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Alteração  48 

Daniel Caspary 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A7-0028/2011 

Jörg Leichtfried 

Controlo das exportações de produtos e tecnologias de dupla utilização 

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

Proposta de regulamento – acto modificativo 

Anexo II-C 

Regulamento (CE) N.º 428/2009 

Parte 3 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Todos os exportadores que utilizarem a 

presente autorização têm de informar as 

autoridades competentes do Estado-

Membro onde se encontram estabelecidos 

(como definido no n.º 6 do artigo 6.º) da 

primeira utilização da autorização, o mais 

tardar 30 dias após a data em que é 

realizada a primeira exportação. 

4. Todos os exportadores que utilizarem a 

presente autorização têm de informar as 

autoridades competentes do 

Estado-Membro onde se encontram 

estabelecidos (como definido no n.º 6 do 

artigo 6.º) da primeira utilização desta 

autorização, o mais tardar 30 dias após a 

data em que é realizada a primeira 

exportação, ou, alternativamente, e de 

acordo com um requisito da autoridade do 

Estado-Membro em que o exportador se 

encontra estabelecido, antes da primeira 

utilização desta autorização geral de 

exportação. Os Estados-Membros 

notificam à Comissão o mecanismo de 

notificação escolhido para esta 

autorização geral de exportação. A 

Comissão publica a informação que lhe é 

notificada na série C do Jornal Oficial da 

União Europeia. 
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Os requisitos em matéria de informação 

aplicáveis à utilização da presente 

autorização, bem como as informações 

suplementares que o Estado-Membro de 

proveniência da exportação exige 

relativamente aos produtos abrangidos 

pela presente autorização, são definidos 

pelos Estados-Membros. 

 
Os Estados-Membros podem exigir que os 

exportadores estabelecidos no respectivo 

território se registem antes da primeira 

utilização da autorização. O registo será 

automático, devendo as autoridades 

competentes notificá-lo ao exportador sem 

demora, no prazo de dez dias úteis a 

contar da data de recepção. 

 
Os requisitos estabelecidos no segundo e 

no terceiro parágrafo do presente número 

deverão basear-se, se for o caso, nos 

requisitos definidos para a utilização das 

autorizações gerais de exportação 

nacionais concedidas pelos Estados-

Membros que prevêem este tipo de 

autorizações. 

Or. en 
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Relatório A7-0028/2011 

Jörg Leichtfried 

Controlo das exportações de produtos e tecnologias de dupla utilização 

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

Proposta de regulamento – acto modificativo 

Anexo II-D 

REGULAMENTO (CE) N.º 428/2009 

Parte 3 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Todos os exportadores que utilizarem a 

presente autorização geral têm de informar 

as autoridades competentes do Estado-

Membro onde se encontram estabelecidos 

(como definido no n.º 6 do artigo 6.º) da 

primeira utilização da presente autorização, 

o mais tardar 30 dias após a data em que é 

realizada a primeira exportação. 

3. Todos os exportadores que utilizarem a 

presente autorização têm de informar as 

autoridades competentes do Estado-

Membro onde se encontram estabelecidos 

(como definido no n.º 6 do artigo 6.º) da 

primeira utilização da autorização, o mais 

tardar 30 dias após a data em que é 

realizada a primeira exportação, ou, 

alternativamente, e de acordo com um 

requisito da autoridade do Estado- Membro 

em que o exportador se encontra 

estabelecido, antes da primeira utilização 

desta autorização geral de exportação. Os 

Estados-Membros notificam à Comissão o 

mecanismo de notificação escolhido para 

esta autorização geral de exportação. A 

Comissão publica a informação que lhe é 

notificada na série C do Jornal Oficial da 

União Europeia. 
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Os requisitos em matéria de informação 

aplicáveis à utilização da presente 

autorização, bem como as informações 

suplementares que o Estado-Membro de 

proveniência da exportação exige 

relativamente aos produtos abrangidos 

pela presente autorização, são definidos 

pelos Estados-Membros. 

 
Os Estados-Membros podem exigir que os 

exportadores estabelecidos no respectivo 

território se registem antes da primeira 

utilização da autorização. O registo será 

automático, devendo as autoridades 

competentes notificá-lo ao exportador sem 

demora, no prazo de dez dias úteis a 

contar da data de recepção. 

