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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

30.3.2011 A7-0028/48 

Muudatusettepanek  48 

Daniel Caspary 

fraktsiooni PPE nimel 
 
Raport A7-0028/2011 

Jörg Leichtfried 

Kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogia ekspordi kontrollimine 
KOM(2008)0854 – C7-0062/2010 – 2008/0249(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt 

IIc lisa 

Määrus (EÜ) nr 428/2009 
3. osa – lõige 4 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Iga eksportija, kes kasutab käesolevat 
luba, peab teatama asukohaliikmesriigi 
pädevatele asutustele (nagu on määratletud 
artikli 6 lõikes 6) loa esmakordsest 
kasutamisest hiljemalt 30 päeva jooksul 
pärast esimese ekspordi kuupäeva. 

4. Iga eksportija, kes kasutab käesolevat 
luba, peab teatama asukohaliikmesriigi 
pädevatele asutustele (nagu on määratletud 
artikli 6 lõikes 6) käesoleva loa 
esmakordsest kasutamisest hiljemalt 30 
päeva jooksul pärast esimese ekspordi 
kuupäeva või asukohaliikmesriigi asutuse 
nõudmisel enne käesoleva üldise 

ekspordiloa esimest kasutamist.  

Liikmesriigid teavitavad komisjoni 

teavitamise mehhanismist, mille nad 

käesoleva üldise ekspordiloa jaoks valisid. 

Komisjon avaldab saadud teabe Euroopa 

Liidu Teataja C-seerias. 



 

AM\862876ET.doc  PE459.735v01-00 
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Selle loa kasutamisega kaasnevad 

aruandlusnõuded ja lisateabe, mida loa 

alusel eksporditavate toodete kohta võib 

nõuda liikmesriik, kust eksport 

teostatakse, määravad kindlaks 

liikmesriigid.  

 
Liikmesriik võib nõuda, et eksportija, 

kellele see liikmesriik on asukohariik, 

registreeriks end enne nimetatud loa 

esimest kasutamist. Registreerimine on 

automaatne ja pädevad asutused 

saadavad selle kohta eksportijale 

kinnituse viivitamata, kuid mitte hiljem 

kui 10 tööpäeva jooksul pärast 

registreerimistaotluse saamist. 

 
Vajaduse korral võetakse teises ja 

kolmandas lõigus sätestatud nõuete 

aluseks nõuded, mis on kehtestatud 

riiklike üldiste ekspordilubade 

kasutamisele liikmesriikide poolt, kes 

selliseid lube väljastavad. 

Or. en 
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30.3.2011 A7-0028/49 

Muudatusettepanek  49 

Daniel Caspary 

fraktsiooni PPE nimel 
 
Raport A7-0028/2011 

Jörg Leichtfried 

Kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogia ekspordi kontrollimine 
KOM(2008)0854 – C7-0062/2010 – 2008/0249(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt 

IId lisa 

Määrus (EÜ) nr 428/2009 
3. osa – lõige 3 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Iga eksportija, kes kasutab käesolevat 
üldist luba, peab teatama 
asukohaliikmesriigi pädevatele asutustele 
(nagu on määratletud artikli 6 lõikes 6) loa 
esmakordsest kasutamisest hiljemalt 30 
päeva jooksul pärast esimese ekspordi 
kuupäeva. 

3. Iga eksportija, kes kasutab käesolevat 
luba, peab teatama asukohaliikmesriigi 
pädevatele asutustele (nagu on määratletud 
artikli 6 lõikes 6) käesoleva loa 
esmakordsest kasutamisest hiljemalt 30 
päeva jooksul pärast esimese ekspordi 
kuupäeva või asukohaliikmesriigi asutuse 
nõudmisel enne käesoleva üldise 

ekspordiloa esimest kasutamist.  

Liikmesriigid teavitavad komisjoni 

teavitamise mehhanismist, mille nad 

käesoleva üldise ekspordiloa jaoks valisid. 

Komisjon avaldab saadud teabe Euroopa 

Liidu Teataja C-seerias. 
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Selle loa kasutamisega kaasnevad 

aruandlusnõuded ja lisateabe, mida loa 

alusel eksporditavate toodete kohta võib 

nõuda liikmesriik, kust eksport 

teostatakse, määravad kindlaks 

liikmesriigid.  

 
Liikmesriik võib nõuda, et eksportija, 

kellele see liikmesriik on asukohariik, 

registreeriks end enne nimetatud loa 

esimest kasutamist. Registreerimine on 

automaatne ja pädevad asutused 

saadavad selle kohta eksportijale 

kinnituse viivitamata, kuid mitte hiljem 

kui 10 tööpäeva jooksul pärast 

registreerimistaotluse saamist. 

 
Vajaduse korral võetakse teises ja 

kolmandas lõigus sätestatud nõuete 

aluseks nõuded, mis on kehtestatud 

riiklike üldiste ekspordilubade 

kasutamisele liikmesriikide poolt, kes 

selliseid lube väljastavad. 

