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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Účelem přezkumu tohoto nařízení je další upevnění úlohy EU jako významného
a odpovědného světového aktéra v boji proti trestu smrti a za vymýcení mučení.
Tento návrh stanoviska usiluje o posílení ustanovení týkajících se doplňkových služeb 
spojených s převodem zboží a ustanovení týkajících se tranzitu, technické pomoci
a komercializace. V souladu s opakovaně vyjádřeným postojem Parlamentu si klade za cíl 
doplnit ustanovení o zboží určeném ke zvláštnímu použití, podle nějž členské státy zakáží 
nebo pozastaví převod zboží souvisejícího s bezpečností, jež není uvedeno v příloze II a III
a jež zjevně neslouží k žádnému jinému praktickému účelu než k výkonu trestu smrti, mučení 
nebo jinému špatnému zacházení nebo u nějž se lze oprávněně domnívat, že jeho převod by 
vedl k usnadnění nebo uskutečnění soudem nařízené popravy, mučení nebo špatného 
zacházení.
Rovněž navrhuje vytvoření koordinační skupiny pro zařízení a zvedení mechanismu 
pravidelných přezkumů a systematičtější výměny informací a podávání zpráv s cílem posílit 
dohled a účinné provádění nařízení.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako věcně příslušný výbor, 
aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 – písm. a a (nové)
Nařízení (ES) č. 1236/2005
Čl. 2 – písm. f

Původní znění Pozměňovací návrh

aa) písmeno f) se nahrazuje tímto:

‘f) „technickou pomocí“ technická podpora 
týkající se oprav, vývoje, výroby, zkoušek, 
údržby, nebo jakékoli jiné technické služby
a může mít například podobu pokynů, rad, 
školení, předávání pracovních vědomostí či 
dovedností nebo poradenských služeb.
Technická pomoc zahrnuje i verbální 
formu pomoci a pomoc poskytovanou 
elektronickými prostředky;

‘f) „technickou pomocí“ technická podpora 
týkající se oprav, vývoje, výroby, zkoušek, 
údržby, použití nebo jakékoli jiné 
technické služby a může mít například 
podobu pokynů, rad, školení, předávání 
pracovních vědomostí či dovedností nebo 
poradenských služeb. Technická pomoc 
zahrnuje i verbální formu pomoci a pomoc 
poskytovanou elektronickými prostředky;“

Or. en



PE555.011v01-00 4/15 PA\1059428CS.doc

CS

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh mění ustanovení stávajícího aktu, jež ve svém návrhu Komise 
neuvedla (čl. 2 písm. f). Do definice technické pomoci se doplňuje výraz „používat“.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 – písm. c
Nařízení (ES) č. 1236/2005
Čl. 2 – písm. k – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely tohoto nařízení je z této definice
vyloučeno pouhé poskytování 
doplňkových služeb. Doplňkovými 
službami jsou přeprava, finanční služby, 
pojištění, zajištění nebo obecně propagace
a podpora;

Pro účely tohoto nařízení je do této 
definice zahrnuto poskytování 
doplňkových služeb. Doplňkovými 
službami jsou přeprava, finanční služby, 
pojištění, zajištění nebo obecně propagace
a podpora;

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 – písm. c
Nařízení (ES) č. 1236/2005
Čl. 2 – písm. l

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

l) „zprostředkovatelem“ jakákoliv fyzická 
nebo právnická osoba nebo partnerství se 
sídlem v členském státě Unie nebo v něm 
usazené, které poskytují služby uvedené 
pod písmenem k) z Unie na území třetí 
země;

l) „zprostředkovatelem“ jakákoliv fyzická
osoba, která je státním příslušníkem 
členského státu, nebo právnická osoba 
nebo partnerství se sídlem v členském státě 
Unie nebo v něm usazené, které poskytují 
služby uvedené pod písmenem k);

Or. en

Odůvodnění

Nutno doplnit.
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Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 – písm. c
Nařízení (ES) č. 1236/2005
Čl. 2 – písm. m

