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LIITE
asiakirjaan
Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle
kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön
valvontajärjestelmän perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 428/2009
täytäntöönpanosta, mukaan lukien kertomus kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa,
välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 muuttamisesta 16 päivänä
huhtikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU)
N:o 599/2014 nojalla komissiolle siirretyn, delegoitujen säädösten antamisvallan
käyttämisestä

FI

FI

LIITE
Luettelo jäsenvaltioiden 24 artiklan nojalla toteuttamista ja komissiolle tiedoksi
antamista toimenpiteistä (kansalliset täytäntöönpanotoimenpiteet)

Jäsenval
tio
BE

Sovellettava lainsäädäntö

-

-

BG

CY

-

11. syyskuuta
1962
annettu laki tavaroiden
ja
niihin liittyvän
teknologian tuonnista,
viennistä
ja
kauttakulusta
Yleisen
tullija
valmisteverotuslain
231 artikla,
joka
koskee
sitä,
kuka
määrittelee
päätösvaltaisen
ja
syyttävän
viranomaisen
Laki
puolustusalan
tuotteiden
sekä
kaksikäyttötuotteiden
ja
-teknologian
vientivalvonnasta
(Bulgarian virallinen
lehti nro 26/29.3.2011)

-

Rikoslaki

-

Puolustusalaa
(tavaroiden vientiä)
koskevat säädökset
(1993)

-

Hallinnolliset
seuraamukset
-

-

-

-

Ministeriön määräys
nro 312/2009

1

Rangaistukset

Enintään
kaksi
kertaa tavaroiden
arvon suuruinen
sakko
Tavaroiden
takavarikointi
(tavaroiden
menetetyksi
tuomitseminen)

-

Enintään
viiden
vuoden
vankeusrangaistus

Enintään
500 000 levin
(noin
250 000 euron)
suuruinen sakko
(edellä mainitun
vientivalvontalain
72,
73
ja
74 artikla)

-

Enintään
2 600 euron
suuruinen sakko
Tuomioistuin tai
tietyissä
tapauksissa tulli
voi määrätä
tavarat
takavarikoitaviksi

-

Enintään
kymmenen vuoden
vankeusrangaistus
Enintään
200 000 levin
(noin
100 000 euron)
suuruinen sakko
(rikoslain
339 b artikla)
Enintään kolmen
vuoden
vankeustuomio

-

DE

-

-

Ulkomaankauppa- ja
ulkomaanmaksulaissa
(6. kesäkuuta
2013)
(Außenwirtschaftsgese
tz)
säädetään
kansallisen
ja
eurooppalaisen
vientivalvontalainsääd
ännön
rikkomusten
hallinnollisista
ja
rikosoikeudellisista
seuraamuksista.
Ulkomaankauppa- ja
ulkomaanmaksumäärä
ys
(Außenwirtschaftsvero
rdnung)
ja
hallinnollisista
rikkomuksista annettu
laki
(Ordnungswidrigkeiten
gesetz)
täydentävät
ulkomaankauppaja
ulkomaanmaksulakia
hallinnollisten
seuraamusten osalta.

Yksityishenkilöille
määrättävät
seuraamukset
(laiminlyönti)
-

-

-

Sakko tai enintään
15 vuoden
vankeusrangaistus
(ulkomaankauppaja
ulkomaanmaksulai
n 17 ja 18 §, jotka
koskevat
YK:n/EU:n
kieltojen tai EU:n
tai
kansallisen
vientivalvontalains
äädännön
rikkomista)

Enintään
500 000 euron
suuruinen sakko
(ulkomaankauppa
ja
ulkomaanmaksula
in 19 §, joka
koskee
YK:n/EU:n
kieltojen tai EU:n
tai
kansallisen
vientivalvontalain
säädännön
Kun rikkomus johtuu
rikkomista)
törkeästä laiminlyönnistä:
Enintään
- Sakko tai enintään
1 000 000 euron
viiden
vuoden
suuruinen sakko
vankeusrangaistus
(hallinnollisista
(17 §, joka koskee
rikkomuksista
YK:n/EU:n
annetun lain 130
kieltojen
ja
9 §,
jotka
rikkomista)
koskevat
valvontavelvollis
uuksien
rikkomista)

(Huom.
Myös
lainvastaisen
viennin/välityksen/teknis
en
avunannon
yrittäminen
voidaan Yrityksille määrättävät
katsoa rikkomukseksi ja seuraamukset
on rangaistavaa.)
(tahallinen teko tai
laiminlyönti)
-

