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Jörg Leichtfried 

Il-kontroll tal-esportazzjonijiet ta' oāāetti u teknoloāiji b'uŜu doppju 

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

Proposta għal regolament – att li jemenda 

Anness IIc 

Regolament (KE) Nru 428/2009 

Parti 3 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Kull esportatur li juŜa awtorizzazzjoni 

għandu jinforma lill-awtoritajiet 

kompetenti tal-Istat Membru fejn huwa 

rreāistrat (kif imsemmi fl-Artikolu 6(6)) 

bl-ewwel uŜu tal-awtorizzazzjoni mhux 
aktar tard minn 30 āurnata mill-ewwel 

esportazzjoni. 

4. Kull esportatur li juŜa awtorizzazzjoni 

għandu jinforma lill-awtoritajiet 

kompetenti tal-Istat Membru fejn huwa 

stabbilit (kif imsemmi fl-Artikolu 6(6)) bl-

ewwel uŜu ta' din l-awtorizzazzjoni mhux 
aktar tard minn 30 āurnata mill-ewwel 

esportazzjoni jew, alternattivament, u bi 
qbil ma' rekwiŜit mill-awtorità tal-Istat 
Membru fejn l-esportatur ikun stabbilit, 
qabel l-ewwel uŜu ta' din l-
Awtorizzazzjoni Āenerali għall-
Esportazzjoni. L-Istati Membri għandhom 
jinnotifikaw lill-Kummisjsoni dwar il-
metodu ta' notifika magħŜul għal din l-
Awtorizzazzjoni Āenerali għall-
Esportazzjoni. Il-Kummissjoni għandha 
tippubblika l-informazzjoni nnotofikata 
lilha fis-serje C ta' Il-Āurnal Uffiëjali tal-
Unjoni Ewropea. 
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Ir-rekwiŜiti ta' rappurtar marbuta mal-
uŜu ta' dik l-awtorizzazzjoni u 
informazzjoni addizzjonali li l-Istat 
Membru li minnu ssir l-esportazzjoni 
jista' jesiāi fuq oāāetti esportati taħt dik l-
awtorizzazzjoni huma ddefiniti mill-Istati 
Membri. 

 
Stat membru jista' jobbliga lill-esportatur 
stabbilit f'dak l-Istat Membru biex 
jirreāistra qabel l-ewwel uŜu ta' dik l-
awtorizzazzjoni. Ir-reāistrazzjoni għandha 
tkun awtomatika u għandha tiāi 
rikonoxxuta lill-esportatur mill-
awtoritajiet kompetenti mingħajr dewmien 
u fi kwalunkwe kaŜ fi Ŝmien għaxart ijiem 
tax-xogħol mill-wasla tat-talba għar-
reāistrazzjoni. 

 
Fejn applikabbli, ir-rekwiŜiti stipulati fl-
ewwel u t-tielet subparagrafu għandhom 
ikunu bbaŜati fuq dawk definiti għall-uŜu 
tal-awtorizzazzjonijiet āenerali nazzjonali 
għall-esportazzjoni mogħtija minn dawk l-
Istati Membri li jipprovdu 
awtorizzazzjonijiet tali. 

Or. en 
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Il-kontroll tal-esportazzjonijiet ta' oāāetti u teknoloāiji b'uŜu doppju 

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

Proposta għal regolament – att li jemenda 

Anness IId 

Regolament (KE) Nru 428/2009 

Parti 3 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Kull esportatur li juŜa din l-

awtorizzazzjoni āenerali għandu jinforma 
lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat 

Membru fejn huwa rreāistrat (kif imsemmi 

fl-Artikolu 6(6)) bl-ewwel uŜu tal-

awtorizzazzjoni mhux aktar tard minn 

30 āurnata mid-data tal-ewwel 

esportazzjoni. 