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

m) „poskytovatelem technické pomoci“ 
jakákoliv fyzická nebo právnická osoba 
nebo partnerství se sídlem v členském státě 
Unie nebo v něm usazené, které poskytují 
technickou pomoc vymezenou pod 
písmenem f) z Unie na území třetí země;

m) „poskytovatelem technické pomoci“ 
jakákoliv fyzická nebo právnická osoba 
nebo partnerství se sídlem v členském státě 
Unie nebo v něm usazené, které poskytují
technickou pomoc vymezenou pod 
písmenem f);

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Čl. 1. – odst. 2 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1236/2005
Čl. 4 – odst. 1

Původní znění Pozměňovací návrh

2a) v článku 4 se odstavec 1 nahrazuje 
tímto:

1. Veškerý dovoz zboží uvedeného
v příloze II je zakázán, bez ohledu na jeho 
původ.

1. Veškerý dovoz zboží uvedeného
v příloze II je zakázán, bez ohledu na jeho 
původ.

Osobám, subjektům nebo orgánům na 
celním území Společenství je zakázáno 
přijímat úplatnou i bezúplatnou technickou 
pomoc související se zbožím uvedeným
v příloze II poskytovanou ze třetí země 
jakoukoliv osobou, subjektem nebo 
orgánem.

Osobám, subjektům nebo orgánům na 
celním území Společenství je zakázáno 
přijímat úplatnou i bezúplatnou technickou 
pomoc související se zbožím uvedeným
v příloze II poskytovanou ze třetí země 
jakoukoliv osobou, subjektem nebo 
orgánem.

„Je zakázán tranzit zboží uvedeného
v příloze II přes celní prostor Unie.“

Or. en
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Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 1. – odst. 3 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1236/2005
Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 4a

Zákaz komercializace a propagace

Je přísně zakázána komercializace
a propagace zboží uvedeného v příloze II
v Unii právnickými a fyzickými osobami 
registrovanými v Unii i mimo Unii. Mezi 
komercializační a propagační činnosti 
patří také činnosti prováděné 
prostřednictvím nehmotných zdrojů, 
zejména prostřednictvím internetu. Přísně 
zakázány jsou i jiné doplňkové služby jako 
například přeprava, finanční služby, 
pojištění a zajištění.“

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4
Nařízení (ES) č. 1236/2005
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro vývoz zboží uvedeného v příloze III se, 
bez ohledu na jeho původ, vyžaduje 
povolení. Povolení se však nevyžaduje pro 
zboží, které přes celní území Unie pouze 
prochází, jmenovitě zboží, jemuž nebylo 
přiděleno jiné celně schválené určení 
nebo použití než režim vnějšího tranzitu
podle článku 91 nařízení (EHS) č.

Pro vývoz zboží uvedeného v příloze III se, 
bez ohledu na jeho původ, vyžaduje 
povolení. „Pro zboží uvedené v příloze III, 
které přes celní území Unie pouze 
prochází, se vyžaduje povolení k tranzitu.“
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2913/92, včetně skladování zboží, které 
není zbožím Unie, ve svobodném pásmu
s kontrolním režimem I nebo ve 
svobodném skladu.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 6
Nařízení (ES) č. 1236/2005
Čl. 7 a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Poskytovateli technické pomoci je 
zakázáno poskytovat jakékoli osobě, 
subjektu nebo orgánu v třetí zemi 
technickou pomoc v souvislosti se zbožím 
uvedeným v příloze III, bez ohledu na jeho 
původ, pokud poskytovatel takové pomoci 
ví anebo má důvody se domnívat, že 
některé nebo veškeré příslušné zboží je 
nebo by mohlo být určeno k mučení nebo 
jinému krutému, nelidskému či 
ponižujícímu zacházení nebo trestání
v zemi, která není součástí celního území 
Unie.