Enintään
10 miljoonan
euron suuruinen
sakko rikoksesta,
jonka on tehnyt
johtavassa
asemassa oleva
henkilö
(hallinnollisista
rikkomuksista
annetun lain 30 ja
9 §)

-

Enintään
500 000 euron
suuruinen sakko

2

Kun
kyseessä
on
tahallinen rikkomus:

hallinnollisesta
rikkomuksesta,
jonka on tehnyt
johtavassa
asemassa oleva
henkilö
(hallinnollisista
rikkomuksista
annetun lain 30 ja
9 §)

Kun kyseessä on
muodollisuuksien
rikkominen:
-

DK

-

9. kesäkuuta 2011
annettu laki nro 635.

-

20. syyskuuta 2018
annettu laki (rikoslaki)
nro 1156

-

Hallinnollisia
rajoitteita
(sakkoja
sekä
muita pakollisia
toimenpiteitä)
Huom.
Viejän
luotettavuus on
ulkomaankauppal
ain 8 §:n mukaan
edellytys
luvan
myöntämiselle.
Siitä
syystä
lupamenettelyssä
otetaan huomioon
(aiemmat)
muodollisuuksien
rikkomistapaukset
esimerkiksi
sulkemalla yritys
helpotettujen
menettelyjen
ulkopuolelle.
Vientivalvontasääntöjen
Ei sovelleta
rikkominen:
- Sakko (suuruutta
ei määritelty)
- Enintään kahden
vuoden
vankeusrangaistus
(9. kesäkuuta 2011
annetun
lain
nro 635 2 §)
Rikkominen raskauttavien
asianhaarojen vallitessa:
- Enintään kuuden
vuoden
vankeusrangaistus
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(rikoslain 114 h §)

EE

-

Strategisista tavaroista
annettu laki
Rikoslaki

-

-

FI

-

Enintään
400 euron
suuruinen sakko
(fyysisen
henkilön
rikkoessa
ilmoitusvelvollisu
utta)

- Sakko (rajoittamaton)
tai
- Enintään 20 vuoden
vankeusrangaistus

Enintään
640 euron
suuruinen sakko
(oikeushenkilön
rikkoessa
ilmoitusvelvollisu
utta)

Kun
kyseessä
on
tahallinen rikkomus:
- Enintään

Rikoslaki

-

850 000 euron
suuruinen sakko
oikeushenkilön
tapauksessa
Enintään
neljän
vuoden
vankeusrangaistus
(46 luku, 1–3 §)

Kun rikkomus johtuu
laiminlyönnistä
(sovelletaan vain
asetuksen (EY)
N:o 428/2009 4 artiklan
4 kohtaa koskevissa
rikkomistapauksissa):
- Sakko
(ei
-

FR

-

Rikoslaki (411-6
kansakunnan

§:

-
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Enintään 225 000
euron suuruinen

-

enimmäisrajaa)
Enintään kuuden
kuukauden
vankeusrangaistus
(46 luku, 12 §)
Enintään
15
vuoden

perustavanlaatuista
etua
mahdollisesti
vahingoittavien
tietojen/tavaroiden
toimittaminen
ulkomaisille toimijoille
tai
tarjoaminen
ulkomaisten
toimijoiden saataville)

-

Tullilaki (38, 414 ja
427 §)

HR

-

-

-

Puolustuslaki (L13339/13,
L2339-14–18,
L2341-1–6 ja L23423–81 §)
Kaikki edellä mainitut
säännökset on säädetty
joukkotuhoaseiden
leviämisen torjunnasta
14. maaliskuuta 2011
annetulla lailla nro
2011-266.

-

sakko

-

Enintään kolme
kertaa
tavaran
arvon suuruinen
sakko
Tavaran
takavarikointi
Enintään
7 500 000 euron
suuruinen sakko

Enintään 150 000
euron suuruinen
sakko
Tavaran
takavarikointi

Puolustuslaki (osa 2,
kirja III, osasto II
”Tietojärjestelmien
turvallisuus”, luku I,
L2321-2-2 ja L23221 §)

-

Laki
kaksikäyttötuotteiden
valvonnasta (Kroatian
virallinen lehti 80/11,
68/13)

-

Vähintään
50 000 kunan
(noin
6 700 euron)
suuruinen sakko
muodollisuuksien
rikkomistapauksis
sa
(22
ja
23 artikla)

-

Enintään
500 000 kunan
(noin
68 000 euron)
suuruinen sakko
muissa
rikkomistapauksis
sa
(esimerkiksi
luvan
puuttuminen tai
ilmoittamatta
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vankeusrangaistus

-

Enintään
viiden
vuoden
vankeusrangaistus.

