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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Orice exportator care utilizează 
prezenta autorizație trebuie să informeze 

autoritățile competente ale statului membru 
în care este stabilit [astfel cum este 

prevăzut la articolul 6 alineatul (6)] despre 
prima utilizare a autorizației în cel mult 30 
de zile de la data primului export. 

(4) Orice exportator care utilizează 
prezenta autorizație trebuie să informeze 

autoritățile competente ale statului membru 
în care este stabilit [astfel cum este 

prevăzut la articolul 6 alineatul (6)] despre 
prima utilizare a acestei autorizații în cel 
mult 30 de zile de la data primului export 

sau, în mod alternativ și în conformitate 
cu o cerință a autorității statului membru 
în care exportatorul își are sediul, 
anterior primei utilizări a acestei 
autorizații generale de export. Statele 
membre informează Comisia cu privire la 
mecanismul de notificare ales pentru 
această autorizație generală de export. 
Comisia publică informațiile primite în 
seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii 
Europene. 
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Cerințele de raportare aferente utilizării 
acestei autorizații, precum și informațiile 
suplimentare pe care statul membru 
exportator le poate solicita despre 
produsele exportate în temeiul acestei 
autorizații, sunt definite de statele 
membre. 

 
Un stat membru poate solicita 
exportatorului stabilit în respectivul stat 
membru să se înregistreze înainte de 
prima utilizare a acestei autorizații. 
Înregistrarea este automată și notificată 
exportatorului de către autoritățile 
competente fără întârziere și, în orice caz, 
în termen de 10 zile lucrătoare de la 
primirea cererii de înregistrare. 

 
Dacă este cazul, cerințele stabilite la 
doilea și al treilea paragraf se bazează pe 
cerințele stabilite pentru utilizarea 
autorizațiilor generale naționale de export 
acordate de statele membre care prevăd 
astfel de autorizații. 

Or. en 
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Partea 3 – punctul 3  
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Orice exportator care utilizează 

prezenta autorizație generală trebuie să 
informeze autoritățile competente ale 

statului membru în care este stabilit [astfel 
cum este prevăzut la articolul 6 alineatul 
(6)] despre prima utilizare a prezentei 

autorizații în cel mult 30 de zile de la data 
primului export. 

(3) Orice exportator care utilizează 

prezenta autorizație trebuie să informeze 
autoritățile competente ale statului membru 

în care este stabilit [astfel cum este 
prevăzut la articolul 6 alineatul (6)] despre 
prima utilizare a acestei autorizații în cel 

mult 30 de zile de la data primului export 

sau, în mod alternativ și în conformitate 
cu o cerință a autorității statului membru 
în care exportatorul își are sediul, 
anterior primei utilizări a acestei 
autorizații generale de export. Statele 
membre informează Comisia cu privire la 
mecanismul de notificare ales pentru 
această autorizație generală de export. 
Comisia publică informațiile primite în 
seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii 
Europene. 
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Cerințele de raportare aferente utilizării 
acestei autorizații, precum și informațiile 
suplimentare pe care statul membru 
exportator le poate solicita despre 
produsele exportate în temeiul acestei 
autorizații, sunt definite de statele 
membre. 

 
Un stat membru poate solicita 
exportatorului stabilit în respectivul stat 
membru să se înregistreze înainte de 
prima utilizare a acestei autorizații. 
Înregistrarea este automată și notificată 
exportatorului de către autoritățile 
competente fără întârziere și, în orice caz, 
în termen de 10 zile lucrătoare de la 
primirea cererii de înregistrare. 

 
Dacă este cazul, cerințele stabilite la 
doilea și al treilea paragraf se bazează pe 
cerințele stabilite pentru utilizarea 
autorizațiilor generale naționale de export 
acordate de statele membre care prevăd 
astfel de autorizații. 

Or. en 
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Regulamentul (CE) nr. 428/2009 
Partea 3 – punctul 3 – subpunctul 1 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. să informeze autoritățile competente ale 

statului membru în care este stabilit [astfel 
cum este prevăzut la articolul 6 alineatul 

(6)] despre prima utilizare a autorizației în 
cel mult 30 de zile de la data primului 
export; 

1. să informeze autoritățile competente ale 

statului membru în care este stabilit [astfel 
cum este prevăzut la articolul 6 alineatul 

(6)] despre prima utilizare a autorizației în 
cel mult 30 de zile de la data primului 
export sau, în mod alternativ, și în 
conformitate cu o cerință a autorității 
statului membru în care își are 
exportatorul sediul, anterior primei 
utilizări a prezentei autorizații generale de 
export. Statele membre informează 
Comisia cu privire la mecanismul de 
notificare ales pentru această autorizație 
generală de export. Comisia publică 
informațiile primite în seria C a 
Jurnalului Oficial al Uniunii Europene. 
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Cerințele de raportare aferente utilizării 
acestei autorizații, precum și informațiile 
suplimentare pe care statul membru 
exportator le poate solicita despre 
produsele exportate în temeiul acestei 
autorizații, sunt definite de statele 
membre. 

 
Un stat membru poate solicita 
exportatorului stabilit în respectivul stat 
membru să se înregistreze înainte de 
prima utilizare a acestei autorizații. 
Înregistrarea este automată și notificată 
exportatorului de către autoritățile 
competente fără întârziere și, în orice caz, 
în termen de 10 zile lucrătoare de la 
primirea cererii de înregistrare. 

 
Dacă este cazul, cerințele stabilite la 
doilea și al treilea paragraf se bazează pe 
cerințele stabilite pentru utilizarea 
autorizațiilor generale naționale de export 
acordate de statele membre care prevăd 
astfel de autorizații. 

Or. en 
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Regulamentul (CE) nr. 428/2009 
Partea 3 – punctul 4 – subpunctul 1 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. să informeze autoritățile competente ale 

statului membru în care este stabilit [astfel 
cum este prevăzut la articolul 6 alineatul 

(6)] despre prima utilizare a autorizației în 
cel mult 30 de zile de la data primului 
export; 

1. să informeze autoritățile competente ale 

statului membru în care este stabilit [astfel 
cum este prevăzut la articolul 6 alineatul 

(6)] despre prima utilizare a autorizației în 
cel mult 30 de zile de la data primului 
export sau, în mod alternativ, și în 
conformitate cu o cerință a autorității 
statului membru în care își are 
exportatorul sediul, anterior primei 
utilizări a prezentei autorizații generale de 
export. Statele membre informează 
Comisia cu privire la mecanismul de 
notificare ales pentru această autorizație 
generală de export. Comisia publică 
informațiile primite în seria C a 
Jurnalului Oficial al Uniunii Europene. 
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Cerințele de raportare aferente utilizării 
acestei autorizații, precum și informațiile 
suplimentare pe care statul membru 
exportator le poate solicita despre 
produsele exportate în temeiul acestei 
autorizații, sunt definite de statele 
membre. 

 
Un stat membru poate solicita 
exportatorului stabilit în respectivul stat 
membru să se înregistreze înainte de 
prima utilizare a acestei autorizații. 
Înregistrarea este automată și notificată 
exportatorului de către autoritățile 
competente fără întârziere și, în orice caz, 
în termen de 10 zile lucrătoare de la 
primirea cererii de înregistrare. 

 
Dacă este cazul, cerințele stabilite la 
doilea și al treilea paragraf se bazează pe 
cerințele stabilite pentru utilizarea 
autorizațiilor generale naționale de export 
acordate de statele membre care prevăd 
astfel de autorizații. 

Or. en 

 

 


