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Muudatusettepanek 20
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Koondveoluba kehtib vähemalt kolm
aastat.

Koondveoluba kehtib vähemalt viis aastat.

Or. de

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärgiks on bürokraatia vähendamine.

Muudatusettepanek 21
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et tarnijad 
teatavad pädevatele asutustele oma 
kavatsusest kasutada üldist veoluba esimest 
korda.

2. Liikmesriigid tagavad, et tarnijad 
teatavad pädevatele asutustele õigeaegselt
oma kavatsusest kasutada üldist veoluba 
esimest korda.

Or. de

Muudatusettepanek 22
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõikes 3 osutatud andmeid tuleb 
säilitada vähemalt kolm aastat alates veo 

4. Lõikes 3 osutatud andmeid tuleb 
vähemalt 36 kuud säilitada. Need 
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toimumise kalendriaasta lõppemisest. 
Need esitatakse taotluse korral selle 
liikmesriigi pädevale asutusele, kus tarnija 
asub.

esitatakse taotluse korral selle liikmesriigi 
pädevale asutusele, kus tarnija asub.

Or. de

Selgitus

Säilitamise kohta kehtivad samad nõuded sõltumata veo ajahetkest kalendriaastas.

Muudatusettepanek 23
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Punktis d nimetatud sertifikaadi 
kehtivusaeg ei tohi mingil juhul olla pikem 
kui viis aastat.

Punktis d nimetatud sertifikaadi 
kehtivusaeg ei tohi mingil juhul olla pikem 
kui seitse aastat.

Or. de

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärgiks on bürokraatia vähendamine.

Muudatusettepanek 24
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule regulaarselt, esimest korda 
hiljemalt [viis aastat pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist], aruande direktiivi 
rakendamise ja selle mõju kohta Euroopa 
kaitsevarustuse turu ja Euroopa kaitsealase 
tehnoloogilise ja tööstusliku baasi arengule 
ning lisab aruandele vajaduse korral 

2. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule regulaarselt, esimest korda 
hiljemalt [kolm aastat pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist], aruande direktiivi 
rakendamise ja selle mõju kohta Euroopa 
kaitsevarustuse turu ja Euroopa kaitsealase 
tehnoloogilise ja tööstusliku baasi arengule 
ning lisab aruandele vajaduse korral 
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seadusandliku ettepaneku. seadusandliku ettepaneku. 

Or. de

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärgiks on kiirem õigusloome läbivaatus.
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