Or. en 
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30.3.2011 A7-0028/50 

Muudatusettepanek  50 

Daniel Caspary 

fraktsiooni PPE nimel 
 
Raport A7-0028/2011 

Jörg Leichtfried 

Kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogia ekspordi kontrollimine 
KOM(2008)0854 – C7-0062/2010 – 2008/0249(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt 

IIf lisa 

Määrus (EÜ) nr 428/2009 
3. osa – lõige 3 – punkt 1 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1) teatama asukohaliikmesriigi pädevatele 
asutustele (nagu on määratletud artikli 6 
lõikes 6) loa esmakordsest kasutamisest 
hiljemalt 30 päeva jooksul pärast esimese 
ekspordi kuupäeva; 

1) teatama asukohaliikmesriigi pädevatele 
asutustele (nagu on määratletud artikli 6 
lõikes 6) käesoleva loa esmakordsest 
kasutamisest hiljemalt 30 päeva jooksul 
pärast esimese ekspordi kuupäeva või 
asukohaliikmesriigi asutuse nõudmisel 

enne käesoleva üldise ekspordiloa esimest 

kasutamist. Liikmesriigid teavitavad 

komisjoni teavitamise mehhanismist, 

mille nad käesoleva üldise ekspordiloa 

jaoks valisid. Komisjon avaldab saadud 

teabe Euroopa Liidu Teataja C-seerias. 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 
Selle loa kasutamisega kaasnevad 

aruandlusnõuded ja lisateabe, mida loa 

alusel eksporditavate toodete kohta võib 

nõuda liikmesriik, kust eksport 

teostatakse, määravad kindlaks 

liikmesriigid.  

 
Liikmesriik võib nõuda, et eksportija, 

kellele see liikmesriik on asukohariik, 

registreeriks end enne nimetatud loa 

esimest kasutamist. Registreerimine on 

automaatne ja pädevad asutused 

saadavad selle kohta eksportijale 

kinnituse viivitamata, kuid mitte hiljem 

kui 10 tööpäeva jooksul pärast 

registreerimistaotluse saamist. 

 
Vajaduse korral võetakse teises ja 

kolmandas lõigus sätestatud nõuete 

aluseks nõuded, mis on kehtestatud 

riiklike üldiste ekspordilubade 

kasutamisele liikmesriikide poolt, kes 

selliseid lube väljastavad. 

Or. en 
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30.3.2011 A7-0028/51 

Muudatusettepanek  51 

Daniel Caspary 

fraktsiooni PPE nimel 
 
Raport A7-0028/2011 

Jörg Leichtfried 

Kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogia ekspordi kontrollimine 
KOM(2008)0854 – C7-0062/2010 – 2008/0249(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt 

IIg lisa 

Määrus (EÜ) nr 428/2009 
3. osa – lõige 4 – punkt 1 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1) teatama asukohaliikmesriigi pädevatele 
asutustele (nagu on määratletud artikli 6 
lõikes 6) loa esmakordsest kasutamisest 
hiljemalt 30 päeva jooksul pärast esimese 
ekspordi kuupäeva; 

1) teatama asukohaliikmesriigi pädevatele 
asutustele (nagu on määratletud artikli 6 
lõikes 6) käesoleva loa esmakordsest 
kasutamisest hiljemalt 30 päeva jooksul 
pärast esimese ekspordi kuupäeva või 
asukohaliikmesriigi asutuse nõudmisel 

enne käesoleva üldise ekspordiloa esimest 

kasutamist. Liikmesriigid teavitavad 

komisjoni teavitamise mehhanismist, 

mille nad käesoleva üldise ekspordiloa 

jaoks valisid. Komisjon avaldab saadud 

teabe Euroopa Liidu Teataja C-seerias. 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 
Selle loa kasutamisega kaasnevad 

aruandlusnõuded ja lisateabe, mida loa 

alusel eksporditavate toodete kohta võib 

nõuda liikmesriik, kust eksport 

teostatakse, määravad kindlaks 

liikmesriigid.  

 
Liikmesriik võib nõuda, et eksportija, 

kellele see liikmesriik on asukohariik, 

registreeriks end enne nimetatud loa 

esimest kasutamist. Registreerimine on 

automaatne ja pädevad asutused 

saadavad selle kohta eksportijale 

kinnituse viivitamata, kuid mitte hiljem 

kui 10 tööpäeva jooksul pärast 

registreerimistaotluse saamist. 

 
Vajaduse korral võetakse teises ja 

kolmandas lõigus sätestatud nõuete 

aluseks nõuded, mis on kehtestatud 

riiklike üldiste ekspordilubade 

kasutamisele liikmesriikide poolt, kes 

selliseid lube väljastavad. 

Or. en 

 
 


