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30.3.2011 A7-0028/48 

Amendement  48 

Daniel Caspary 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A7-0028/2011 

Jörg Leichtfried 

Controle op de uitvoer van producten en technologie voor tweeërlei gebruik 

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

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit 

Bijlage 

Verordening (EG) nr. 428/2009 

Bijlage II c – deel 3 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De exporteurs die deze vergunning 

gebruiken, moeten de bevoegde 

autoriteiten van de lidstaat waar zij 

gevestigd zijn (zoals gedefinieerd in artikel 

6, lid 6), binnen dertig dagen na de datum 

waarop de eerste uitvoer plaatsvindt in 

kennis stellen van het eerste gebruik van 

de vergunning. 

4. De exporteurs die deze vergunning 

gebruiken, moeten de bevoegde 

autoriteiten van de lidstaat waar zij 

gevestigd zijn (zoals gedefinieerd in artikel 

6, lid 6) in kennis stellen van het eerste 

gebruik van de vergunning binnen dertig 

dagen na de datum waarop de eerste 

uitvoer plaatsvindt of, op verzoek van de 

bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar 

de exporteur is gevestigd, vóór het eerste 

gebruik van de algemene 

uitvoervergunning. De lidstaten stellen de 

Commissie op de hoogte van het voor deze 

algemene uitvoervergunning gekozen 

kennisgevingsmechanisme. De Commissie 

maakt deze informatie openbaar in de C-

serie van het Publicatieblad van de 

Europese Unie. 

 
De aan het gebruik van deze vergunning 

verbonden meldingseisen en de 

aanvullende informatie over onder deze 

vergunning uitgevoerde producten waar 

de lidstaat van waaruit de export 

plaatsvindt om kan vragen, worden door 

de lidstaten bepaald. 

 
Een lidstaat kan voorschrijven dat de 

aldaar gevestigde exporteur zich laat 

registreren alvorens voor het eerst van 

deze vergunning gebruik wordt gemaakt. 

De registratie geschiedt automatisch en 
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wordt onverwijld, en in elk geval binnen 

10 werkdagen na ontvangst van de 

registratieaanvraag, door de bevoegde 

autoriteiten aan de exporteur bevestigd. 

 
Indien van toepassing, worden de in de 

tweede en derde alinea geformuleerde 

eisen gebaseerd op de eisen voor het 

gebruik van nationale algemene 

uitvoervergunningen die worden verleend 

door de lidstaten waar dergelijke 

vergunningen bestaan. 

Or. en 
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30.3.2011 A7-0028/49 

Amendement  49 

Daniel Caspary 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A7-0028/2011 

Jörg Leichtfried 

Controle op de uitvoer van producten en technologie voor tweeërlei gebruik 

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

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit 

Bijlage 

Verordening (EG) nr. 428/2009 

Bijlage II d – deel 3 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De exporteurs die deze algemene 

vergunning gebruiken, moeten de 

bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar 

zij gevestigd zijn (zoals gedefinieerd in 

artikel 6, lid 6), binnen dertig dagen na de 

datum waarop de eerste uitvoer plaatsvindt 

in kennis stellen van het eerste gebruik van 

deze vergunning. 

3. De exporteurs die deze vergunning 

gebruiken, moeten de bevoegde 

autoriteiten van de lidstaat waar zij 

gevestigd zijn (zoals gedefinieerd in artikel 

6, lid 6) in kennis stellen van het eerste 

gebruik van de vergunning binnen dertig 

dagen na de datum waarop de eerste 

uitvoer plaatsvindt of, op verzoek van de 

bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar 

de exporteur is gevestigd, vóór het eerste 

gebruik van de algemene 

uitvoervergunning. De lidstaten stellen de 

Commissie op de hoogte van het voor deze 

algemene uitvoervergunning gekozen 

kennisgevingsmechanisme. De Commissie 

maakt deze informatie openbaar in de C-

serie van het Publicatieblad van de 

Europese Unie. 

 
De aan het gebruik van deze vergunning 

verbonden meldingseisen en de 

aanvullende informatie over onder deze 

vergunning uitgevoerde producten waar 

de lidstaat van waaruit de export 

plaatsvindt om kan vragen, worden door 

de lidstaten bepaald. 

 
Een lidstaat kan voorschrijven dat de 

aldaar gevestigde exporteur zich laat 

registreren alvorens voor het eerst van 

deze vergunning gebruik wordt gemaakt. 
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De registratie geschiedt automatisch en 

wordt onverwijld, en in elk geval binnen 

10 werkdagen na ontvangst van de 

registratieaanvraag, door de bevoegde 

autoriteiten aan de exporteur bevestigd. 

 
Indien van toepassing, worden de in de 

tweede en derde alinea geformuleerde 

eisen gebaseerd op de eisen voor het 

gebruik van nationale algemene 

uitvoervergunningen die worden verleend 

door de lidstaten waar dergelijke 

vergunningen bestaan. 

