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30.3.2011 A7-0028/48 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  48 

Daniel Caspary 

v mene poslaneckého klubu PPE 
 
Správa A7-0028/2011 

Jörg Leichtfried 

Kontrola exportov položiek a technológie s dvojakým použitím 
KOM(2008)0854 – C7-0062/2010 – 2008/0249(COD) 

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt 

Príloha IIc 

Nariadenie (ES) č. 428/2009 
Časť 3 – odsek 4 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

4. Každý výrobca, ktorý používa toto 
povolenie, musí oznámiť príslušným 
orgánom členského štátu, v ktorom má 
sídlo (podľa vymedzenia v článku 6 ods. 
6), prvé použitie povolenia najneskôr do 30 
dní od dátumu prvého vývozu. 

4. Každý výrobca, ktorý používa toto 
povolenie, musí oznámiť príslušným 
orgánom členského štátu, v ktorom má 
sídlo (podľa vymedzenia v článku 6 ods. 
6), prvé použitie povolenia najneskôr do 30 
dní od dátumu prvého vývozu alebo, 
v súlade s požiadavkou orgánu členského 
štátu, v ktorom má vývozca sídlo, pred 
prvým použitím tohto všeobecného 
vývozného povolenia. Členské štáty 
oznámia Komisii mechanizmus 
oznámenia, ktorý zvolili pre toto 
všeobecné vývozné povolenie. Komisia 
zverejní informácie, ktoré jej boli 
oznámené, v sérii C Úradného vestníka 
Európskej únie. 
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Požiadavky na podávanie správ súvisiace 
s použitím tohto povolenia a dodatočné 
informácie, ktoré môže členský štát 
vývozu požadovať o tovare, ktorý sa na 
základe tohto povolenia vyváža, stanovujú 
členské štáty. 

 
Členský štát môže požadovať, aby sa 
vývozca so sídlom v tomto členskom štáte 
pred prvým použitím tohto povolenia 
zaregistroval. Registrácia je automatická 
a príslušné orgány ju potvrdia vývozcovi 
bezodkladne, najneskôr však do desiatich 
pracovných dní odo dňa doručenia 
žiadosti o registráciu. 

 
Požiadavky uvedené v druhom a treťom 
pododseku sa v prípade potreby zakladajú 
na požiadavkách vymedzených pre 
používanie vnútroštátnych všeobecných 
vývozných povolení udelených tými 
členskými štátmi, ktoré takéto povolenia 
poskytujú. 

Or. en 
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30.3.2011 A7-0028/49 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  49 

Daniel Caspary 

v mene poslaneckého klubu PPE 
 
Správa A7-0028/2011 

Jörg Leichtfried 

Kontrola exportov položiek a technológie s dvojakým použitím 
KOM(2008)0854 – C7-0062/2010 – 2008/0249(COD) 

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt 

Príloha IId 

Nariadenie (ES) č. 428/2009 
Časť 3 – odsek 3 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

3. Každý výrobca, ktorý používa toto 
všeobecné povolenie, musí oznámiť 
príslušným orgánom členského štátu, v 
ktorom má sídlo (podľa vymedzenia v 
článku 6 ods. 6), prvé použitie povolenia 
najneskôr do 30 dní od dátumu prvého 
vývozu. 

3. Každý výrobca, ktorý používa toto 
povolenie, musí oznámiť príslušným 
orgánom členského štátu, v ktorom má 
sídlo (podľa vymedzenia v článku 6 ods. 
6), prvé použitie povolenia najneskôr do 30 
dní od dátumu prvého vývozu alebo, 
v súlade s požiadavkou orgánu členského 
štátu, v ktorom má vývozca sídlo, pred 
prvým použitím tohto všeobecného 
vývozného povolenia. Členské štáty 
oznámia Komisii mechanizmus 
oznámenia, ktorý zvolili pre toto 
všeobecné vývozné povolenie. Komisia 
zverejní informácie, ktoré jej boli 
oznámené, v sérii C Úradného vestníka 
Európskej únie. 
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Požiadavky na podávanie správ súvisiace 
s použitím tohto povolenia a dodatočné 
informácie, ktoré môže členský štát 
vývozu požadovať o tovare, ktorý sa na 
základe tohto povolenia vyváža, stanovujú 
členské štáty. 

 
Členský štát môže požadovať, aby sa 
vývozca so sídlom v tomto členskom štáte 
pred prvým použitím tohto povolenia 
zaregistroval. Registrácia je automatická 
a príslušné orgány ju potvrdia vývozcovi 
bezodkladne, najneskôr však do desiatich 
pracovných dní odo dňa doručenia 
žiadosti o registráciu. 

 
Požiadavky uvedené v druhom a treťom 
pododseku sa v prípade potreby zakladajú 
na požiadavkách vymedzených pre 
používanie vnútroštátnych všeobecných 
vývozných povolení udelených tými 
členskými štátmi, ktoré takéto povolenia 
poskytujú. 

