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Ändringsförslag 20
Christian Ehler

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett globalt överföringstillstånd ska vara 
giltigt i minst tre år.

Ett globalt överföringstillstånd ska vara 
giltigt i minst fem år.

Or. de

Motivering

Syftet är att minska byråkratin.

Ändringsförslag 21
Christian Ehler

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att 
leverantörerna underrättar de behöriga 
myndigheterna när de avser att använda ett 
generellt överföringstillstånd för första 
gången.

2. Medlemsstaterna ska se till att 
leverantörerna underrättar de behöriga 
myndigheterna i tid när de avser att 
använda ett generellt överföringstillstånd 
för första gången.

Or. de

Ändringsförslag 22
Christian Ehler

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De register som avses i punkt 3 ska 4. De register som avses i punkt 3 ska 
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bevaras i minst tre år från utgången av det 
kalenderår då överföringen ägde rum. De 
ska på begäran uppvisas för de behöriga 
myndigheterna i den medlemsstat där 
leverantören är etablerad.

bevaras i minst 36 månader. De ska på 
begäran uppvisas för de behöriga 
myndigheterna i den medlemsstat där 
leverantören är etablerad.

Or. de

Motivering

Registren ska sparas lika länga oavsett när under ett kalenderår överföringen ägt rum.

Ändringsförslag 23
Christian Ehler

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpning av led d får intygets 
giltighetstid inte i något fall överskrida 
fem år.

Vid tillämpning av led d får intygets 
giltighetstid inte i något fall överskrida 
sju år.

Or. de

Motivering

Syftet är att minska byråkratin.

Ändringsförslag 24
Christian Ehler

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska, med början senast 
[fem år efter detta direktivs 
ikraftträdande], regelbundet förelägga 
Europaparlamentet och rådet en rapport om 
direktivets genomförande och dess 

2. Kommissionen ska, med början senast 
[tre år efter detta direktivs ikraftträdande], 
regelbundet förelägga Europaparlamentet 
och rådet en rapport om direktivets 
genomförande och dess inverkan på 
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inverkan på utvecklingen av den 
europeiska försvarsmaterielmarknaden och 
det europeiska försvarets industriella och 
tekniska bas, och rapporten ska vid behov 
åtföljas av ett lagstiftningsförslag.

utvecklingen av den europeiska 
försvarsmaterielmarknaden och det 
europeiska försvarets industriella och 
tekniska bas, och rapporten ska vid behov 
åtföljas av ett lagstiftningsförslag.

Or. de

Motivering

Kontrollen av lagstiftningen bör komma i gång tidigare.
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