-

Enintään
30
vuoden
vankeusrangaistus
tai
elinkautinen
vankeusrangaistus

-

Enintään
viiden
vuoden
yleinen
kieltopäätös
Enintään 2 vuoden
vankeusrangaistus

-

-

Vähintään kuuden
kuukauden
ja
enintään
viiden
vuoden
vankeusrangaistus,
mikäli teko uhkaa
ulkopoliittisia etuja
tai
rikkoo
kansainvälisiä
velvollisuuksia ja
pakotteita

-

Vähintään viiden
vuoden
vankeusrangaistus,
mikäli teko johtaa
yhden
tai
useamman
henkilön
kuolemaan
tai
mittaviin

jättäminen)

HU

-

Vuonna 2011 annettu
hallituksen
asetus
nro 13
kaksikäyttötuotteiden
ulkomaankauppalupien
myöntämisestä (15 ja
28 §)

-

Rikoslakia
koskeva,
vuonna 2012 annettu
laki C (330 §)

-

Vähintään
300 euron
ja
enintään
15 500 euron
suuruinen sakko
(hallinnollisten
muodollisuuksien
rikkomistapauksis
sa)

-

Vähintään
15 500 euron ja
enintään
30 000 euron
suuruinen sakko
(luvan
soveltamisalan
ylittäminen
ja
ulkoja
turvallisuuspoliitt
isten
tai
levittämisen
estämistä
koskevien
velvoitteiden
rikkominen)

-

Ei sovelleta

IE

-

Vuoden 2008
vientivalvontalaki

IT

-

kyseessä
on
15. joulukuuta
2017 Kun
laiminlyönnistä
johtuva
annettu asetus nro 221
hallinnollisten
(18 §)
muodollisuuksien
(Huom.
Myös rikkominen:
lainvastaisen
viennin/välityksen/tekn
- Vähintään
isen
avunannon
15 000 euron ja
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aineellisiin
vahinkoihin
(24 artikla)
- Vähintään vuoden
ja enintään viiden
vuoden
vankeusrangaistus
(luvan
soveltamisalan
ylittäminen
ja
ulkoja
turvallisuuspoliittis
ten tai levittämisen
estämistä
koskevien
velvoitteiden
rikkominen,
kaupan
harjoittaminen
ilman lupaa)
- Vähintään kahden
ja
enintään
kahdeksan vuoden
vankeusrangaistus
(ydinalan
kaksikäyttötuotteis
iin liittyvä rikos)
- Vähintään vuoden
ja enintään kolmen
vuoden
vankeusrangaistus
(edellä kuvattujen
rikkomusten
valmistelu)
- Enintään
10 miljoonan
euron suuruinen tai
kyseisten
tavaroiden
tai
teknologian
kolminkertaista
arvoa
vastaava
sakko ja/tai
- Enintään
viiden
vuoden
vankeusrangaistus
Kun kyseessä on tahallinen
rikkomus:

-

Enintään
250 000 euron
suuruinen sakko
ja/tai
enintään
kuuden
vuoden

yrittäminen
voidaan
katsoa rikkomukseksi
ja on rangaistavaa.)

enintään
90 000 euron
suuruinen sakko.

vankeusrangaistus
(esimerkiksi vienti
tai välitys ilman
lupaa tai väärä
ilmoitus
ja/tai
väärät asiakirjat)

-

LT

-

LV

-

-

Hallinnollisista
rikkomuksista annettu
laki
Rikoslaki
(26.
syyskuuta 2010)

Laki
strategisesti
merkittävien
tavaroiden liikkeeseen
luovuttamisesta
(21. kesäkuuta 2007)
Latvian hallinnollisista
rikkomuksista annettu
laki (1984)
Tullilaki (2. kesäkuuta
2016)
Rikoslaki
(17. kesäkuuta 1998)

