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Módosítás 20
Christian Ehler

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az átfogó transzferengedély legalább 3
évig érvényes.

Az átfogó transzferengedély legalább öt
évig érvényes.

Or. de

Indokolás

A módosítás célja az adminisztratív terhek csökkentése.

Módosítás 21
Christian Ehler

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a szállítók az első alkalommal 
értesítsék az illetékes hatóságokat az
általános transzferengedély használatára 
irányuló szándékukról.

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a szállítók az első alkalommal időben
értesítsék az illetékes hatóságokat az 
általános transzferengedély használatára 
irányuló szándékukról.

Or. de

Módosítás 22
Christian Ehler

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (3) bekezdésben említett (4) A (3) bekezdésben említett 
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nyilvántartásokat meg kell őrizni annak a 
naptári évnek a végétől számított legalább 
három évig, amelyben a transzferre sor 
került. Ezeket a nyilvántartásokat kérésre 
be kell mutatni azon tagállam illetékes 
hatóságainak, ahol a szállító székhelye 
található.

nyilvántartásokat legalább 36 hónapig 
meg kell őrizni. Ezeket a nyilvántartásokat 
kérésre be kell mutatni azon tagállam 
illetékes hatóságainak, ahol a szállító 
székhelye található.

Or. de

Indokolás

Azonos követelmények vonatkoznak a megőrzésre, függetlenül attól, hogy a transzferre a 
naptári éven belül mikor került sor.

Módosítás 23
Christian Ehler

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A d) pont alkalmazásában a tanúsítvány 
érvényességi ideje nem haladhatja meg az 
öt évet.

A d) pont alkalmazásában a tanúsítvány 
érvényességi ideje nem haladhatja meg a 
hét évet.

Or. de

Indokolás

A módosítás célja az adminisztratív terhek csökkentése.

Módosítás 24
Christian Ehler

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság legkésőbb [az irányelv 
hatályba lépését követően 5 évvel]-i 

(2) A Bizottság legkésőbb [az irányelv 
hatályba lépését követően 3 évvel]-i 
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kezdettel rendszeres jelentéseket terjeszt az 
Európai Parlament és a Tanács elé az 
irányelv végrehajtásáról, az irányelvnek az 
európai védelmieszköz-piac fejlődésére, 
valamint az európai védelmi ipari és 
technológiai bázisra gyakorolt hatásáról; 
ezeket a jelentéseket adott esetben 
jogalkotási javaslatok is kísérhetik.

kezdettel rendszeres jelentéseket terjeszt az 
Európai Parlament és a Tanács elé az 
irányelv végrehajtásáról, az irányelvnek az 
európai védelmieszköz-piac fejlődésére, 
valamint az európai védelmi ipari és 
technológiai bázisra gyakorolt hatásáról; 
ezeket a jelentéseket adott esetben 
jogalkotási javaslatok is kísérhetik.

Or. de

Indokolás

A módosítás célja a jogalkotás gyorsabb felülvizsgálata.


	732754hu.doc

