ohrozenia národnej 
bezpečnosti. Je však dôležité, aby všetky členské štáty zaviedli účinné politiky vymáhania 
vrátane sankcií.

Nakoniec je spravodajca výboru požiadaného o stanovisko presvedčený, že veľmi dôležitým 
prvkom v tejto oblasti je transparentnosť. Transfery a opätovné transfery v rámci 
Spoločenstva by sťažili sledovanie toho, kde určité produkty na účely obrany končia. Preto sa 
odporúča, aby členské štáty zvýšili transparentnosť zverejňovaním vývozných zoznamov 
a/alebo licencií.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu 
spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a 
doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Zákony, iné právne predpisy a správne (3) Zákony, iné právne predpisy a správne 

                                               
1 Uznesenie Európskeho parlamentu o Kódexe správania EÚ pri vývoze zbraní – neprijatie spoločnej pozície 
Radou a nedosiahnutie zmeny kódexu na právne záväzný nástroj.
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opatrenia v členských štátoch týkajúce sa 
transferu výrobkov obranného priemyslu v 
rámci Spoločenstva obsahujú 
nezrovnalosti, ktoré môžu brániť voľnému 
pohybu výrobkov obranného priemyslu a 
narušiť hospodársku súťaž v rámci 
vnútorného trhu.

opatrenia v členských štátoch týkajúce sa 
transferu výrobkov obranného priemyslu v 
rámci Spoločenstva obsahujú 
nezrovnalosti, ktoré môžu brániť voľnému 
pohybu výrobkov obranného priemyslu a 
narušiť hospodársku súťaž v rámci 
vnútorného trhu, obmedzujúc inovácie, 
priemyselnú spoluprácu a 
konkurencieschopnosť trhu Európskej 
únie s obrannými zariadeniami.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité zdôrazniť hospodárske nevýhody súčasnej situácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(26) S cieľom kompenzovať postupnú 
náhradu všeobecnej ex-post kontroly 
za osobitnú ex-ante kontrolu v členskom 
štáte pôvodu výrobkov obranného 
priemyslu, mali by sa vytvoriť podmienky 
vzájomnej dôvery prostredníctvom 
uvedenia záruk, ktoré zabezpečia, že 
výrobky obranného priemyslu sa 
nevyvážajú v rozpore s vývoznými 
obmedzeniami do tretích krajín.

(26) S cieľom kompenzovať postupnú 
náhradu všeobecnej ex-post kontroly 
za osobitnú ex-ante kontrolu v členskom 
štáte pôvodu výrobkov obranného 
priemyslu, mali by sa vytvoriť podmienky 
vzájomnej dôvery prostredníctvom 
uvedenia záruk, ktoré zabezpečia, že 
výrobky obranného priemyslu sa 
nevyvážajú v rozpore s vývoznými 
obmedzeniami do tretích krajín. Táto 
zásada by sa mala dodržiavať aj v 
prípadoch, keď sa výrobky na účely 
obrany pred vývozom do tretej krajiny 
prepravujú cez ďalšie členské štáty.

Or. en

Odôvodnenie

Malo by sa zabezpečiť, aby spoločnosti nemohli obchádzať vývoznú kontrolu vo vlastnej 
krajine tak, že budú svoj výrobok pred vývozom mimo EÚ prepravovať cez ďalšie členské 
štáty.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(34) Zoznam výrobkov obranného 
priemyslu v prílohe by sa mal aktualizovať 
v súlade so spoločným zoznamom 
vojenského materiálu Európskej únie 
(CML).

(34) Je dôležité, aby sa zoznam výrobkov 
obranného priemyslu pružne a 
harmonizovane aktualizoval v reakcii na 
vývoj výrobkov a trhu. Na tento účel by sa 
mal zoznam výrobkov obranného 
priemyslu v prílohe aktualizovať v súlade 
so spoločným zoznamom vojenského 
materiálu Európskej únie (CML).

