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Grozījums Nr. 20
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Globālās sūtījumu licences termiņš ir 
vismaz 3 gadi.

Globālās sūtījumu licences termiņš ir 
vismaz 5 gadi.

Or. de

Pamatojums

Administratīvā sloga samazināšana.

Grozījums Nr. 21
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, lai piegādātāji 
informētu kompetentās iestādes par 
nodomu pirmo reizi izmantot vispārīgo 
sūtījumu licenci.

2. Dalībvalstis nodrošina, lai piegādātāji 
savlaicīgi informētu kompetentās iestādes 
par nodomu pirmo reizi izmantot vispārīgo 
sūtījumu licenci.

Or. de

Grozījums Nr. 22
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Uzskaites dokumentus, kas minēti 
3. punktā glabā vismaz trīs gadus pēc tā 

4. Uzskaites dokumentus, kas minēti 
3. punktā glabā vismaz 36 mēnešus. Tos 



PE409.537v01-00 4/5 AM\732754LV.doc

LV

kalendārā gada beigām, kurā veikts 
eksports. Tos pēc pieprasījuma iesniedz 
kompetentajām dalībvalsts iestādēm, kurā 
eksportētājs ir reģistrēts.

pēc pieprasījuma iesniedz kompetentajām 
dalībvalsts iestādēm, kurā piegādātājs ir 
reģistrēts.

Or. de

Pamatojums

Tāda pati prasība uzglabāšanai neatkarīgi no eksporta veikšanas brīža kalendārā gada laikā.

Grozījums Nr. 23
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

punktā minētā sertifikāta termiņš nedrīkst 
pārsniegt 5 gadus.

punktā minētā sertifikāta termiņš nedrīkst 
pārsniegt 7 gadus.

Or. de

Pamatojums

Administratīvā sloga samazināšana.

Grozījums Nr. 24
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija ne vēlāk kā [5 gadi pēc šīs 
direktīvas spēkā stāšanās dienas] iesniedz 
regulāru ziņojumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei par attiecīgās direktīvas 
īstenošanu un tās ietekmi uz Eiropas 
aizsardzības aprīkojuma tirgus tendencēm 
un Eiropas aizsardzības rūpnieciskās un 

2. Komisija ne vēlāk kā [3 gadi pēc šīs 
direktīvas spēkā stāšanās dienas] iesniedz 
regulāru ziņojumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei par attiecīgās direktīvas 
īstenošanu un tās ietekmi uz Eiropas 
aizsardzības aprīkojuma tirgus tendencēm 
un Eiropas aizsardzības rūpnieciskās un 
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tehniskās bāzes attīstību, ja vajadzīgs, 
pievienojot tiesību akta priekšlikumu.

tehniskās bāzes attīstību, ja vajadzīgs, 
pievienojot tiesību akta priekšlikumu.
Nepieciešamības gadījumā līdz ar 
ziņojumu iesniedz atbilstīgu likumdošanas 
priekšlikumu.

Or. de

Pamatojums

Agrāks termiņš normatīvo aktu pārbaudei.
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