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30.3.2011 A7-0028/48 

Predlog spremembe  48 

Daniel Caspary 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A7-0028/2011 

Jörg Leichtfried 

Nadzor izvoza blaga in tehnologije z dvojno rabo 

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

Predlog uredbe – akt o spremembi 

Priloga IIc 

Uredba (ES) št. 428/2009 

Del 3 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Vsak izvoznik mora pristojne organe 

države članice, v kateri je registriran, 

obvestiti (kakor je določeno v členu 6(6)) o 

prvi uporabi dovoljenja najpozneje 30 dni 

po datumu prvega izvoza. 

4. Vsak izvoznik mora pristojne organe 

države članice, v kateri je registriran, 

obvestiti (kakor je določeno v členu 6(6)) o 

prvi uporabi tega dovoljenja najpozneje 30 

dni po datumu prvega izvoza, oziroma, 

kadar pride do prvega izvoza, in v skladu z 

zahtevami organov države članice, kjer 

ima izvoznik sedež, pred prvo uporabo 

tega splošnega izvoznega dovoljenja. 

Države članice obvestijo Komisijo o 

izbranem mehanizmu obveščanja za to 

splošno izvozno dovoljenje. Komisija 

sporočene podatke objavi v seriji C 

Uradnega lista Evropske unije. 

 Zahteve po poročanju, povezane z 

uporabo tega dovoljenja, in dodatne 

podatke, ki jih o blagu, ki je predmet 

izvoza, na podlagi tega dovoljenja zahteva 

država članica, iz katere se izvaža, 

določijo države članice. 

 Država članica lahko zahteva od 

izvoznika, ki ima sedež v tej državi članici, 

da se registrira pred prvo uporabo tega 

dovoljenja. Registracija je samodejna, 

pristojni organi pa jo izvozniku potrdijo 

takoj, vsekakor pa v desetih delovnih dneh 

od prejema zahtevka za registracijo. 

 Kjer je to primerno, zahteve iz drugega in 

tretjega pododstavka temeljijo na 
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zahtevah, ki veljajo za uporabo 

nacionalnih splošnih izvoznih dovoljenj, 

ki jih izdajajo države članice, ki 

zagotavljajo ta dovoljenja. 

Or. en 
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30.3.2011 A7-0028/49 

Predlog spremembe  49 

Daniel Caspary 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A7-0028/2011 

Jörg Leichtfried 

Nadzor izvoza blaga in tehnologije z dvojno rabo 

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

Predlog uredbe – akt o spremembi 

Priloga IId 

Uredba (ES) št. 428/2009 

Del 3 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Vsak izvoznik mora pristojne organe 

države članice, v katerih je registriran, 

obvestiti (kakor je določeno v členu 6(6)) o 

prvi uporabi splošnega dovoljenja 

najpozneje 30 dni po datumu prvega 

izvoza. 

3. Vsak izvoznik mora pristojne organe 

države članice, v kateri je registriran, 

obvestiti (kakor je določeno v členu 6(6)) o 

prvi uporabi tega dovoljenja najpozneje 30 

dni po datumu prvega izvoza, oziroma, 

kadar pride do prvega izvoza, in v skladu z 

zahtevami organov države članice, kjer 

ima izvoznik sedež, pred prvo uporabo 

tega splošnega izvoznega dovoljenja. 

Države članice obvestijo Komisijo o 

izbranem mehanizmu obveščanja za to 

splošno izvozno dovoljenje. Komisija 

sporočene podatke objavi v seriji C 

Uradnega lista Evropske unije. 

 Zahteve po poročanju, povezane z 

uporabo tega dovoljenja, in dodatne 

podatke, ki jih o blagu, ki je predmet 

izvoza, na podlagi tega dovoljenja zahteva 

država članica, iz katere se izvaža, 

določijo države članice. 

 Država članica lahko zahteva od 

izvoznika, ki ima sedež v tej državi članici, 

da se registrira pred prvo uporabo tega 

dovoljenja. Registracija je samodejna, 

pristojni organi pa jo izvozniku potrdijo 

takoj, vsekakor pa v desetih delovnih dneh 

od prejema zahtevka za registracijo. 
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 Kjer je to primerno, zahteve iz drugega in 

tretjega pododstavka temeljijo na 

zahtevah, ki veljajo za uporabo 

nacionalnih splošnih izvoznih dovoljenj, 

ki jih izdajajo države članice, ki 

zagotavljajo ta dovoljenja. 

