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Alteração 20
Christian Ehler

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Uma licença de transferência global terá 
uma validade de três anos pelo menos.

Uma licença de transferência global terá 
uma validade de cinco anos pelo menos.

Or. de

Justificação

Visa a desburocratização.

Alteração 21
Christian Ehler

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros garantem que os 
fornecedores notificam as autoridades 
competentes da sua intenção de utilizar 
uma licença de transferência geral pela 
primeira vez.

2. Os Estados-Membros garantem que os 
fornecedores notificam atempadamente as 
autoridades competentes da sua intenção de 
utilizar uma licença de transferência geral 
pela primeira vez.

Or. de

Alteração 22
Christian Ehler

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os registos referidos no n.º 3 são 4. Os registos referidos no n.º 3 são 
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conservados durante um período de, pelo 
menos, três anos a partir do final do ano 
civil em que ocorreu a transferência. São 
apresentados a pedido das autoridades 
competentes do Estado-Membro onde se 
encontra estabelecido o fornecedor.

conservados durante um período de, pelo 
menos, 36 meses. São apresentados a 
pedido das autoridades competentes do 
Estado-Membro onde se encontra 
estabelecido o fornecedor.

Or. de

Justificação

Requisitos iguais para a conservação dos registos, independentemente da data do 
fornecimento em determinado ano civil.

Alteração 23
Christian Ehler

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos de aplicação da alínea d), a 
validade do certificado não excederá em 
qualquer caso cinco anos.

Para efeitos de aplicação da alínea d), a 
validade do certificado não excederá em 
qualquer caso sete anos.

Or. de

Justificação

Visa a desburocratização.

Alteração 24
Christian Ehler

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O mais tardar [cinco anos após a data da 
entrada em vigor da presente directiva], a 
Comissão apresenta regularmente ao 

2. O mais tardar [três anos após a data da 
entrada em vigor da presente directiva], a 
Comissão apresenta regularmente ao 
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Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório sobre a implementação da 
directiva e suas repercussões na evolução 
do mercado europeu de equipamentos de 
defesa e da base industrial e tecnológica 
europeia de defesa, acompanhado, se 
necessário, de uma proposta legislativa.

Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório sobre a implementação da 
directiva e suas repercussões na evolução 
do mercado europeu de equipamentos de 
defesa e da base industrial e tecnológica 
europeia de defesa, acompanhado, se 
necessário, de uma proposta legislativa.

Or. de

Justificação

Revisão mais rápida da regulamentação.
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