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Изменение 20
Christian Ehler

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Глобалната лицензия за трансфер е 
валидна за срок от поне 3 години.

Глобалната лицензия за трансфер е 
валидна за срок от поне 5 години.

Or. de

Обосновка

Намаляване на бюрокрацията.

Изменение 21
Christian Ehler

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки гарантират, че 
доставчиците уведомяват 
компетентните органи за своето 
намерение да използват за първи път 
генерална лицензия за трансфер.

2. Държавите-членки гарантират, че 
доставчиците своевременно уведомяват 
компетентните органи за своето 
намерение да използват за първи път 
генерална лицензия за трансфер.

Or. de

Изменение 22
Christian Ehler

Предложение за директива
Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Регистрите, посочени в параграф 3, се 4. Регистрите, посочени в параграф 3, се 
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съхраняват най-малко три години след 
изтичане на календарната година, 
през която е осъществен 
трансферът. Те се предоставят при 
поискване на компетентните органи на 
държавата-членка, в която е установен 
доставчикът.

съхраняват най-малко 36 месеца. Те се 
предоставят при поискване на 
компетентните органи на държавата-
членка, в която е установен 
доставчикът.

Or. de

Обосновка

Еднакви изисквания за съхраняването на регистри, независимо от датата на 
осъществяване на трансфера през дадена календарна година.

Изменение 23
Christian Ehler

Предложение за директива
Член 9 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на буква г) срокът на действие 
на сертификата при никакви 
обстоятелства не може да превишава 5 
години.

За целите на буква г) срокът на действие 
на сертификата при никакви 
обстоятелства не може да превишава 7 
години.

Or. de

Обосновка

Намаляване на бюрокрацията.

Изменение 24
Christian Ehler

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Като се започне не по-рано от [5 2. Като се започне не по-рано от [3 
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години след датата на влизане в сила на 
настоящата директива] Комисията 
представя редовно пред Европейския 
парламент и пред Съвета доклад 
относно прилагането на директивата и 
въздействието от нея върху процесите 
на европейския пазар на отбранително 
оборудване и европейската
отбранителна технологична и 
промишлена база, придружен, когато е 
целесъобразно, от законодателно 
предложение.

години след датата на влизане в сила на 
настоящата директива] Комисията 
представя редовно пред Европейския 
парламент и пред Съвета доклад 
относно прилагането на директивата и 
въздействието от нея върху процесите 
на европейския пазар на отбранително 
оборудване и европейската 
отбранителна технологична и 
промишлена база, придружен, когато е 
целесъобразно, от законодателно 
предложение.

Or. de

Обосновка

По-бързо преразглеждане на законодателството.
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