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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Enhver eksportør, som anvender denne 

tilladelse, skal underrette de kompetente 

myndigheder i den medlemsstat, hvor han 

har hjemsted (jf. definitionen i artikel 6, 

stk. 6), om første anvendelse af tilladelsen 

senest 30 dage efter første udførselsdato. 

4. Enhver eksportør, som anvender denne 

tilladelse, skal underrette de kompetente 

myndigheder i den medlemsstat, hvor 

vedkommende har hjemsted (jf. 

definitionen i artikel 6, stk. 6), om første 

anvendelse af denne tilladelse senest 30 

dage efter første udførselsdato eller 

alternativt og i overensstemmelse med 

krav fra myndigheden i den medlemsstat, 

hvor eksportøren har hjemsted, før første 

anvendelse af den generelle 

eksporttilladelse. Medlemsstaterne skal 

underrette Kommissionen om den 

indberetningsmekanisme, der vælges for 

denne generelle udførselstilladelse. 

Kommissionen skal offentliggøre de 

indberettede oplysninger i C-udgaven af 

Den Europæiske Unions Tidende. 
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Rapporteringskravene knyttet til brugen 

af denne tilladelse og de yderligere 

oplysninger, som den medlemsstat, 

hvorfra udførslen sker, kan kræve om de 

produkter, der udføres i henhold til denne 

tilladelse, fastlægges af medlemsstaterne. 

 
En medlemsstat kan kræve, at en 

eksportør med hjemsted i den pågældende 

medlemsstat registrerer sig forud for den 

første anvendelse af denne tilladelse. 

Registreringen skal ske automatisk og 

bekræftes ufortøvet af de kompetente 

myndigheder til eksportøren og under alle 

omstændigheder inden for 10 arbejdsdage 

fra modtagelsen af 

registreringsanmodningen. 

 
Hvor det måtte være relevant, skal 

kravene fastlagt i dette stykkes andet og 

tredje afsnit baseres på de krav, som er 

fastlagt for anvendelsen af nationale 

generelle udførselstilladelser, der er 

udstedt af de medlemsstater, som stiller 

sådanne tilladelser til rådighed. 

Or. en 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Enhver eksportør, som anvender denne 

generelle tilladelse, skal underrette de 

kompetente myndigheder i den 

medlemsstat, hvor han har hjemsted (jf. 

definitionen i artikel 6, stk. 6), om første 

anvendelse af denne tilladelse senest 30 

dage efter første udførselsdato. 

3. Enhver eksportør, som anvender denne 

tilladelse, skal underrette de kompetente 

myndigheder i den medlemsstat, hvor 

vedkommende har hjemsted (jf. 

definitionen i artikel 6, stk. 6), om første 

anvendelse af denne tilladelse senest 30 

dage efter første udførselsdato eller 

alternativt og i overensstemmelse med 

krav fra myndigheden i den medlemsstat, 

hvor eksportøren har hjemsted, før første 

anvendelse af den generelle 

eksporttilladelse. Medlemsstaterne skal 

underrette Kommissionen om den 

indberetningsmekanisme, der vælges for 

denne generelle udførselstilladelse. 

Kommissionen skal offentliggøre de 

indberettede oplysninger i C-udgaven af 

Den Europæiske Unions Tidende. 
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Rapporteringskravene knyttet til brugen 

af denne tilladelse og de yderligere 

oplysninger, som den medlemsstat, 

hvorfra udførslen sker, kan kræve om de 

produkter, der udføres i henhold til denne 

tilladelse, fastlægges af medlemsstaterne. 

 
En medlemsstat kan kræve, at en 

eksportør med hjemsted i den pågældende 

medlemsstat registrerer sig forud for den 

første anvendelse af denne tilladelse. 

Registreringen skal ske automatisk og 

bekræftes ufortøvet af de kompetente 

myndigheder til eksportøren og under alle 

omstændigheder inden for 10 arbejdsdage 

fra modtagelsen af 

registreringsanmodningen. 

 
Hvor det måtte være relevant, skal 

kravene fastlagt i dette stykkes andet og 

tredje afsnit baseres på de krav, som er 

fastlagt for anvendelsen af nationale 

generelle udførselstilladelser, der er 

udstedt af de medlemsstater, som stiller 

sådanne tilladelser til rådighed. 