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(35) Na postupné budovanie vzájomnej 
dôvery je potrebné, aby členské štáty určili 
dostatočne účinné opatrenia na 
zabezpečenie presadzovania ustanovení 
tejto smernice a najmä tie, ktoré stanovujú, 
že po transfere spoločnosti rešpektujú 
spoločné kritériá pre certifikáciu a pre 
obmedzenia ďalšieho použitia 
transferových výrobkov obranného 
priemyslu.

(35) Na postupné budovanie vzájomnej 
dôvery je potrebné, aby členské štáty určili 
dostatočne účinné opatrenia vrátane 
sankcií na zabezpečenie presadzovania 
ustanovení tejto smernice a najmä tie, ktoré 
stanovujú, že po transfere spoločnosti 
rešpektujú spoločné kritériá pre certifikáciu 
a pre obmedzenia ďalšieho použitia 
transferových výrobkov obranného 
priemyslu.

Or. en

Odôvodnenie

Všetky členské štáty by mali zaviesť účinné sankcie voči spoločnostiam nedodržiavajúcim 
ustanovenia tejto smernice, aby sa zabezpečilo, že spoločnosti nebudú môcť obchádzať 
vývoznú kontrolu vo vlastnej krajine prostredníctvom prepravy svojho výrobku cez ďalšie 
členské štáty pred jeho vývozom mimo EÚ.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh smernice
Odôvodnenie 37a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(37a) Je dôležité, aby členské štáty zaviedli 
opatrenia na zabezpečenie 
transparentnosti, pokiaľ ide o transfery 
výrobkov obranného priemyslu v rámci 
Spoločenstva a ich vývoz do tretích krajín.

Or. en

Odôvodnenie

Transparentnosť v tejto oblasti je veľmi dôležitým prvkom. Transfery a opätovné transfery v 
rámci Spoločenstva by sťažili sledovanie toho, kde určité produkty na účely obrany končia.
Preto sa odporúča, aby členské štáty zvýšili transparentnosť zverejňovaním vývozných 
zoznamov a/alebo licencií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty udeľujú dodávateľom, 
ktorí majú sídlo na ich príslušných 
územiach, všeobecné, globálne alebo 
osobitné licencie.

2. Členské štáty udeľujú dodávateľom, 
ktorí majú sídlo na ich príslušných 
územiach, všeobecné, globálne alebo 
osobitné licencie za predpokladu, že 
spĺňajú podmienky k nim pripojené.

Or. en

Odôvodnenie

Právne objasnenie. Je dôležité zdôrazniť autonómiu členských štátov pri určovaní podmienok 
na získavanie licencií, ktoré musia spoločnosti splniť.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Individuálnemu dodávateľovi udeľujú 
členské štáty na základe jeho žiadosti 
globálne transferové licencie na základe 
jeho žiadosti, ktorými sa povoľuje jeden 
alebo viacero transferov jedného alebo 
viacerých výrobkov obranného priemyslu 
pre jedného alebo viacerých prijímateľov 
v inom členskom štáte.

1. Individuálnemu dodávateľovi udeľujú 
členské štáty za predpokladu, že splní 
príslušné podmienky a na základe jeho 
žiadosti globálne transferové licencie, 
ktorými sa povoľuje jeden alebo viacero 
transferov jedného alebo viacerých 
výrobkov obranného priemyslu pre 
jedného alebo viacerých prijímateľov 
v inom členskom štáte.

Or. en

Odôvodnenie

Právne objasnenie. Je dôležité zdôrazniť autonómiu členských štátov pri určovaní podmienok 
na získavanie licencií, ktoré musia spoločnosti splniť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh smernice
Článok 7 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Individuálnemu dodávateľovi členské štáty 
udeľujú na základe jeho žiadosti osobitné 
transferové licencie, ktorými sa povoľuje 
jeden transfer výrobku obranného 
priemyslu jedného prijímateľovi iba 
v týchto prípadoch:

Individuálnemu dodávateľovi členské štáty 
udeľujú za predpokladu, že splní príslušné 
podmienky a na základe jeho žiadosti 
osobitné transferové licencie, ktorými sa 
povoľuje jeden transfer výrobku obranného 
priemyslu jednému prijímateľovi iba 
v jednom z týchto prípadov:

Or. en

Odôvodnenie

Právne objasnenie. Je dôležité zdôrazniť autonómiu členských štátov pri určovaní podmienok 
na získavanie licencií, ktoré musia spoločnosti splniť.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečujú, aby 
dodávatelia výrobkov obranného priemyslu 
informovali prijímateľov o podmienkach 
transferovej licencie súvisiacich s vývozom 
výrobkov obranného priemyslu .