Tavaroiden
takavarikointi (tai
muiden
viejän
hallussa
olevien
samanarvoisten
tavaroiden
takavarikointi)
Strategisten
tavaroiden Kun rikkomus koskee
viennin,
tuonnin, strategisten
tavaroiden
kauttakulun ja välityksen salakuljetusta:
lupajärjestelmiä
tai
valvontaa
koskevien
- Vähintään kolmen
sääntöjen
rikkomukset
ja
enintään
(hallinnollisista
10 vuoden
rikkomuksista
annetun
vankeusrangaistus
lain 141 §):
(rikoslain
- Vähintään
199(4) §)
90 euron
ja
enintään
170 euron
suuruinen sakko
yksityishenkilöill
e
- Vähintään
300 euron
ja
enintään
560 euron
suuruinen sakko
oikeussubjektien
tai ulkomaisten
oikeussubjektien
ja
muiden
organisaatioiden
tytäryhtiöiden
johtajille
Strategisesti merkittävien
- Enintään
tavaroiden
liikkeeseen
750 euron
luovuttamisesta
annetun
suuruinen sakko;
oikeushenkilöide lain rikkomistapauksissa:
n
tapauksessa
vähintään
- Enintään kahden
280 euron
ja
vuoden
enintään
vankeusrangaistus
7 100 euron
- Yhdyskuntapalvel
suuruinen sakko
u, muun saman
alan taloudellisen
- Kyseiset tavarat
toiminnan
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LU

-

Vientivalvonnasta 27.
kesäkuuta
2018
annettu laki (sellaisena
kuin se on muutettuna)

-

8

voidaan
harjoittamista
takavarikoida
koskevien
(Latvian
oikeuksien
hallinnollisista
menettäminen
rikkomuksista
(rikoslain 237 §)
1
annetun lain 179
ja 20110 §)
Tapauksissa,
joissa
strategisesti
merkittäviä
tavaroita on viety maasta
tai
tuotu
maahan
lainvastaisesti:
- Enintään
12 vuoden
vankeusrangaistus
- Väliaikainen
vapauden
menettäminen
(enintään
kolme
kuukautta)
- Yhdyskuntapalvel
u
- Sakko
ja
mahdollinen
tavaroiden
takavarikointi
- Kielto harjoittaa
muuta saman alan
taloudellista
toimintaa
Enintään
viisi
vuotta
voimassa oleva kielto
työllistyä tiettyyn toimeen
tai ottaa vastaan tietty
virka (rikoslain 1901 §)
- Vähintään
251
Yhden
tai
euron ja enintään
useamman
1 000 000 euron
toiminnan
suuruiset
harjoittamista
rikosoikeudelliset
koskeva kielto,
sakot,
vähintään
jonka kesto on
kahdeksan päivän
rajattu
kuuteen
ja
enintään
kuukauteen
tai
10 vuoden
joka
on
vankeusrangaistus
lopullinen, lupien
tai vain toinen
käytön
näistä
kieltäminen
rangaistuksista
enintään kuudeksi
(vientivalvonnasta
kuukaudeksi tai
27. kesäkuuta 2018
enintään
1 250
annetun lain 57–
euron suuruiset
61 §)
päiväsakot, joiden
kokonaissuuruus
voi olla kuitenkin
(Huom.
Jos
enintään 25 000
rajoittavan

euroa
(vientivalvonnast
a 27. kesäkuuta
2018 annetun lain
54 §)

NL

-

Talousrikoslaki (1950)

Kun
kyseessä
muodollisuuksien
rikkominen:

toimenpiteen
noudattamatta
jättämisestä
on
saatu merkittävää
taloudellista
hyötyä,
sakko
voidaan korottaa
nelinkertaiseksi
suhteessa
rikoksesta saatuun
summaan.
Vientivalvonnasta
27. kesäkuuta 2018
annetun lain 58 §)
on Kun kyseessä on tahallinen
rikkomus:

-

-

AT

-

-

Enintään
83 000 euron
suuruinen sakko
tai
Enintään vuoden
vankeusrangaistu
s tai
Työhön
määrääminen

Lisäseuraamukset,
kuten väliaikainen tai
pysyvä
kielto
harjoittaa
muuta
saman
alan
taloudellista toimintaa
ja/tai tavaroiden sekä
lainvastaisella teolla
saatujen
tuottojen
takavarikointi
Jotkin rikkomukset, kuten
Vuoden 2011
raportointivaatimusten
ulkomaankauppalaki
rikkomiset,
katsotaan
hallinnollisiksi
Vuoden 2013
ydinsulkulaki
(SKG rikkomuksiksi:
2013)
- Enintään
25 000 euron
(ulkomaankauppa
Rikoslaki
lain 87 §) tai
40 000 euron
suuruinen sakko
(SKG, 26 §,
luokan 0 tavarat)
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-

-

Enintään
830 000 euron
suuruinen sakko
tai
Enintään kuuden
vuoden
vankeusrangaistus
tai
Työhön
määrääminen

