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Pakeitimas 20
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visuotinė siuntimo licencija galioja 
mažiausiai 3 metus.

Visuotinė siuntimo licencija galioja 
mažiausiai 5 metus.

Or. de

Pagrindimas

Siekiama mažinti biurokratinę naštą.

Pakeitimas 21
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad tiekėjai 
praneštų kompetentingoms institucijoms 
apie savo ketinimą pirmą kartą naudoti 
bendrąją siuntimo licenciją.

2. Valstybės narės užtikrina, kad tiekėjai 
laiku praneštų kompetentingoms 
institucijoms apie savo ketinimą pirmą 
kartą naudoti bendrąją siuntimo licenciją.

Or. de

Pakeitimas 22
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 3 dalyje nurodyti registrai yra laikomi 
mažiausiai trejus metus nuo kalendorinių 

4. 3 dalyje nurodyti registrai yra laikomi 
mažiausiai 36 mėnesius. Jie pateikiami 
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metų, kuriais vyko siuntimas, pabaigos. 
Jie pateikiami valstybės narės, kurioje yra 
įsisteigęs tiekėjas, kompetentingų 
institucijų prašymu.

valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs 
tiekėjas, kompetentingų institucijų 
prašymu.

Or. de

Pagrindimas

Nustatomi vienodi laikymo reikalavimai neatsižvelgiant į kalendorinių metų, kuriais vyko 
siuntimas, datą.

Pakeitimas 23
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikant d punktą, sertifikato trukmė jokiais 
atvejais negali būti ilgesnė nei 5 metai.

Taikant d punktą, sertifikato trukmė jokiais 
atvejais negali būti ilgesnė nei 7 metai.

Or. de

Pagrindimas

Siekiama mažinti biurokratinę naštą.

Pakeitimas 24
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija ne vėliau kaip [5 metai nuo 
šios direktyvos įsigaliojimo dienos] 
pradeda reguliariai teikti Europos 
Parlamentui ir Tarybai ataskaitas apie šios 
direktyvos įgyvendinimą ir jos poveikį 
Europos gynybos įrangos rinkos ir Europos 

2. Komisija ne vėliau kaip [3 metai nuo 
šios direktyvos įsigaliojimo dienos] 
pradeda reguliariai teikti Europos 
Parlamentui ir Tarybai ataskaitas apie šios 
direktyvos įgyvendinimą ir jos poveikį 
Europos gynybos įrangos rinkos ir Europos 
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gynybos technologinės ir pramoninės bazės 
raidai ir,  prireikus, teikia teisės akto 
pasiūlymą.

gynybos technologinės ir pramoninės bazės 
raidai ir,  prireikus, teikia teisės akto 
pasiūlymą.

Or. de

Pagrindimas

Siekiama greičiau persvarstyti teisės aktus.
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