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Amendement 20
Christian Ehler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een globale overdrachtsvergunning is ten 
minste drie jaar geldig.

Een globale overdrachtsvergunning is ten 
minste vijf jaar geldig.

Or. de

Motivering

Om bureaucratie tegen te gaan.

Amendement 21
Christian Ehler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
leveranciers de bevoegde autoriteiten in 
kennis stellen van hun voornemen om voor 
het eerst gebruik te maken van een 
algemene overdrachtsvergunning.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
leveranciers de bevoegde autoriteiten tijdig 
in kennis stellen van hun voornemen om 
voor het eerst gebruik te maken van een 
algemene overdrachtsvergunning.

Or. de
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Amendement 22
Christian Ehler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De in lid 3 bedoelde overzichten worden 
bewaard gedurende ten minste drie jaar na 
het einde van het kalenderjaar waarin de 
uitvoer heeft plaatsgehad. Zij worden op 
verzoek van de bevoegde autoriteiten van 
de lidstaat waarin de leverancier gevestigd 
is, aan hen voorgelegd.

4. De in lid 3 bedoelde overzichten worden 
bewaard gedurende ten minste 36 
maanden. Zij worden op verzoek van de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat 
waarin de leverancier gevestigd is, aan hen 
voorgelegd.

Or. de

Motivering

Dezelfde voorwaarden inzake de termijn gedurende welke de overzichten moeten worden 
bewaard, los van het tijdstip waarop de uitvoer heeft plaatsgehad.

Amendement 23
Christian Ehler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De onder d) bedoelde geldigheidsperiode 
van het certificaat mag in geen geval meer 
dan vijf jaar bedragen.

De onder d) bedoelde geldigheidsperiode 
van het certificaat mag in geen geval meer 
dan zeven jaar bedragen.

Or. de

Motivering

Om bureaucratie tegen te gaan.
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Amendement 24
Christian Ehler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie dient, te beginnen 
uiterlijk [vijf jaar na de 
inwerkingtredingsdatum van deze richtlijn] 
op gezette tijden bij het Europees 
Parlement en de Raad een verslag in over 
de omzetting van de richtlijn en de invloed 
ervan op de ontwikkeling van de Europese 
markt voor defensie-uitrusting en de 
Europese industriële en technologische 
defensiebasis, in voorkomend geval 
gecombineerd met een wetsvoorstel.

2. De Commissie dient, te beginnen 
uiterlijk [drie jaar na de 
inwerkingtredingsdatum van deze richtlijn] 
op gezette tijden bij het Europees 
Parlement en de Raad een verslag in over 
de omzetting van de richtlijn en de invloed 
ervan op de ontwikkeling van de Europese 
markt voor defensie-uitrusting en de 
Europese industriële en technologische 
defensiebasis, in voorkomend geval 
gecombineerd met een wetsvoorstel.

Or. de

Motivering

Snellere toetsing van de wetgeving.
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