Or. en 



 

AM\862876SL.doc  PE459.735v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

30.3.2011 A7-0028/50 

Predlog spremembe  50 

Daniel Caspary 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A7-0028/2011 

Jörg Leichtfried 

Nadzor izvoza blaga in tehnologije z dvojno rabo 

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

Predlog uredbe – akt o spremembi 

Priloga IIf 

Uredba (ES) št. 428/2009 

Del 3 – odstavek 3 – točka 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) pristojne organe države članice, kjer je 

registriran, obvestiti (kakor je določeno v 

členu 6(6)) o prvi uporabi dovoljenja 

najpozneje 30 dni po datumu prvega 

izvoza, 

(1) pristojnim organom države članice, 

kjer je registriran, sporočiti (kakor je 

določeno v členu 6(6)) o prvi uporabi 

dovoljenja najpozneje 30 dni po datumu 

prvega izvoza, oziroma, kadar pride do 

prvega izvoza, in v skladu z zahtevami 

organov države članice, kjer ima izvoznik 

sedež, pred prvo uporabo tega splošnega 

izvoznega dovoljenja. Države članice 

obvestijo Komisijo o izbranem mehanizmu 

obveščanja za to splošno izvozno 

dovoljenje. Komisija sporočene podatke 

objavi v seriji C Uradnega lista Evropske 

unije. 

 Zahteve po poročanju, povezane z 

uporabo tega dovoljenja, in dodatne 

podatke, ki jih o blagu, ki je predmet 

izvoza, na podlagi tega dovoljenja zahteva 

država članica, iz katere se izvaža, 

določijo države članice. 

 Država članica lahko zahteva od 

izvoznika, ki ima sedež v tej državi članici, 

da se registrira pred prvo uporabo tega 

dovoljenja. Registracija je samodejna, 

pristojni organi pa jo izvozniku potrdijo 

takoj, vsekakor pa v desetih delovnih dneh 

od prejema zahtevka za registracijo. 
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 Kjer je to primerno, zahteve iz drugega in 

tretjega pododstavka temeljijo na 

zahtevah, ki veljajo za uporabo 

nacionalnih splošnih izvoznih dovoljenj, 

ki jih izdajajo države članice, ki 

zagotavljajo ta dovoljenja. 

Or. en 
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30.3.2011 A7-0028/51 

Predlog spremembe  51 

Daniel Caspary 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A7-0028/2011 

Jörg Leichtfried 

Nadzor izvoza blaga in tehnologije z dvojno rabo 

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

Predlog uredbe – akt o spremembi 

Priloga IIg 

Uredba (ES) št. 428/2009 

Del 3 – odstavek 4 – točka 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) pristojne organe države članice, kjer je 

registriran, obvestiti (kakor je določeno v 

členu 6(6)) o prvi uporabi dovoljenja 

najpozneje 30 dni po datumu prvega 

izvoza, 

(1) pristojnim organom države članice, 

kjer je registriran, sporočiti (kakor je 

določeno v členu 6(6)) o prvi uporabi 

dovoljenja najpozneje 30 dni po datumu 

prvega izvoza, oziroma, kadar pride do 

prvega izvoza, in v skladu z zahtevami 

organov države članice, kjer ima izvoznik 

sedež, pred prvo uporabo tega splošnega 

izvoznega dovoljenja. Države članice 

obvestijo Komisijo o izbranem mehanizmu 

obveščanja za to splošno izvozno 

dovoljenje. Komisija sporočene podatke 

objavi v seriji C Uradnega lista Evropske 

unije. 

 Zahteve po poročanju, povezane z 

uporabo tega dovoljenja, in dodatne 

podatke, ki jih o blagu, ki je predmet 

izvoza, na podlagi tega dovoljenja zahteva 

država članica, iz katere se izvaža, 

določijo države članice. 

 Država članica lahko zahteva od 

izvoznika, ki ima sedež v tej državi članici, 

da se registrira pred prvo uporabo tega 

dovoljenja. Registracija je samodejna, 

pristojni organi pa jo izvozniku potrdijo 

takoj, vsekakor pa v desetih delovnih dneh 

od prejema zahtevka za registracijo. 
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 Kjer je to primerno, zahteve iz drugega in 

tretjega pododstavka temeljijo na 

zahtevah, ki veljajo za uporabo 

nacionalnih splošnih izvoznih dovoljenj, 

ki jih izdajajo države članice, ki 

zagotavljajo ta dovoljenja. 

Or. en 

 

 


