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Τροπολογία 20
Christian Ehler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 - παράγραφος 2 - εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μια συνολική άδεια μεταφοράς ισχύει για 
τριετή τουλάχιστον περίοδο.

Μια συνολική άδεια μεταφοράς ισχύει για 
πενταετή τουλάχιστον περίοδο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Μείωση της γραφειοκρατίας.

Τροπολογία 21
Christian Ehler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 - παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
προμηθευτές κοινοποιούν στις αρμόδιες 
αρχές την πρόθεσή τους να 
χρησιμοποιήσουν γενική άδεια μεταφοράς 
για πρώτη φορά.

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
προμηθευτές κοινοποιούν εγκαίρως στις 
αρμόδιες αρχές την πρόθεσή τους να 
χρησιμοποιήσουν γενική άδεια μεταφοράς 
για πρώτη φορά.

Or. de

Τροπολογία 22
Christian Ehler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι καταστάσεις που αναφέρονται 
στην παράγραφο 3 φυλάσσονται 

4. Οι καταστάσεις που αναφέρονται 
στην παράγραφο 3 φυλάσσονται 
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τουλάχιστον επί τρία έτη από το τέλος του 
ημερολογιακού έτους κατά το οποίο 
πραγματοποιήθηκε η μεταφορά. 
Προσκομίζονται στις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους όπου είναι 
εγκατεστημένος ο προμηθευτής, εφόσον 
αυτές τις ζητήσουν.

τουλάχιστον επί 36 μήνες. 
Προσκομίζονται στις αρμόδιες αρχές του
κράτους μέλους όπου είναι 
εγκατεστημένος ο προμηθευτής, εφόσον 
αυτές τις ζητήσουν.

Or. de

Αιτιολόγηση

Eναρμόνιση των απαιτήσεων όσον αφορά τη φύλαξη αρχείων ανεξάρτητα από την ημερομηνία 
που πραγματοποιείται η μεταφορά μέσα στο ημερολογιακό έτος.

Τροπολογία 23
Christian Ehler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 - παράγραφος 3 - υποπαράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του στοιχείου δ), η 
διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού σε 
καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει τα 5 έτη.

Για τους σκοπούς του στοιχείου δ), η 
διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού σε 
καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει τα 7 έτη.

Or. de

Αιτιολόγηση

Μείωση της γραφειοκρατίας. 

Τροπολογία 24
Christian Ehler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή υποβάλλει τακτικά, και 
για πρώτη φορά στις [5 χρόνια από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας 

2. Η Επιτροπή υποβάλλει τακτικά, και 
για πρώτη φορά στις [3 χρόνια από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας 
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οδηγίας] το αργότερο, έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της 
οδηγίας και με τον αντίκτυπό της στις 
εξελίξεις της ευρωπαϊκής αγοράς 
αμυντικού εξοπλισμού και στην 
τεχνολογική και βιομηχανική βάση της 
ευρωπαϊκής άμυνας, επισυνάπτοντας στην 
έκθεσή της, ενδεχομένως, νομοθετική 
πρόταση.

οδηγίας] το αργότερο, έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της 
οδηγίας και με τον αντίκτυπό της στις 
εξελίξεις της ευρωπαϊκής αγοράς 
αμυντικού εξοπλισμού και στην 
τεχνολογική και βιομηχανική βάση της 
ευρωπαϊκής άμυνας, επισυνάπτοντας στην 
έκθεσή της, ενδεχομένως, νομοθετική 
πρόταση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ταχύτερη αναθεώρηση της νομοθεσίας.
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