2. Poskytovateli technické pomoci je 
zakázáno poskytovat jakékoli osobě, 
subjektu nebo orgánu v třetí zemi 
technickou pomoc v souvislosti se zbožím 
uvedeným v příloze III, bez ohledu na jeho 
původ, pokud poskytovatel takové pomoci 
ví anebo má důvody se domnívat, že 
některé nebo veškeré příslušné zboží je 
nebo by mohlo být určeno k mučení nebo 
jinému krutému, nelidskému či 
ponižujícímu zacházení nebo trestání
v zemi, která není součástí celního území 
Unie. Poskytovateli technické pomoci je 
také zakázáno vydávat pokyny, poskytovat 
poradenství, školení nebo předávat 
pracovní znalosti či dovednosti, jež by 
mohly napomáhat provádění soudem 
nařízených poprav, mučení nebo 
špatnému zacházení.

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 6 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1236/2005
Článek 7 aa(nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Za článek 7a se vkládá článek, který 
zní:

Článek 7aa

Ustanovení o zboží určeném ke zvláštnímu 
použití

1. Členský stát zakáže nebo pozastaví 
převod zboží souvisejícího s bezpečností, 
jež není uvedeno v příloze II a III a jež 
zjevně neslouží k žádnému jinému 
praktickému účelu než k výkonu trestu 
smrti, k mučení nebo k jinému špatnému 
zacházení nebo u nějž se lze oprávněně 
domnívat, že jeho převod by vedl
k usnadnění nebo uskutečnění soudem 
nařízené popravy, mučení nebo špatného 
zacházení.

2. Členské státy oznámí Komisi jakákoli 
opatření přijatá podle odstavce 1 
neprodleně po jejich přijetí s uvedením 
přesných důvodů těchto opatření.

3. Členské státy rovněž neprodleně 
oznámí Komisi jakékoli změny opatření 
přijatých podle odstavce 1.

4. Komise zveřejní opatření, která jí byla 
oznámena podle odstavců 2 a 3, v řadě 
C Úředního věstníku Evropské unie.

5. Komise určí, zda bude dané zboží 
zařazeno do příslušné přílohy.

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 7
Nařízení (ES) č. 1236/2005
Čl. 7 b – odst. 1 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Povolení se vyžaduje pro každý vývoz 
zboží uvedeného v příloze IIIa, bez ohledu 
na jeho původ. Povolení se však 
nevyžaduje pro zboží, které přes celní 
území Unie pouze prochází, jmenovitě 
zboží, jemuž nebylo přiděleno jiné celně 
schválené určení nebo použití než režim 
vnějšího tranzitu podle článku 91 nařízení 
(EHS) č. 2913/92, včetně skladování 
zboží, které není zbožím Unie, ve 
svobodném pásmu s kontrolním režimem
I nebo ve svobodném skladu.

1. Povolení se vyžaduje pro každý vývoz 
zboží uvedeného v příloze IIIa, bez ohledu 
na jeho původ. Pro zboží uvedené v příloze 
IIIa, které přes celní území Unie pouze 
prochází, se vyžaduje povolení k tranzitu.

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 7
Nařízení (ES) č. 1236/2005
Čl. 7 d – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Poskytovateli technické pomoci je 
zakázáno poskytovat jakékoli osobě, 
subjektu nebo orgánu ve třetí zemi 
technickou pomoc v souvislosti se zbožím 
uvedeným v příloze IIIa, bez ohledu 
na jeho původ, pokud poskytovatel 
technické pomoci ví anebo má důvody se 
domnívat, že některé nebo veškeré 
příslušné zboží je nebo by mohlo být 
určeno k výkonu trestu smrti v zemi, která 
není součástí celního území Unie.“

2. Poskytovateli technické pomoci je 
zakázáno poskytovat jakékoli osobě, 
subjektu nebo orgánu ve třetí zemi 
technickou pomoc v souvislosti se zbožím 
uvedeným v příloze IIIa, bez ohledu 
na jeho původ, pokud poskytovatel 
technické pomoci ví anebo má důvody se 
domnívat, že některé nebo veškeré 
příslušné zboží je nebo by mohlo být 
určeno k výkonu trestu smrti v zemi, která 
není součástí celního území Unie.“
Poskytovateli technické pomoci je také 
zakázáno vydávat pokyny, poskytovat 
poradenství, školení nebo předávat 
pracovní znalosti či dovednosti, jež by 
mohly napomáhat provádění soudem 
nařízených poprav.

