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Amendamentul 20
Christian Ehler

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

O licență globală de transfer este valabilă 
pe o perioadă de cel puțin 3 ani.

O licență globală de transfer este valabilă 
pe o perioadă de cel puțin 5 ani.

Or. de

Justificare

Eliminarea birocrației. 

Amendamentul 21
Christian Ehler

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre garantează că furnizorii 
notifică autorităților competente intenția 
lor de a folosi o licență generală de transfer 
pentru prima dată.

(2) Statele membre garantează că furnizorii 
notifică, în timp util, autorităților 
competente intenția lor de a folosi o licență 
generală de transfer pentru prima dată.

Or. de

Amendamentul 22
Christian Ehler

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Evidențele menționate la alineatul (3) 
se păstrează cel puțin trei ani de la 

(4) Evidențele menționate la alineatul (3) 
se păstrează cel puțin 36 de luni. Acestea 
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sfârșitul anului calendaristic în care a 
avut loc transferul. Acestea sunt trimise la 
cererea autorităților competente din statul 
membru în care este își are sediul 
furnizorul.

sunt trimise la cererea autorităților 
competente din statul membru în care este 
își are sediul furnizorul.

Or. de

Justificare

Aceleași cerințe pentru păstrarea evidențelor, indiferent de data de introducere dintr-un an 
calendaristic.

Amendamentul 23
Christian Ehler

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul dispozițiilor de la litera (d), 
durata certificatului nu poate, în nici un 
caz, să depășească 5 ani.

În sensul dispozițiilor de la litera (d), 
durata certificatului nu poate, în nici un 
caz, să depășească 7 ani.

Or. de

Justificare

Eliminarea birocrației. 

Amendamentul 24
Christian Ehler

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Începând cu cel târziu data de [5 ani de 
la data intrării în vigoare a prezentei 
directive], Comisia trimite cu regularitate 
Parlamentului European și Consiliului un 

(2) Începând cu cel târziu data de [3 ani de 
la data intrării în vigoare a prezentei 
directive], Comisia trimite cu regularitate 
Parlamentului European și Consiliului un 
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raport privind punerea în aplicare a 
directivei și impactul acesteia asupra 
dezvoltărilor pieței europene a 
echipamentelor de apărare și a bazei 
industriale și tehnologice europene din 
domeniul apărării, însoțit, dacă este cazul, 
de o propunere legislativă.

raport privind punerea în aplicare a 
directivei și impactul acesteia asupra 
dezvoltărilor pieței europene a 
echipamentelor de apărare și a bazei 
industriale și tehnologice europene din 
domeniul apărării, însoțit, dacă este cazul, 
de o propunere legislativă.

Or. de

Justificare

O verificare mai rapidă a legislației.
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