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Poprawka 20
Christian Ehler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – Unterabsatz 2

Projekt Komisji Poprawka

Globalne zezwolenie na transfer jest ważne 
przez okres co najmniej 3 lat.

Globalne zezwolenie na transfer jest ważne 
przez okres co najmniej 5 lat.

Or. de

Uzasadnienie

Ograniczenie biurokracji.

Poprawka 21
Christian Ehler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2

Projekt Komisji Poprawka

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
dostawcy powiadamiali właściwe organy o 
zamiarze wykorzystania, po raz pierwszy, 
generalnego zezwolenia na transfer.

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
dostawcy powiadamiali w odpowiednim 
czasie właściwe organy o zamiarze 
wykorzystania, po raz pierwszy, 
generalnego zezwolenia na transfer.

Or. de

Poprawka 22
Christian Ehler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 4

Projekt Komisji Poprawka

4. Rejestry określone w ust. 3 są 4. Rejestry określone w ust. 3 są 
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przechowywane co najmniej przez trzy lata
od końca roku kalendarzowego, w którym 
miał miejsce transfer. Są one okazywane 
na żądanie właściwym organom państwa 
członkowskiego, w którym dostawca ma 
siedzibę.

przechowywane co najmniej przez 36 
miesięcy. Są one okazywane na żądanie 
właściwym organom państwa 
członkowskiego, w którym dostawca ma 
siedzibę.

Or. de

Uzasadnienie

Identyczny wymóg przechowywania  rejestrów niezależny od momentu transferu w danym 
roku kalendarzowym.

Poprawka 23
Christian Ehler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3 – akapit 2

Projekt Komisji Poprawka

Dla celów określonych w lit. d) czas 
obowiązywania świadectwa w żadnym 
wypadku nie przekracza 5 lat.

Dla celów określonych w lit. d) czas 
obowiązywania świadectwa w żadnym 
wypadku nie przekracza 7 lat.

Or. de

Uzasadnienie

Ograniczenie biurokracji.

Poprawka 24
Christian Ehler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2

Projekt Komisji Poprawka

2. Komisja, począwszy najpóźniej od [5 lat
od daty wejścia w życie dyrektywy], 
regularnie przedstawia Parlamentowi 

2. Komisja, począwszy najpóźniej od [ 3 
lata od daty wejścia w życie dyrektywy], 
regularnie przedstawia Parlamentowi 



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

PL

Europejskiemu i Radzie sprawozdania ze 
stosowania niniejszej dyrektywy i jej 
wpływu na rozwój europejskiego rynku 
wyposażenia obronnego oraz europejskiej 
bazy przemysłowej i technologicznej w 
dziedzinie obronności, załączając w razie 
potrzeby wnioski legislacyjne.

Europejskiemu i Radzie sprawozdania ze 
stosowania niniejszej dyrektywy i jej 
wpływu na rozwój europejskiego rynku 
wyposażenia obronnego oraz europejskiej 
bazy przemysłowej i technologicznej w 
dziedzinie obronności, załączając w razie 
potrzeby wnioski legislacyjne.

Or. de

Uzasadnienie

Szybsza kontrola prawodawstwa.
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