 
Os requisitos estabelecidos no segundo e 

no terceiro parágrafo do presente número 

deverão basear-se, se for o caso, nos 

requisitos definidos para a utilização das 

autorizações gerais de exportação 

nacionais concedidas pelos Estados-

Membros que prevêem este tipo de 

autorizações. 

Or. en 
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Controlo das exportações de produtos e tecnologias de dupla utilização 
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Proposta de regulamento – acto modificativo 

Anexo II-F 

REGULAMENTO (CE) N.º 428/2009 

Parte 3 – n.º 3 – ponto 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

(1) informar as autoridades competentes do 

Estado-Membro onde se encontram 

estabelecidos (como definido no n.º 6 do 

artigo 6.º) da primeira utilização da 

autorização, o mais tardar 30 dias após a 

data da primeira exportação; 

(1) notificar as autoridades competentes do 

Estado-Membro onde se encontram 

estabelecidos (como definido no n.º 6 do 

artigo 6.º) da primeira utilização da 

autorização, o mais tardar 30 dias após a 

data em que é realizada a primeira 

exportação, ou, alternativamente, e de 

acordo com um requisito da autoridade do 

Estado- Membro em que o exportador se 

encontra estabelecido, antes da primeira 

utilização desta autorização geral de 

exportação. Os Estados-Membros 

notificam à Comissão o mecanismo de 

notificação escolhido para esta 

autorização geral de exportação. A 

Comissão publica a informação que lhe é 

notificada na série C do Jornal Oficial da 

União Europeia. 
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Os requisitos em matéria de informação 

aplicáveis à utilização da presente 

autorização, bem como as informações 

suplementares que o Estado-Membro de 

proveniência da exportação exige 

relativamente aos produtos abrangidos 

pela presente autorização, são definidos 

pelos Estados-Membros. 

 
Os Estados-Membros podem exigir que os 

exportadores estabelecidos no respectivo 

território se registem antes da primeira 

utilização da autorização. O registo será 

automático, devendo as autoridades 

competentes notificá-lo ao exportador sem 

demora, no prazo de dez dias úteis a 

contar da data de recepção. 

 
Os requisitos estabelecidos no segundo e 

no terceiro parágrafo do presente número 

deverão basear-se, se for o caso, nos 

requisitos definidos para a utilização das 

autorizações gerais de exportação 

nacionais concedidas pelos Estados-

Membros que prevêem este tipo de 

autorizações. 

Or. en 
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Proposta de regulamento – acto modificativo 

Anexo II-G 

REGULAMENTO (CE) N.º 428/2009 

Parte 3 – n.º 4 – ponto 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

(1) informar as autoridades competentes do 

Estado-Membro onde se encontram 

estabelecidos (como definido no n.º 6 do 

artigo 6.º) da primeira utilização da 

autorização, o mais tardar 30 dias após a 

data da primeira exportação; 

(1) notificar as autoridades competentes do 

Estado-Membro onde se encontram 

estabelecidos (como definido no n.º 6 do 

artigo 6.º) da primeira utilização da 

autorização, o mais tardar 30 dias após a 

data em que é realizada a primeira 

exportação, ou, alternativamente, e de 

acordo com um requisito da autoridade do 

Estado- Membro em que o exportador se 

encontra estabelecido, antes da primeira 

utilização desta autorização geral de 

exportação. Os Estados-Membros 

notificam à Comissão o mecanismo de 

notificação escolhido para esta 

autorização geral de exportação. A 

Comissão publica a informação que lhe é 

notificada na série C do Jornal Oficial da 

União Europeia. 
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Os requisitos em matéria de informação 

aplicáveis à utilização da presente 

autorização, bem como as informações 

suplementares que o Estado-Membro de 

proveniência da exportação exige 

relativamente aos produtos abrangidos 

pela presente autorização, são definidos 

pelos Estados-Membros. 

 
Os Estados-Membros podem exigir que os 

exportadores estabelecidos no respectivo 

território se registem antes da primeira 

utilização da autorização. O registo será 

automático, devendo as autoridades 

competentes notificá-lo ao exportador sem 

demora, no prazo de dez dias úteis a 

contar da data de recepção. 

 
Os requisitos estabelecidos no segundo e 

no terceiro parágrafo do presente número 

deverão basear-se, se for o caso, nos 

requisitos definidos para a utilização das 

autorizações gerais de exportação 

nacionais concedidas pelos Estados-

Membros que prevêem este tipo de 

autorizações. 

Or. en 

 

 


