
AM\732754CS.doc PE409.537v01-00

CS CS

EVROPSKÝ PARLAMENT
2004 










 2009

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

2007/0279(COD)

3. 7. 2008

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
20–24

Návrh stanoviska
Hannes Swoboda
(PE405.889v01-00)

o zjednodušení podmínek transferů produktů pro obranné účely uvnitř 
Společenství

Návrh směrnice
(KOM(2007)0765 – C6-0468/2007 – 2007/0279(COD))



PE409.537v01-00 2/5 AM\732754CS.doc

CS

AM_Com_LegOpinion



AM\732754CS.doc 3/5 PE409.537v01-00

CS

Pozměňovací návrh 20
Christian Ehler

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Souhrnná licence k transferu musí být 
platná po dobu alespoň 3 let.

Souhrnná licence k transferu musí být 
platná po dobu alespoň 5 let.

Or. de

Odůvodnění

Odstranění byrokracie.

Pozměňovací návrh 21
Christian Ehler

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby dodavatelé 
uvědomili příslušné orgány o svém záměru 
poprvé použít obecnou licenci k transferu.

2. Členské státy zajistí, aby dodavatelé 
zavčas uvědomili příslušné orgány o svém 
záměru poprvé použít obecnou licenci 
k transferu.

Or. de

Pozměňovací návrh 22
Christian Ehler

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Záznamy uvedené v odstavci 3 se 
uchovávají po dobu nejméně tří let od 

4. Záznamy uvedené v odstavci 3 se 
uchovávají po dobu nejméně 36 měsíců. 
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konce kalendářního roku, ve kterém se 
transfer uskutečnil. Předkládají se na 
žádost příslušných orgánů členského státu, 
ve kterém je dodavatel usazen.

Předkládají se na žádost příslušných 
orgánů členského státu, ve kterém je 
dodavatel usazen.

Or. de

Odůvodnění

Stejné požadavky pro uchovávání záznamů nezávisle na době, kdy se v daném kalendářním 
roce transfer uskutečnil.

Pozměňovací návrh 23
Christian Ehler

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely písmene d) nesmí doba trvání 
osvědčení v žádném případě přesáhnout 5
let.

Doba platnosti osvědčení uvedená 
v písmenu d) nesmí v žádném případě 
přesáhnout 7 let.

Or. de

Odůvodnění

Odstranění byrokracie.

Pozměňovací návrh 24
Christian Ehler

Návrh směrnice
Čl. 16– odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise pravidelně, počínaje nejpozději 
[5 let od vstupu této směrnice v platnost] 
předkládá zprávu Evropskému parlamentu 
a Radě o provádění směrnice a dopadu na 
vývoj evropského trhu s obranným 

2. Komise pravidelně, počínaje nejpozději 
[3 roky od vstupu této směrnice v platnost] 
předkládá zprávu Evropskému parlamentu 
a Radě o provádění směrnice a dopadu na 
vývoj evropského trhu s obranným 
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vybavením a evropské technologické a 
průmyslové základny obrany a v případě 
potřeby zprávu doplní legislativním 
návrhem.

vybavením a evropské technologické a 
průmyslové základny obrany a v případě 
potřeby zprávu doplní legislativním 
návrhem.

Or. de

Odůvodnění

Rychlejší přezkoumání právních předpisů.
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