Lisäseuraamukset,
kuten väliaikainen tai
pysyvä kielto harjoittaa
muuta saman alan
taloudellista toimintaa
ja/tai tavaroiden sekä
lainvastaisella
teolla
saatujen
tuottojen
takavarikointi
Useimmat rikkomukset
katsotaan rikoksiksi:
Kun kyseessä on
tahallinen teko:
rikosoikeudellinen sakko
tai enintään kolmen ja
tietyt tuntomerkit
täyttävissä tapauksissa
enintään kymmenen
vuoden vankeusrangaistus
(ulkomaankauppalain 79,
80 ja 82 § sekä rikoslain
177 b §, luokan 0 tavarat)
Kun kyseessä on
laiminlyönti:
rikosoikeudellinen sakko

tai enintään vuoden ja
tietyt tuntomerkit
täyttävissä tapauksissa
enintään kahden vuoden
vankeusrangaistus
(ulkomaankauppalain 79,
80 ja 82 § sekä rikoslain
177 c §, luokan 0 tavarat)

PL

-

-

Valtion turvallisuuden
sekä
kansainvälisen
rauhan
ja
turvallisuuden
säilyttämisen kannalta
strategisesti
merkittävien
tavaroiden,
teknologioiden
ja
palveluiden
ulkomaankaupasta
29. marraskuuta 2000
annettu
laki
(konsolidoitu
lakiteksti,
sellaisena
kuin se on muutettuna
21. toukokuuta 2019)

-

-

Rikoslaki

-
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Kaupan
valvontaviranoma
isen
asiaankuuluvalla
hallinnollisella
päätöksellä
määräämä
enintään 200 000
Puolan
zlotyn
suuruinen sakko
(kaupankäynti
ilman voimassa
olevaa
lupaa)
(37 §)
Enintään 100 000
Puolan
zlotyn
suuruinen sakko:
1. tietoliikentees
sä
tai
tietoturvaa
varten
käytettävien
tuotteiden
aiottua
tuontia
tai
EU:n sisäistä
siirtoa
koskevan
ilmoituksen
toimittamatta
jättäminen
tuontivalvont
aviranomaisel
le (37 a §)
2. Luvassa
määriteltyjen
ehtojen
vastainen
kauppa (38 §)
Enintään 50 000
Puolan
zlotyn
suuruinen sakko
(tietyt
rikkomukset,
kuten

-

Vähintään yhden
ja
enintään
10 vuoden
vankeusrangaistus
(kaupankäynti
ilman
asiaankuuluvaa
lupaa tai luvassa
määrättyjen
ehtojen vastaisesti,
myös tahattomasti)
(33.1 §)

-

Sakko, vapauden
menetys
tai
enintään kahden
vuoden
vankeusrangaistus
(jos
luvassa
määrättyjen
ehtojen vastaisesti
kauppaa
käyvä
henkilö
toimii
tahattomasti ja jos
kyseinen henkilö
ryhtyy
31 §:n
1 momentissa
tarkoitettuihin
toimiin) (33.2 §)

-

Laittoman
liiketoimen avulla
saatujen tavaroiden
ja
voittojen
takavarikointi

PT

-

Asetus nro 130/2015,
annettu 9. heinäkuuta

-

-

RO

-

-

SE

-

Kaksikäyttötuotteiden
vientivalvonnasta
23.12.2010 annettu
poikkeusmääräys
nro 119
Kansainvälisten
pakotteiden
täytäntöönpanosta
4.12.2008 annettu
poikkeusmääräys
nro 202

-

Kaksikäyttötuotteiden
ja
teknisen
avun
valvonnasta
annettu

-
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raportointivaatim
uksia
koskevat
rikkomukset)
(39 §)
Enintään
15 000 euron
suuruinen sakko
yksityishenkilön
tapauksessa
tai
enintään
30 000 euron
suuruinen sakko
oikeushenkilön
tapauksessa
(sakon suuruus
puolitetaan, jos
kyseessä
on
laiminlyönti)
Tapauksissa
voidaan soveltaa
ylimääräisiä
seuraamuksia,
joita
ovat
esimerkiksi
lupien
käytön
keskeyttäminen
enintään kahden
vuoden ajaksi ja
yleisen
vientiluvan
kieltäminen
kahden vuoden
ajaksi
Enintään
6 500 euron
suuruinen sakko
muodollisuuksien
rikkomistapaukse
ssa (23.12.2010
annetun
poikkeusmääräyk
sen nro 119
35 artikla sekä
4.12.2008
annetun
poikkeusmääräyk
sen nro 202
26 artikla)

