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Tarkistus 20
Christian Ehler

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Koontisiirtoluvan on oltava voimassa 
vähintään kolme vuotta.

Koontisiirtoluvan on oltava voimassa 
vähintään viisi vuotta.

Or. de

Perustelu

Byrokratian karsiminen.

Tarkistus 21
Christian Ehler

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimittajat ilmoittavat toimivaltaisille 
viranomaisille aikeestaan käyttää 
yleissiirtolupaa ensimmäisen kerran.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimittajat ilmoittavat ajoissa 
toimivaltaisille viranomaisille aikeestaan 
käyttää yleissiirtolupaa ensimmäisen 
kerran.

Or. de
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Tarkistus 22
Christian Ehler

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 3 kohdassa tarkoitettu kirjanpito 
on säilytettävä vähintään kolmen vuoden 
ajan sen kalenterivuoden päättymisestä, 
jona siirto tapahtui. Se on pyynnöstä 
esitettävä toimittajan 
sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaisille.

4. DEdellä 3 kohdassa tarkoitettu kirjanpito 
on säilytettävä vähintään 36 kuukautta. Se 
on pyynnöstä esitettävä toimittajan 
sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaisille.

Or. de

Perustelu

Säilytysvaatimukset ovat samoja riippumatta siitä, minä ajankohtana siirto on tehty 
kalenterivuoden aikana.

Tarkistus 23
Christian Ehler

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä d alakohdassa tarkoitettu 
sertifikaatin voimassaoloaika ei missään 
tapauksessa saa ylittää viittä vuotta.

Edellä d alakohdassa tarkoitettu 
sertifikaatin voimassaoloaika ei missään 
tapauksessa saa ylittää seitsemää vuotta.

Or. de

Perustelu

Byrokratian karsiminen.
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Tarkistus 24
Christian Ehler

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio toimittaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle säännöllisesti, 
ensimmäisen kerran viimeistään [viiden 
vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta] raportin direktiivin 
toimivuudesta ja sen vaikutuksista 
Euroopan puolustustarvikemarkkinoiden ja 
Euroopan puolustuksen teollisen ja 
teknologisen perustan kehitykseen ja liittää 
raporttiin tarvittaessa säädösehdotuksen.

2. Komissio toimittaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle säännöllisesti, 
ensimmäisen kerran viimeistään [kolmen
vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta] raportin direktiivin 
toimivuudesta ja sen vaikutuksista 
Euroopan puolustustarvikemarkkinoiden ja 
Euroopan puolustuksen teollisen ja 
teknologisen perustan kehitykseen ja liittää 
raporttiin tarvittaessa säädösehdotuksen.

Or. de

Perustelu

Nopeutetaan oikeudellisen täytäntöönpanon tarkastamista.
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