1. Členské štáty zabezpečujú, aby 
dodávatelia výrobkov obranného priemyslu 
informovali prijímateľov o podmienkach 
transferovej licencie súvisiacich s 
konečným použitím, opätovným 
transferom alebo vývozom výrobkov 
obranného priemyslu .

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné zabezpečiť, aby informácie týkajúce sa vývozných obmedzení nedostával len prvý 
prijímateľ, ale aby sa v prípade, že sa výrobky prepravujú cez viacero členských štátov, 
odovzdávali tieto informácie ďalej.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Členské štáty zabezpečujú, aby si
dodávatelia si uchovali podrobné záznamy 
o ich transferoch v súlade s platnou praxou 
v príslušnom členskom štáte. Takéto 
záznamy budú zahŕňať obchodné 
dokumenty, obsahujúce tieto informácie:

3. Členské štáty zabezpečia, aby 
dodávatelia viedli podrobné záznamy 
o svojich transferoch v súlade s platnou 
praxou v príslušnom členskom štáte, a 
pravidelne overujú, či sa tak deje . Takéto 
záznamy budú zahŕňať obchodné 
dokumenty, obsahujúce tieto informácie:

Or. en

Odôvodnenie

Členské štáty by mali nielen zabezpečiť, ale tiež pravidelne kontrolovať, či dodávatelia 
v členských štátoch vedú podrobné záznamy o svojich transferoch.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) opis výrobku obranného priemyslu; (a) opis výrobku obranného priemyslu a 
odkaz naň v spoločnom zozname 
vojenského materiálu;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) množstvo výrobku obranného 
priemyslu a dátum transferu;

(b) množstvo a hodnotu výrobku 
obranného priemyslu a dátum transferu;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Záznamy uvádzané v odseku 3 sa 
uchovávajú po dobu najmenej 3 roky
od konca kalendárneho roku, v ktorom sa 
transfer realizoval. Na požiadanie budú 
poskytnuté kompetentným orgánom 
členského štátu, v ktorom má dodávateľ 
sídlo.

4. Záznamy uvádzané v odseku 3 sa 
uchovávajú po dobu najmenej siedmich 
rokov od konca kalendárneho roku, v 
ktorom sa transfer realizoval. Na 
požiadanie budú poskytnuté kompetentným 
orgánom členského štátu, v ktorom má 
dodávateľ sídlo.

Or. en
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Odôvodnenie

Prístup orgánov členských štátov k záznamom dodávateľov sa predlžuje z troch na sedem 
rokov. To zvýši transparentnosť procesu a predĺži dobu na preskúmanie možných porušení 
transponovaných vnútroštátnych predpisov alebo nariadení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(d) písomný záväzok spoločnosti, 
podpísaný riadiacim pracovníkom 
uvedeným v písmene c), že jeho 
spoločnosť spraví všetky potrebné kroky 
na dodržiavanie a presadzovanie všetkých 
špecifických podmienok súvisiacich s 
konečným použitím a s vývozom 
akéhokoľvek prijatého špecifického 
komponentu alebo výrobku;

(d) písomný záväzok spoločnosti, 
podpísaný riadiacim pracovníkom 
uvedeným v písmene c), že jeho 
spoločnosť spraví všetky potrebné kroky 
na dodržiavanie a presadzovanie všetkých 
špecifických podmienok súvisiacich s 
konečným použitím, opätovným 
transferom a s vývozom akéhokoľvek 
prijatého špecifického komponentu alebo 
výrobku;

