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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

30.3.2011 A7-0028/48 

Módosítás  48 

Daniel Caspary 

a PPE képviselıcsoportja nevében 

 

Jelentés A7-0028/2011 

Jörg Leichtfried 

A kettıs felhasználású termékek és technológia kivitelére vonatkozó közösségi ellenırzési 

rendszer 

COM(2008)0854 – C7-0062/2010 – 2008/0249(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály 

II c melléklet 

428/2009/EK rendelet 

3 rész – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

4. Az ezt az engedélyt használó exportır 

legkésıbb 30 nappal az elsı kivitelt 

követıen köteles tájékoztatni (a 6. cikk (6) 

bekezdésében meghatározottak szerint) a 

székhelye szerinti tagállam illetékes 

hatóságait az engedély elsı 

felhasználásáról. 

4. Az ezt az engedélyt használó exportır 

legkésıbb 30 nappal az elsı kivitelt 

követıen köteles tájékoztatni (a 6. cikk (6) 

bekezdésében meghatározottak szerint) a 

székhelye szerinti tagállam illetékes 

hatóságait ezen engedély elsı 

felhasználásáról, vagy – alternatív 

lehetıségként és a székhelye szerinti 

tagállam elıírásainak megfelelıen – ezen 

általános kiviteli engedély elsı 

felhasználását megelızıen. A tagállamok 

értesítik a Bizottságot az ezen általános 

kiviteli engedélyhez kapcsolódóan 

választott értesítési mechanizmusról. A 

Bizottság a közölt információt az Európai 

Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában 

közzéteszi. 
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A tagállamok határozzák meg az ezen 

engedély felhasználására vonatkozó 

jelentéstételi követelményeket, valamint az 

ezen engedély alapján kivitt termékekre 

vonatkozó azon kiegészítı tájékoztatást, 

amelyet az a tagállam kérhet, amelybıl a 

kivitel megvalósul. 

 
A tagállamok elıírhatják, hogy a 

területükön székhellyel rendelkezı 

exportır az engedély elsı alkalommal 

történı felhasználását megelızıen 

nyilvántartásba vételre jelentkezzen. A 

nyilvántartásba vétel automatikus, és azt 

az illetékes hatóságoknak haladéktalanul 

és minden esetben a nyilvántartásba vételi 

kérelem beérkezésétıl számított tíz 

munkanapon belül vissza kell igazolniuk 

az exportırnek. 

 
Adott esetben a második és harmadik 

albekezdésben foglalt követelményeknek 

az általános nemzeti kiviteli engedélyeket 

elıíró tagállamok által kiadott ilyen 

engedélyek használatához megállapított 

követelményeken kell alapulniuk. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

30.3.2011 A7-0028/49 

Módosítás  49 

Daniel Caspary 

a PPE képviselıcsoportja nevében 

 

Jelentés A7-0028/2011 

Jörg Leichtfried 

A kettıs felhasználású termékek és technológia kivitelére vonatkozó közösségi ellenırzési 

rendszer 

COM(2008)0854 – C7-0062/2010 – 2008/0249(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály 

II d melléklet 

428/2009/EK rendelet 

3 rész – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

3. Az ezt az általános engedélyt használó 

exportır legkésıbb 30 nappal az elsı 

kivitelt követıen köteles tájékoztatni (a 6. 

cikk (6) bekezdésében meghatározottak 

szerint) a székhelye szerinti tagállam 

illetékes hatóságait az engedély elsı 

felhasználásáról. 

3. Az ezt az engedélyt használó exportır 

legkésıbb 30 nappal az elsı kivitelt 

követıen köteles tájékoztatni (a 6. cikk (6) 

bekezdésében meghatározottak szerint) a 

székhelye szerinti tagállam illetékes 

hatóságait az engedély elsı 

felhasználásáról, vagy – alternatív 

lehetıségként és a székhelye szerinti 

tagállam elıírásainak megfelelıen – ezen 

általános kiviteli engedély elsı 

felhasználását megelızıen. A tagállamok 

értesítik a Bizottságot az ezen általános 

kiviteli engedélyhez kapcsolódóan 

választott értesítési mechanizmusról. A 

Bizottság a közölt információt az Európai 

Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában 

közzéteszi. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 
A tagállamok határozzák meg az ezen 

engedély felhasználására vonatkozó 

jelentéstételi követelményeket, valamint az 

ezen engedély alapján kivitt termékekre 

vonatkozó azon kiegészítı tájékoztatást, 

amelyet az a tagállam kérhet, amelybıl a 

kivitel megvalósul. 

 
A tagállamok elıírhatják, hogy a 

területükön székhellyel rendelkezı 

exportır az engedély elsı alkalommal 

történı felhasználását megelızıen 

nyilvántartásba vételre jelentkezzen. A 

nyilvántartásba vétel automatikus, és azt 

az illetékes hatóságoknak haladéktalanul 

és minden esetben a nyilvántartásba vételi 

kérelem beérkezésétıl számított tíz 

munkanapon belül vissza kell igazolniuk 

az exportırnek. 