Or. en
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Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 8
Nařízení (ES) č. 1236/2005
Čl. 8 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Odchylně od odstavce 5, pokud léčivé 
přípravky mají být vyvezeny výrobcem pro 
distributora, musí výrobce poskytnout 
informace o dohodách a opatřeních 
přijatých proto, aby se zabránilo použití 
těchto přípravků pro výkon trestu smrti, 
informace o zemi určení a, jsou-li
k dispozici, informace o konečném použití
a koncových uživatelích daného zboží.

6. Odchylně od odstavce 5, pokud léčivé 
přípravky mají být vyvezeny výrobcem pro 
distributora, musí výrobce poskytnout 
informace o dohodách a opatřeních 
přijatých proto, aby se zabránilo použití 
těchto přípravků pro výkon trestu smrti, 
informace o zemi určení a, jsou-li
k dispozici, informace o konečném použití
a koncových uživatelích daného zboží.
Tyto informace jsou na požádání 
poskytnuty příslušnému nezávislému 
orgánu dohledu, jako je například 
vnitrostátní mechanismus pro 
předcházení mučení vytvořený na základě 
Opčního protokolu k Úmluvě OSN proti 
mučení a jinému krutému, nelidskému či 
ponižujícímu zacházení nebo trestání, 
nebo vnitrostátní lidskoprávní organizace
v daném členském státě.

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 12 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1236/2005
Čl. 13 – odst. 1

Původní znění Pozměňovací návrh

(12a) V článku 13 se odstavec 1 nahrazuje 
tímto:

„1. Aniž je dotčen článek 11, informují se 
Komise a členské státy na požádání 

„1. Aniž je dotčen článek 11, informuje 
každý členský stát Komisi o opatřeních 
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navzájem o opatřeních přijatých na základě 
tohoto nařízení a poskytují si navzájem
veškeré důležité informace, které mají
v souvislosti s tímto nařízením k dispozici, 
zejména informace o udělených
a odmítnutých povoleních.

přijatých na základě tohoto nařízení
a poskytne jí veškeré důležité informace, 
které má v souvislosti s tímto nařízením
k dispozici, zejména informace
o udělených a odmítnutých povoleních
a informace týkající se opatření přijatých 
na základě ustanovení o zboží určeném ke 
zvláštnímu použití. Komise předá tyto 
informace ostatním členským státům.“

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh mění ustanovení stávajícího aktu, jež ve svém návrhu Komise 
neuvedla (čl. 13 odst. 1).

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 12 b (nový)
Nařízení (ES) č. 1236/2005
Čl. 13 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12b) V článku 13 se vkládá nový 
odstavec, který zní:

„3a. Komise zveřejňuje svou výroční 
zprávu, která je sestavena z výročních 
zpráv o činnosti zveřejněných členskými 
státy v souladu s odstavcem 3.“

Or. en

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 14
Nařízení (ES) č. 1236/2005
Článek 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Článek 15 se zrušuje. (14) Článek 15 se nahrazuje tímto:
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Koordinační skupina pro zařízení

1. Zřizuje se koordinační skupina pro 
zařízení, které předsedá zástupce Komise. 
Každý členský stát jmenuje do 
koordinační skupiny pro zařízení jednoho 
zástupce.

Koordinační skupina pro zařízení posoudí 
jakoukoli otázku týkající se uplatňování 
tohoto nařízení, kterou může vznést 
předseda skupiny nebo zástupce 
některého členského státu.