Or. en 
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30.3.2011 A7-0028/50 

Amendement  50 

Daniel Caspary 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A7-0028/2011 

Jörg Leichtfried 

Controle op de uitvoer van producten en technologie voor tweeërlei gebruik 

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

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit 

Bijlage 

Verordening (EG) nr. 428/2009 

Bijlage II f – deel 3 – lid 3 – punt 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) de bevoegde autoriteiten van de lidstaat 

waar zij gevestigd zijn (zoals gedefinieerd 

in artikel 6, lid 6), binnen dertig dagen na 

de datum van de eerste uitvoer in kennis 

stellen van het eerste gebruik van de 

vergunning; 

(1) de bevoegde autoriteiten van de lidstaat 

waar zij gevestigd zijn (zoals gedefinieerd 

in artikel 6, lid 6) in kennis stellen van het 

eerste gebruik van de vergunning binnen 

dertig dagen na de datum waarop de 

eerste uitvoer plaatsvindt of, op verzoek 

van de bevoegde autoriteiten van de 

lidstaat waar de exporteur is gevestigd, 

vóór het eerste gebruik van de algemene 

uitvoervergunning. De lidstaten stellen de 

Commissie op de hoogte van het voor deze 

algemene uitvoervergunning gekozen 

kennisgevingsmechanisme. De Commissie 

maakt deze informatie openbaar in de C-

serie van het Publicatieblad van de 

Europese Unie. 

 
De aan het gebruik van deze vergunning 

verbonden meldingseisen en de 

aanvullende informatie over onder deze 

vergunning uitgevoerde producten waar 

de lidstaat van waaruit de export 

plaatsvindt om kan vragen, worden door 

de lidstaten bepaald. 

 
Een lidstaat kan voorschrijven dat de 

aldaar gevestigde exporteur zich laat 

registreren alvorens voor het eerst van 

deze vergunning gebruik wordt gemaakt. 

De registratie geschiedt automatisch en 

wordt onverwijld, en in elk geval binnen 
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10 werkdagen na ontvangst van de 

registratieaanvraag, door de bevoegde 

autoriteiten aan de exporteur bevestigd. 

 
Indien van toepassing, worden de in de 

tweede en derde alinea geformuleerde 

eisen gebaseerd op de eisen voor het 

gebruik van nationale algemene 

uitvoervergunningen die worden verleend 

door de lidstaten waar dergelijke 

vergunningen bestaan. 

Or. en 
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30.3.2011 A7-0028/51 

Amendement  51 

Daniel Caspary 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A7-0028/2011 

Jörg Leichtfried 

Controle op de uitvoer van producten en technologie voor tweeërlei gebruik 

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

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit 

Bijlage 

Verordening (EG) nr. 428/2009 

Bijlage II g – deel 3 – lid 4 – punt 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) de bevoegde autoriteiten van de lidstaat 

waar zij gevestigd zijn (zoals gedefinieerd 

in artikel 6, lid 6), binnen dertig dagen na 

de datum van de eerste uitvoer in kennis 

stellen van het eerste gebruik van de 

vergunning; 

(1) de bevoegde autoriteiten van de lidstaat 

waar zij gevestigd zijn (zoals gedefinieerd 

in artikel 6, lid 6) in kennis stellen van het 

eerste gebruik van de vergunning binnen 

dertig dagen na de datum waarop de 

eerste uitvoer plaatsvindt of, op verzoek 

van de bevoegde autoriteiten van de 

lidstaat waar de exporteur is gevestigd, 

vóór het eerste gebruik van de algemene 

uitvoervergunning. De lidstaten stellen de 

Commissie op de hoogte van het voor deze 

algemene uitvoervergunning gekozen 

kennisgevingsmechanisme. De Commissie 

maakt deze informatie openbaar in de C-

serie van het Publicatieblad van de 

Europese Unie. 

 
De aan het gebruik van deze vergunning 

verbonden meldingseisen en de 

aanvullende informatie over onder deze 

vergunning uitgevoerde producten waar 

de lidstaat van waaruit de export 

plaatsvindt om kan vragen, worden door 

de lidstaten bepaald. 

 
Een lidstaat kan voorschrijven dat de 

aldaar gevestigde exporteur zich laat 

registreren alvorens voor het eerst van 

deze vergunning gebruik wordt gemaakt. 

De registratie geschiedt automatisch en 

wordt onverwijld, en in elk geval binnen 
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10 werkdagen na ontvangst van de 

registratieaanvraag, door de bevoegde 

autoriteiten aan de exporteur bevestigd. 

 
Indien van toepassing, worden de in de 

tweede en derde alinea geformuleerde 

eisen gebaseerd op de eisen voor het 

gebruik van nationale algemene 

uitvoervergunningen die worden verleend 

door de lidstaten waar dergelijke 

vergunningen bestaan. 

Or. en 

 

 