 
Adott esetben a második és harmadik 

albekezdésben foglalt követelményeknek 

az általános nemzeti kiviteli engedélyeket 

elıíró tagállamok által kiadott ilyen 

engedélyek használatához megállapított 

követelményeken kell alapulniuk. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

30.3.2011 A7-0028/50 

Módosítás  50 

Daniel Caspary 

a PPE képviselıcsoportja nevében 

 

Jelentés A7-0028/2011 

Jörg Leichtfried 

A kettıs felhasználású termékek és technológia kivitelére vonatkozó közösségi ellenırzési 

rendszer 

COM(2008)0854 – C7-0062/2010 – 2008/0249(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály 

II f melléklet 

428/2009/EK rendelet 

3 rész – 3 bekezdés – 1 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) tájékoztatni (a 6. cikk (6) bekezdésében 

meghatározottak szerint) a székhelye 

szerinti tagállam illetékes hatóságait az 

engedély elsı felhasználásáról legkésıbb 

30 nappal az elsı kivitelt követıen; 

(1) értesíteni (a 6. cikk (6) bekezdésében 

meghatározottak szerint) a székhelye 

szerinti tagállam illetékes hatóságait ezen 

engedély elsı felhasználásáról legkésıbb 

30 nappal az elsı kivitelt követıen, vagy – 

alternatív lehetıségként és a székhelye 

szerinti tagállam elıírásainak megfelelıen 

– ezen általános kiviteli engedély elsı 

felhasználását megelızıen. A tagállamok 

értesítik a Bizottságot az ezen általános 

kiviteli engedélyhez kapcsolódóan 

választott értesítési mechanizmusról. A 

Bizottság a közölt információt az Európai 

Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában 

közzéteszi. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 
A tagállamok határozzák meg az ezen 

engedély felhasználására vonatkozó 

jelentéstételi követelményeket, valamint az 

ezen engedély alapján kivitt termékekre 

vonatkozó azon kiegészítı tájékoztatást, 

amelyet az a tagállam kérhet, amelybıl a 

kivitel megvalósul. 

 
A tagállamok elıírhatják, hogy a 

területükön székhellyel rendelkezı 

exportır az engedély elsı alkalommal 

történı felhasználását megelızıen 

nyilvántartásba vételre jelentkezzen. A 

nyilvántartásba vétel automatikus, és azt 

az illetékes hatóságoknak haladéktalanul 

és minden esetben a nyilvántartásba vételi 

kérelem beérkezésétıl számított tíz 

munkanapon belül vissza kell igazolniuk 

az exportırnek. 

 
Adott esetben a második és harmadik 

albekezdésben foglalt követelményeknek 

az általános nemzeti kiviteli engedélyeket 

elıíró tagállamok által kiadott ilyen 

engedélyek használatához megállapított 

követelményeken kell alapulniuk. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

30.3.2011 A7-0028/51 

Módosítás  51 

Daniel Caspary 

a PPE képviselıcsoportja nevében 

 

Jelentés A7-0028/2011 

Jörg Leichtfried 

A kettıs felhasználású termékek és technológia kivitelére vonatkozó közösségi ellenırzési 

rendszer 

COM(2008)0854 – C7-0062/2010 – 2008/0249(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály 

II g melléklet 

428/2009/EK rendelet 

3 rész – 4 bekezdés – 1 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) tájékoztatni (a 6. cikk (6) bekezdésében 

meghatározottak szerint) a székhelye 

szerinti tagállam illetékes hatóságait az 

engedély elsı felhasználásáról legkésıbb 

30 nappal az elsı kivitelt követıen; 

(1) értesíteni (a 6. cikk (6) bekezdésében 

meghatározottak szerint) a székhelye 

szerinti tagállam illetékes hatóságait ezen 

engedély elsı felhasználásáról legkésıbb 

30 nappal az elsı kivitelt követıen, vagy – 

alternatív lehetıségként és a székhelye 

szerinti tagállam elıírásainak megfelelıen 

– ezen általános kiviteli engedély elsı 

felhasználását megelızıen. A tagállamok 

értesítik a Bizottságot az ezen általános 

kiviteli engedélyhez kapcsolódóan 

választott értesítési mechanizmusról. A 

Bizottság a közölt információt az Európai 

Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában 

közzéteszi. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 
A tagállamok határozzák meg az ezen 

engedély felhasználására vonatkozó 

jelentéstételi követelményeket, valamint az 

ezen engedély alapján kivitt termékekre 

vonatkozó azon kiegészítı tájékoztatást, 

amelyet az a tagállam kérhet, amelybıl a 

kivitel megvalósul. 

 
A tagállamok elıírhatják, hogy a 

területükön székhellyel rendelkezı 

exportır az engedély elsı alkalommal 

történı felhasználását megelızıen 

nyilvántartásba vételre jelentkezzen. A 

nyilvántartásba vétel automatikus, és azt 

az illetékes hatóságoknak haladéktalanul 

és minden esetben a nyilvántartásba vételi 

kérelem beérkezésétıl számított tíz 

munkanapon belül vissza kell igazolniuk 

az exportırnek. 

 
Adott esetben a második és harmadik 

albekezdésben foglalt követelményeknek 

az általános nemzeti kiviteli engedélyeket 

elıíró tagállamok által kiadott ilyen 

engedélyek használatához megállapított 

követelményeken kell alapulniuk. 

Or. en 

 

 