2. Považuje-li to předseda koordinační 
skupiny pro zařízení za nezbytné, vede 
konzultace s vývozci, zprostředkovateli
a dalšími příslušnými zúčastněnými 
stranami, jichž se toto nařízení týká, 
včetně zástupců občanské společnosti.

3. Koordinační skupina pro zařízení může 
získávat informace a návrhy týkající se 
účinnosti tohoto nařízení od organizací 
občanské společnosti s příslušnou 
odborností.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh mění ustanovení stávajícího aktu, jež ve svém návrhu Komise 
neuvedla (článek 15).

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 15 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1236/2005
Článek 16

Původní znění Pozměňovací návrh

(15a) Článek 16 se nahrazuje tímto:

Článek 16 Článek 16

Získání prostředků Přezkum provádění

Výbor uvedený v článku 15 projednává 
otázky týkající se provádění tohoto 

1. Každé tři roky Komise přezkoumává
provádění tohoto nařízení a předkládá 
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nařízení, které mu přednese jeho předseda
z vlastního podnětu nebo na návrh 
zástupce členského státu.

Evropskému parlamentu a Radě zprávu
o jeho používání, která může zahrnovat 
návrhy na jeho změnu. Členské státy 
poskytnou Komisi veškeré příslušné 
informace pro vypracování této zprávy.

2. V této zprávě, na níž se vztahuje článek 
4 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001
o přístupu veřejnosti k dokumentům 
Evropského parlamentu, Rady a Komise, 
uvede přehled činností, posouzení
a konzultací koordinační skupiny pro 
zařízení.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh mění ustanovení stávajícího aktu, jež ve svém návrhu Komise 
neuvedla (článek 16).

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 15 b (nový)
Nařízení (ES) č. 1236/2005
Příloha II – bod 2. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15b) V příloze II se doplňuje bod 2.2a, 
který zní: 

2.2a Obušky vydávající elektrické šoky
a zbraně a štíty určené k omráčení 
přímým kontaktem.

Or. en

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 1 –odst. 15 c (nový)
Nařízení (ES) č. 1236/2005
Příloha III – bod 1. 3 a (nový)



PE555.011v01-00 14/15 PA\1059428CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15c) V příloze III se doplňují nové 
položky, které zní: 

(1.3a) – kápě pro vězně určené
k vymáhání práva 

– kleště určené ke zvládání vězňů 

– židle, desky a lůžka s řemínky

– akustická zařízení určená ke zvládání 
davů nebo nepokojů 

– zbraně využívající milimetrové vlny.

Or. en

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 15 d (nový)
Nařízení (ES) č. 1236/2005
Příloha III – bod 2

Původní znění Pozměňovací návrh

(15d) V příloze III se odstavec 2 
nahrazuje tímto:

2. Přenosná zařízení určená ke zvládání 
nepokojů nebo k sebeobraně:

2. Přenosná zařízení určená ke zvládání 
nepokojů nebo k sebeobraně:

2.1. Přenosná zařízení pro aplikování 
elektrických šoků včetně obušků a štítů 
vydávajících elektrické šoky, zbraní
určených k omráčení a zbraní 
vydávajících elektrické šoky, které mají 
napětí naprázdno přesahující 10 000 V.

2.1 Přenosná zařízení pro aplikování 
elektrických šoků včetně střelných zbraní
s elektrickými šipkami, které mají napětí 
naprázdno přesahující 10 000 V.

2.2 Tato položka nezahrnuje pásy 
aplikující elektrické šoky a další zařízení 
popsaná v bodech 2.1 a 2.2 přílohy II.

2.3 Tato položka nezahrnuje individuální 
elektronická zařízení pro aplikaci šoků, 
která má uživatel pro vlastní osobní 
ochranu.
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Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh mění ustanovení stávajícího aktu, jež ve svém návrhu Komise 
neuvedla (příloha III bod 2).


