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Aktualizacja przepisów dotyczących handlu
sprzętem służącym do zadawania tortur
Unijne rozporządzenie z 2005 r. w sprawie handlu towarami, które mogłyby być użyte do
wykonywania kary śmierci lub tortur, nie zdołało całkowicie wyeliminować z udziału w handlu
takimi towarami przedsiębiorstw mających siedzibę w UE. Zaproponowana przez Komisję
aktualizacja przepisów rozporządzenia ma być teraz poddana pod głosowanie na sesji plenarnej
w pierwszym czytaniu.

Informacje ogólne
Nie wszystkie kraje ratyfikowały wiążące międzynarodowe instrumenty na rzecz przeciwdziałania torturom,
a wiele krajów, które dokonały ratyfikacji, mimo to w dalszym ciągu stosuje tortury. Obecnie na świecie
intensywnie rozwija się handel narzędziami tortur. W 2014 r. kara śmierci była stosowana w 22 krajach,
a dotychczas została zniesiona – w prawie lub w praktyce – w 140 krajach.
UE angażuje się w działania służące wyeliminowaniu w skali światowej zarówno tortur, jak i kary śmierci.
W 2005 r. – w drodze rozporządzenia Rady (WE) nr 1236/2005 – UE wprowadziła wiążące środki kontroli
w zakresie handlu różnymi urządzeniami często stosowanymi do wykonywania kary śmierci, tortur i innego
niewłaściwego traktowania. Zakazany jest handel produktami, które nie mają innego praktycznego
zastosowania niż do celów wykonywania kary śmierci, tortur lub innego niewłaściwego traktowania,
natomiast handel produktami, które nie są przeznaczone, ale mogłyby być stosowane do takich celów,
wymaga zezwolenia ze strony organów krajowych. Komisja dwukrotnie – w 2011 i 2014 r. – zaktualizowała
i rozszerzyła wykazy produktów podlegających ograniczeniom w handlu. W 2011 r. do towarów objętych
kontrolą włączono produkty lecznicze, które mogłyby być stosowane do wykonywania kary śmierci, czego
skutkiem były poważne komplikacje dla stanów USA wykonujących karę śmierci.
Organizacje praw człowieka wielokrotnie zwracały jednak uwagę na luki w unijnym rozporządzeniu
umożliwiające handel zakazanymi towarami lub innymi towarami, które mogłyby być używane do zadawania
tortur, wprowadzanie do obrotu takich towarów i ich promocję oraz pośrednictwo w transakcjach
dotyczących takich towarów w UE. W czerwcu 2010 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której
zwrócił się do Komisji o zaproponowanie zmian w rozporządzeniu.

Wniosek Komisji Europejskiej
W 2014 r. Komisja przedstawiła wniosek w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 1236/2005. W przypadku
handlu produktami, które mogą być stosowane w śmiertelnych zastrzykach, nie byłoby już wymagane
specjalne zezwolenie na wywóz tych produktów do krajów, w których zniesiono karę śmierci, pod
warunkiem że produkty te nie są przekierowywane do kraju, w którym kara śmierci jest stosowana.
Pośrednictwo w obrocie towarami, które mogłyby być używane do zadawania tortur i niewłaściwego
traktowania bez względu na pochodzenie, oraz udzielanie pomocy technicznej w odniesieniu do takich
towarów byłyby zakazane, w przypadku gdy pośrednik lub dostawca pomocy technicznej mają świadomość
ich potencjalnego zastosowania. Wniosek zawiera zmienioną definicję tortur oraz „innego okrutnego,
nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania”, dostosowaną do orzecznictwa Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka, w której dodano odniesienie do bólu i cierpienia spowodowanego warunkami
odbywania kary pozbawienia wolności, niezależnie od tego, czy ból i cierpienie zostały spowodowane
umyślnie, czy nie. We wniosku przewiduje się również wymianę informacji między organami celnymi państw
członkowskich. Wreszcie – przyznaje się Komisji przekazane uprawnienia w zakresie zmiany wykazów
towarów, w tym w trybie pilnym, umożliwiającym niezwłoczne wprowadzenie w życie zmian.
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Komisja Handlu Międzynarodowego (INTA) przyjęła obszerne poprawki do wniosku Komisji (sprawozdawczyni:
Marietje Schaake, ALDE, Holandia). Komisja INTA proponuje zakazać wprowadzania do obrotu zakazanych
towarów i ich promocji w celach handlowych, w tym drogą internetową, oraz tranzytu takich towarów przez UE.
Kolejną propozycją jest dodanie klauzuli generalnej, nakładającej wymóg uzyskania zezwolenia w przypadku
otrzymania informacji o możliwym zastosowaniu towarów, które nie są wymienione w rozporządzeniu, do
wykonywania kary śmierci lub tortur. Zakazane w UE powinny być także usługi pomocnicze w zakresie handlu
zakazanymi towarami, mianowicie usługi przewozowe, finansowe, ubezpieczeniowe lub reasekuracyjne oraz
promocyjne, w tym świadczone drogą internetową. Komisja INTA proponuje ponadto, aby Komisja wprowadziła
mechanizm regularnych przeglądów, obejmujący informacje dotyczące decyzji w sprawie zezwoleń
podejmowanych przez państwa członkowskie oraz ich systemów sankcji. Jeszcze inna poprawka dotyczy
powołania grupy koordynacyjnej ds. przeciwdziałania torturom, złożonej z jednego przedstawiciela każdego
państwa członkowskiego, z zadaniem badania kwestii dotyczących stosowania rozporządzenia oraz koordynacji
współpracy organów krajowych.
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