3. Kull esportatur li juŜa din l-

awtorizzazzjoni għandu jinforma lill-

awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru 

fejn huwa stabbilit (kif imsemmi fl-

Artikolu 6(6)) bl-ewwel uŜu tal-

awtorizzazzjoni mhux aktar tard minn 

30 āurnata mid-data tal-ewwel 

esportazzjoni. jew, alternattivament, u bi 
qbil ma' rekwiŜit mill-awtorità tal-Istat 
Membru fejn l-esportatur ikun stabbilit, 
qabel l-ewwel uŜu ta' din l-
Awtorizzazzjoni Āenerali għall-
Esportazzjoni. L-Istati Membri għandhom 
jinnotifikaw lill-Kummisjsoni dwar il-
metodu ta' notifika magħŜul għal din l-
Awtorizzazzjoni Āenerali għall-
Esportazzjoni. Il-Kummissjoni għandha 
tippubblika l-informazzjoni nnotofikata 
lilha fis-serje C ta' Il-Āurnal Uffiëjali tal-
Unjoni Ewropea. 
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Ir-rekwiŜiti ta' rappurtar marbuta mal-
uŜu ta' dik l-awtorizzazzjoni u 
informazzjoni addizzjonali li l-Istat 
Membru li minnu ssir l-esportazzjoni 
jista' jesiāi fuq oāāetti esportati taħt dik l-
awtorizzazzjoni huma ddefiniti mill-Istati 
Membri. 

 
Stat membru jista' jobbliga lill-esportatur 
stabbilit f'dak l-Istat Membru biex 
jirreāistra qabel l-ewwel uŜu ta' dik l-
awtorizzazzjoni. Ir-reāistrazzjoni għandha 
tkun awtomatika u għandha tiāi 
rikonoxxuta lill-esportatur mill-
awtoritajiet kompetenti mingħajr dewmien 
u fi kwalunkwe kaŜ fi Ŝmien għaxart ijiem 
tax-xogħol mill-wasla tat-talba għar-
reāistrazzjoni. 

 
Fejn applikabbli, ir-rekwiŜiti stipulati fl-
ewwel u t-tielet subparagrafu għandhom 
ikunu bbaŜati fuq dawk definiti għall-uŜu 
tal-awtorizzazzjonijiet āenerali nazzjonali 
għall-esportazzjoni mogħtija minn dawk l-
Istati Membri li jipprovdu 
awtorizzazzjonijiet tali. 

Or. en 
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Anness IIf 

Regolament (KE) Nru 428/2009 

Parti 3 – paragrafu 3 – punt 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(1) jinforma lill-awtoritajiet kompetenti 
tal-Istat Membru fejn huwa rreāistrat (kif 

imsemmi fl-Artikolu 6(6)) bl-ewwel uŜu 

tal-awtorizzazzjoni mhux aktar tard minn 
30 āurnata wara d-data tal-ewwel 
esportazzjoni; 

(1) jinnotifika lill-awtoritajiet kompetenti 
tal-Istat Membru fejn huwa stabbilit (kif 

imsemmi fl-Artikolu 6(6)) bl-ewwel uŜu 

ta' din l-awtorizzazzjoni mhux aktar tard 
minn 30 āurnata wara d-data meta ssir l-
ewwel esportazzjoni jew, alternattivament, 
u bi qbil ma' rekwiŜit mill-awtorità tal-
Istat Membru fejn l-esportatur ikun 
stabbilit, qabel l-ewwel uŜu ta' din l-
Awtorizzazzjoni Āenerali għall-
Esportazzjoni. L-Istati Membri għandhom 
jinnotifikaw lill-Kummisjsoni dwar il-
metodu ta' notifika magħŜul għal din l-
Awtorizzazzjoni Āenerali għall-
Esportazzjoni. Il-Kummissjoni għandha 
tippubblika l-informazzjoni nnotofikata 
lilha fis-serje C ta' Il-Āurnal Uffiëjali tal-
Unjoni Ewropea. 
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Ir-rekwiŜiti ta' rappurtar marbuta mal-
uŜu ta' dik l-awtorizzazzjoni u 
informazzjoni addizzjonali li l-Istat 
Membru li minnu ssir l-esportazzjoni 
jista' jesiāi fuq oāāetti esportati taħt dik l-
awtorizzazzjoni huma ddefiniti mill-Istati 
Membri. 