Ei
sovelleta
(kaksikäyttötuotte
ita ja teknistä

-

-

-

-

-

Enintään
viiden
vuoden
vankeusrangaistus
luonnollisen
henkilön
tapauksessa
Enintään
600 000 euron
suuruinen sakko
oikeushenkilön
tapauksessa
Tapauksissa
voidaan soveltaa
ylimääräisiä
seuraamuksia, joita
ovat esimerkiksi
enintään
kaksi
vuotta
voimassa
oleva kielto hakea
lupaa sekä viejän
tapauksessa
annetun lopullisen
tuomion
julkistaminen
viejän
kustannuksella

Vähintään vuoden
ja enintään viiden
vuoden
vankeusrangaistus
kaksikäyttötuotteid
en
viennistä/jälleenvi
ennistä/siirrosta/vä
lityksestä ilman
lupaa (23.12.2010
annetun
poikkeusmääräyks
en nro 119
34 artikla,
muutettuna
19.11.2012
annetulla lailla
nro 187)
Enintään 150 000
Ruotsin kruunun
suuruinen sakko,

laki (2000:1064), 18–
23 §

SI

-

-

-

Kaksikäyttötuotteiden
vientivalvontaa
säätelevä laki
(ZNIBDR)
Lupien ja todistusten
myöntämismenettelyist
ä ja komission
kaksikäyttötuotteiden
vientivalvontaa
koskevista valtuuksista
annettu asetus
Rikoslaki
Laki
oikeushenkilöiden
rikosoikeudellisesta
vastuusta

apua koskevista
vientivalvontarik
oksista määrätään
vain
rikosoikeudellisia
seuraamuksia)

-

-
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Enintään
125 000 euron
suuruinen sakko
sekä
enintään
4 100 euron
suuruinen
ylimääräinen
sakko
oikeushenkilön
tapauksessa
ja
enintään
1 200 euron
suuruinen
ylimääräinen
sakko
yksityishenkilön
tapauksessa
(ZNIBDR,
13 artikla)
Vähintään
200 euron
ja
enintään
10 000 euron
suuruinen sakko
sekä
vähintään
100 euron
ja
enintään
1 200 euron
suuruinen
ylimääräinen
sakko
vastuunalaiselle
henkilölle (lupien
ja
todistusten
myöntämismenett
elyistä
ja
komission
kaksikäyttötuottei
den
vientivalvontaa
koskevista
valtuuksista
annetun
asetuksen

-

-

-

-

tai
Enintään kuuden
vuoden
vankeusrangaistus
Lisäksi rikoksen
tekoon
liittyvä
omaisuus (kuten
tavarat ja rahat)
voidaan
tuomita
menetettäviksi
Enintään
500 000 euron
suuruinen sakko
tai
Enintään
viiden
vuoden
vankeusrangaistus
(rikoslain
307 artikla) tai
Omaisuuden
takavarikointi tai
Oikeushenkilön
aseman
kieltäminen

(Oikeushenkilöiden
rikosoikeudellisesta
vastuusta annetun lain
25 artikla)

10 artikla:
ilmoitusvelvollisu
uksien
rikkominen)

SK

UK

Kaksikäyttötuotteista sekä
hallinnollisista maksuista
annetun Slovakian
tasavallan
kansallisneuvoston lain
nro 145/1995 muuttamisesta
annettu laki nro 39/2011
(sellaisena kuin se on
muutettuna)

-

Vuoden 2008
vientivalvontamääräys
(ECO 2008)

-

Vuoden 1979
laki
tullin ja valmisteveron
hallinnasta (CEMA)

Enintään
30 000 euron
suuruinen sakko
(32 §:n mukaiset
rikkomukset)
Enintään
650 euron
suuruinen sakko
(33 §:n mukaiset
muut
hallinnolliset
rikkomukset)
- Ei ole
Yhdistyneessä
kuningaskunnassa kaikki
vientivalvontarikkomuks
et luetaan rikoksiksi.
Kaikkiin rikkomuksiin ei
liity
vapauden
menettämistä,
jota
sovelletaan
tavanomaisesti
tapauksiin, joissa on
näyttöä
valvonnan
tahallisesta
kiertämisestä.
Enimmäisseuraamukset
ovat rajoittamaton sakko
ja/tai
vapauden
menettäminen enintään
kymmeneksi vuodeksi
(CEMA/ECO 2008 – 35,
42 ja 152 artikla).
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