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Ændringsforslag 20
Christian Ehler

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Enhver global tilladelse er gyldig i mindst 
3 år.

Enhver global tilladelse er gyldig i mindst 
5 år.

Or. de

Begrundelse

Entbürokratisierung.

Ændringsforslag 21
Christian Ehler

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at leverandører 
underretter de kompetente myndigheder 
om, at de har til hensigt at anvende en 
generel tilladelse for første gang.

2. Medlemsstaterne sikrer, at leverandører 
rettidigt underretter de kompetente 
myndigheder om, at de har til hensigt at 
anvende en generel tilladelse for første 
gang.

Or. de

Ændringsforslag 22
Christian Ehler

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De i stk. 3 omhandlede registre skal 4. De i stk. 3 omhandlede registre skal 
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opbevares i en periode på mindst tre år 
regnet fra afslutningen af det kalenderår, 
hvor overførslen fandt sted. De skal 
forevises på de kompetente myndigheders 
forlangende i den medlemsstat, hvor 
leverandøren er etableret.

opbevares i en periode på mindst 36 
måneder. De skal forevises på de 
kompetente myndigheders forlangende i 
den medlemsstat, hvor leverandøren er 
etableret.

Or. de

Begrundelse

Samme krav for opbevaring uanset tidspunktet for overførslen i løbet af kalenderåret.

Ændringsforslag 23
Christian Ehler

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Certifikatets gyldighedsperiode må af 
hensyn til målsætningerne i litra d) under 
ingen omstændigheder overstige 5 år.

Certifikatets gyldighedsperiode må af 
hensyn til målsætningerne i litra d) under 
ingen omstændigheder overstige 7 år.

Or. de

Begrundelse

Entbürokratisierung.

Ændringsforslag 24
Christian Ehler

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen offentliggør 
regelmæssigt og første gang senest [5 år
efter direktivets ikrafttrædelsesdato] en 
rapport til Europa-Parlamentet og Rådet 

2. Kommissionen offentliggør 
regelmæssigt og første gang senest [3 år
efter direktivets ikrafttrædelsesdato] en 
rapport til Europa-Parlamentet og Rådet 
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om direktivets gennemførelse og dets 
indvirkning på udviklingen af det 
europæiske forsvarsmarked og det 
europæiske forsvars industrielle og 
teknologiske basis, eventuelt ledsaget af 
passende ændringsforslag.

om direktivets gennemførelse og dets 
indvirkning på udviklingen af det 
europæiske forsvarsmarked og det 
europæiske forsvars industrielle og 
teknologiske basis, eventuelt ledsaget af 
passende ændringsforslag.

Or. de

Begrundelse

Hurtigere gennemgang af lovgivningen.
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