 
Stat membru jista' jobbliga lill-esportatur 
stabbilit f'dak l-Istat Membru biex 
jirreāistra qabel l-ewwel uŜu ta' dik l-
awtorizzazzjoni. Ir-reāistrazzjoni għandha 
tkun awtomatika u għandha tiāi 
rikonoxxuta lill-esportatur mill-
awtoritajiet kompetenti mingħajr dewmien 
u fi kwalunkwe kaŜ fi Ŝmien għaxart ijiem 
tax-xogħol mill-wasla tat-talba għar-
reāistrazzjoni. 

 
Fejn applikabbli, ir-rekwiŜiti stipulati fl-
ewwel u t-tielet subparagrafu għandhom 
ikunu bbaŜati fuq dawk definiti għall-uŜu 
tal-awtorizzazzjonijiet āenerali nazzjonali 
għall-esportazzjoni mogħtija minn dawk l-
Istati Membri li jipprovdu 
awtorizzazzjonijiet tali. 

Or. en 
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Il-kontroll tal-esportazzjonijiet ta' oāāetti u teknoloāiji b'uŜu doppju 

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

Proposta għal regolament – att li jemenda 

Anness IIg 

Regolament (KE) Nru 428/2009 

Parti 3 – paragrafu 4 – punt 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(1) jinforma lill-awtoritajiet kompetenti 
tal-Istat Membru fejn huwa rreāistrat (kif 

imsemmi fl-Artikolu 6(6)) bl-ewwel uŜu 

tal-awtorizzazzjoni mhux aktar tard minn 
30 āurnata wara d-data tal-ewwel 
esportazzjoni; 

(1) jinnotifika lill-awtoritajiet kompetenti 
tal-Istat Membru fejn huwa stabbilit (kif 

imsemmi fl-Artikolu 6(6)) bl-ewwel uŜu 

ta' din l-awtorizzazzjoni mhux aktar tard 
minn 30 āurnata wara d-data meta ssir l-
ewwel esportazzjoni jew, alternattivament, 
u bi qbil ma' rekwiŜit mill-awtorità tal-
Istat Membru fejn l-esportatur ikun 
stabbilit, qabel l-ewwel uŜu ta' din l-
Awtorizzazzjoni Āenerali għall-
Esportazzjoni. L-Istati Membri għandhom 
jinnotifikaw lill-Kummisjsoni dwar il-
metodu ta' notifika magħŜul għal din l-
Awtorizzazzjoni Āenerali għall-
Esportazzjoni. Il-Kummissjoni għandha 
tippubblika l-informazzjoni nnotofikata 
lilha fis-serje C ta' Il-Āurnal Uffiëjali tal-
Unjoni Ewropea. 
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Ir-rekwiŜiti ta' rappurtar marbuta mal-
uŜu ta' dik l-awtorizzazzjoni u 
informazzjoni addizzjonali li l-Istat 
Membru li minnu ssir l-esportazzjoni 
jista' jesiāi fuq oāāetti esportati taħt dik l-
awtorizzazzjoni huma ddefiniti mill-Istati 
Membri. 

 
Stat membru jista' jobbliga lill-esportatur 
stabbilit f'dak l-Istat Membru biex 
jirreāistra qabel l-ewwel uŜu ta' dik l-
awtorizzazzjoni. Ir-reāistrazzjoni għandha 
tkun awtomatika u għandha tiāi 
rikonoxxuta lill-esportatur mill-
awtoritajiet kompetenti mingħajr dewmien 
u fi kwalunkwe kaŜ fi Ŝmien għaxart ijiem 
tax-xogħol mill-wasla tat-talba għar-
reāistrazzjoni. 

 
Fejn applikabbli, ir-rekwiŜiti stipulati fl-
ewwel u t-tielet subparagrafu għandhom 
ikunu bbaŜati fuq dawk definiti għall-uŜu 
tal-awtorizzazzjonijiet āenerali nazzjonali 
għall-esportazzjoni mogħtija minn dawk l-
Istati Membri li jipprovdu 
awtorizzazzjonijiet tali. 

Or. en 

 

 

 