Or. en 
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30.3.2011 A7-0028/50 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  50 

Daniel Caspary 

v mene poslaneckého klubu PPE 
 
Správa A7-0028/2011 

Jörg Leichtfried 

Kontrola exportov položiek a technológie s dvojakým použitím 
KOM(2008)0854 – C7-0062/2010 – 2008/0249(COD) 

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt 

Príloha IIf 

Nariadenie (ES) č. 428/2009 
Časť 3 – odsek 3 – bod 1 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(1) oznámiť príslušným orgánom 
členského štátu, v ktorom má sídlo (podľa 
vymedzenia v článku 6 ods. 6), prvé 
použitie povolenia najneskôr do 30 dní od 
dátumu prvého vývozu, 

(1) oznámiť príslušným orgánom 
členského štátu, v ktorom má sídlo (podľa 
vymedzenia v článku 6 ods. 6), prvé 
použitie povolenia najneskôr do 30 dní od 
dátumu prvého vývozu alebo, v súlade 
s požiadavkou orgánu členského štátu, 
v ktorom má vývozca sídlo, pred prvým 
použitím tohto všeobecného vývozného 
povolenia. Členské štáty oznámia Komisii 
mechanizmus oznámenia, ktorý zvolili pre 
toto všeobecné vývozné povolenie. 
Komisia zverejní informácie, ktoré jej boli 
oznámené, v sérii C Úradného vestníka 
Európskej únie. 
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Požiadavky na podávanie správ súvisiace 
s použitím tohto povolenia a dodatočné 
informácie, ktoré môže vyvážajúci členský 
štát požadovať o tovare, ktorý sa na 
základe tohto povolenia vyváža, stanovujú 
členské štáty. 

 
Členský štát môže požadovať, aby sa 
vývozca so sídlom v tomto členskom štáte 
pred prvým použitím tohto povolenia 
zaregistroval. Registrácia je automatická 
a príslušné orgány ju potvrdia vývozcovi 
bezodkladne, najneskôr však do desiatich 
pracovných dní odo dňa doručenia 
žiadosti o registráciu. 

 
Požiadavky uvedené v druhom a treťom 
pododseku sa v prípade potreby zakladajú 
na požiadavkách vymedzených pre 
používanie vnútroštátnych všeobecných 
vývozných povolení udelených tými 
členskými štátmi, ktoré takéto povolenia 
poskytujú. 

Or. en 
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30.3.2011 A7-0028/51 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  51 

Daniel Caspary 

v mene poslaneckého klubu PPE 
 
Správa A7-0028/2011 

Jörg Leichtfried 

Kontrola exportov položiek a technológie s dvojakým použitím 
KOM(2008)0854 – C7-0062/2010 – 2008/0249(COD) 

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt 

Príloha IIg 

Nariadenie (ES) č. 428/2009 
Časť 3 – odsek 4 – bod 1 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(1) oznámiť príslušným orgánom 
členského štátu, v ktorom má sídlo (podľa 
vymedzenia v článku 6 ods. 6), prvé 
použitie povolenia najneskôr do 30 dní od 
dátumu prvého vývozu, 

(1) oznámiť príslušným orgánom 
členského štátu, v ktorom má sídlo (podľa 
vymedzenia v článku 6 ods. 6), prvé 
použitie povolenia najneskôr do 30 dní od 
dátumu prvého vývozu alebo, v súlade 
s požiadavkou orgánu členského štátu, 
v ktorom má vývozca sídlo, pred prvým 
použitím tohto všeobecného vývozného 
povolenia. Členské štáty oznámia Komisii 
mechanizmus oznámenia, ktorý zvolili pre 
toto všeobecné vývozné povolenie. 
Komisia zverejní informácie, ktoré jej boli 
oznámené, v sérii C Úradného vestníka 
Európskej únie. 
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Požiadavky na podávanie správ súvisiace 
s použitím tohto povolenia a dodatočné 
informácie, ktoré môže vyvážajúci členský 
štát požadovať o tovare, ktorý sa na 
základe tohto povolenia vyváža, stanovujú 
členské štáty. 

 
Členský štát môže požadovať, aby sa 
vývozca so sídlom v tomto členskom štáte 
pred prvým použitím tohto povolenia 
zaregistroval. Registrácia je automatická 
a príslušné orgány ju potvrdia vývozcovi 
bezodkladne, najneskôr však do desiatich 
pracovných dní odo dňa doručenia 
žiadosti o registráciu. 

 
Požiadavky uvedené v druhom a treťom 
pododseku sa v prípade potreby zakladajú 
na požiadavkách vymedzených pre 
používanie vnútroštátnych všeobecných 
vývozných povolení udelených tými 
členskými štátmi, ktoré takéto povolenia 
poskytujú. 

Or. en 

 
 