Or. en 
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1) underrette de kompetente myndigheder 

i den medlemsstat, hvor han har hjemsted 

(jf. definitionen i artikel 6, stk. 6), om 

første anvendelse af tilladelsen senest 30 

dage efter første udførselsdato 

1) give indberetning til de kompetente 

myndigheder i den medlemsstat, hvor 

vedkommende har hjemsted (jf. 

definitionen i artikel 6, stk. 6), om første 

anvendelse af denne tilladelse senest 30 

dage efter at den første udførsel finder sted 

eller alternativt og i overensstemmelse 

med krav fra myndigheden i den 

medlemsstat, hvor eksportøren har 

hjemsted, før første anvendelse af den 

generelle eksporttilladelse. 

Medlemsstaterne skal underrette 

Kommissionen om den 

indberetningsmekanisme, der vælges for 

denne generelle udførselstilladelse. 

Kommissionen skal offentliggøre de 

indberettede oplysninger i C-udgaven af 

Den Europæiske Unions Tidende. 
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Rapporteringskravene knyttet til brugen 

af denne tilladelse og de yderligere 

oplysninger, som den medlemsstat, 

hvorfra udførslen sker, kan kræve om de 

produkter, der udføres i henhold til denne 

tilladelse, fastlægges af medlemsstaterne. 

 
En medlemsstat kan kræve, at en 

eksportør med hjemsted i den pågældende 

medlemsstat registrerer sig forud for den 

første anvendelse af denne tilladelse. 

Registreringen skal ske automatisk og 

bekræftes ufortøvet af de kompetente 

myndigheder til eksportøren og under alle 

omstændigheder inden for 10 arbejdsdage 

fra modtagelsen af 

registreringsanmodningen. 

 
Hvor det måtte være relevant, skal 

kravene fastlagt i dette stykkes andet og 

tredje afsnit baseres på de krav, som er 

fastlagt for anvendelsen af nationale 

generelle udførselstilladelser, der er 

udstedt af de medlemsstater, som stiller 

sådanne tilladelser til rådighed. 

Or. en 
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1) underrette de kompetente myndigheder 

i den medlemsstat, hvor han har hjemsted 

(jf. definitionen i artikel 6, stk. 6), om 

første anvendelse af tilladelsen senest 30 

dage efter første udførselsdato 

1) give indberetning til de kompetente 

myndigheder i den medlemsstat, hvor 

vedkommende har hjemsted (jf. 

definitionen i artikel 6, stk. 6), om første 

anvendelse af denne tilladelse senest 30 

dage efter at den første udførsel finder sted 

eller alternativt og i overensstemmelse 

med krav fra myndigheden i den 

medlemsstat, hvor eksportøren har 

hjemsted, før første anvendelse af den 

generelle eksporttilladelse. 

Medlemsstaterne skal underrette 

Kommissionen om den 

indberetningsmekanisme, der vælges for 

denne generelle udførselstilladelse. 

Kommissionen skal offentliggøre de 

indberettede oplysninger i C-udgaven af 

Den Europæiske Unions Tidende. 
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Rapporteringskravene knyttet til brugen 

af denne tilladelse og de yderligere 

oplysninger, som den medlemsstat, 

hvorfra udførslen sker, kan kræve om de 

produkter, der udføres i henhold til denne 

tilladelse, fastlægges af medlemsstaterne. 

 
En medlemsstat kan kræve, at en 

eksportør med hjemsted i den pågældende 

medlemsstat registrerer sig forud for den 

første anvendelse af denne tilladelse. 

Registreringen skal ske automatisk og 

bekræftes ufortøvet af de kompetente 

myndigheder til eksportøren og under alle 

omstændigheder inden for 10 arbejdsdage 

fra modtagelsen af 

registreringsanmodningen. 

 
Hvor det måtte være relevant, skal 

kravene fastlagt i dette stykkes andet og 

tredje afsnit baseres på de krav, som er 

fastlagt for anvendelsen af nationale 

generelle udførselstilladelser, der er 

udstedt af de medlemsstater, som stiller 

sådanne tilladelser til rådighed. 

Or. en 

 

 