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné zabezpečiť, aby sa vývozné obmedzenia dodržiavali a presadzovali nielen v 
prvom prijímajúcom členskom štáte, ale aby sa tak v prípade transferu výrobkov cez viacero 
členských štátov dialo vo všetkých týchto štátoch. Informácie sa preto musia odovzdávať a 
zohľadňovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(e) písomný záväzok spoločnosti, 
podpísaný riadiacim pracovníkom 
uvedeným v písmene c), že v odpovedi na 
žiadosti a otázky týkajúce sa konečných 
používateľov alebo konečného použitia 
všetkých výrobkov, ktoré spoločnosť 

(e) písomný záväzok spoločnosti, 
podpísaný riadiacim pracovníkom 
uvedeným v písmene c), že v odpovedi na 
žiadosti a otázky týkajúce sa konečných 
používateľov alebo konečného použitia 
všetkých výrobkov, ktoré spoločnosť 
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vyviezla, previedla alebo prijala na základe 
transferovej licencie z iného členského 
štátu, poskytne kompetentným orgánom s 
náležitým úsilím podrobné informácie;

vyviezla, previedla alebo prijala na základe 
všeobecnej transferovej licencie z iného 
členského štátu, poskytne kompetentným 
orgánom s náležitým úsilím podrobné 
informácie;

Or. en

Odôvodnenie

Právne objasnenie. Certifikácia má význam len v prípade všeobecnej transferovej licencie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Ak sa pre zamýšľaný vývoz vyžaduje 
súhlas členského štátu pôvodu, avšak nebol 
získaný, členské štáty sa radia s členským 
štátom pôvodu.

2. Ak sa pre zamýšľaný vývoz vyžaduje 
súhlas členského štátu pôvodu, avšak nebol 
získaný, členské štáty sa radia s členským 
štátom pôvodu. V prípade, že členský štát 
po takejto konzultácii nezíska od 
členského štátu pôvodu požadovaný 
súhlas na zamýšľaný vývoz, vývoz sa 
neuskutoční a táto skutočnosť sa oznámi 
Komisii a ostatným členským štátom.

Or. en

Odôvodnenie
Opätovný vývoz do tretej krajiny sa nesmie uskutočniť v prípade, že členský štát pôvodu na to 
nedá svoj súhlas.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh smernice
Článok 10a (nový) – pred kapitolou IV

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 10a
Transparentnosť
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Členské štáty môžu zverejňovať 
relevantné, nedôverné informácie 
stanovené v tejto kapitole.

Or. en

Odôvodnenie

Transparentnosť v tejto oblasti je veľmi dôležitým prvkom. Transfery a opätovné transfery v 
rámci Spoločenstva by sťažili sledovanie toho, kde určité výrobky obranného priemyslu 
končia. Preto sa odporúča, aby členské štáty zvýšili transparentnosť zverejňovaním 
(nedôverných) informácií získaných od dodávateľov a informácií o procese certifikácie a 
vývozných obmedzeniach. Posilnila by sa tým parlamentná a verejná kontrola.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Komisia môže predkladať návrhy na 
zmenu a doplnenie prílohy s cieľom 
zahrnúť alebo vylúčiť určité výrobky.

Or. en

Odôvodnenie

Príloha by sa nemala upravovať len podľa vývoja výrobkov, ale určitá flexibilita by sa mala 
zaviesť aj s cieľom meniť a dopĺňať v prípade potreby zoznam výrobkov, napríklad pridávať 
nehmotné produkty úzko spojené s určitými výrobkami obranného priemyslu, ako sú dáta 
alebo softvér.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh smernice
Článok 15a (nový) – časť kapitoly VI

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 15a
Výkon
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1. Členské štáty zavedú opatrenia, ktoré 
budú postihovať porušovanie ustanovení 
tejto smernice.
2. Tieto opatrenia musia byť účinné, 
primerané a odrádzajúce.
3. Členské štáty o takýchto opatreniach 
bezodkladne informujú Komisiu.

Or. en

Odôvodnenie

Všetky členské štáty by mali zaviesť účinné sankcie voči spoločnostiam nedodržiavajúcim 
ustanovenia tejto smernice, aby sa zabezpečilo, že spoločnosti nebudú môcť obchádzať 
vývoznú kontrolu vo vlastnej krajine prostredníctvom prepravy svojho výrobku cez ďalšie 
členské štáty pred jeho vývozom mimo EÚ. 
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