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KORT BEGRUNDELSE

Gennemgangen af forordningen har til formål i endnu højere grad at styrke EU's rolle som en 
førende og ansvarlig global aktør i bekæmpelsen af dødsstraf og udryddelsen af tortur.

Udkastet til udtalelse sigter mod at styrke bestemmelserne om de sekundære tjenester, der er 
knyttet til transport af varer, samt om transit, teknisk bistand og kommerciel markedsføring. I 
tråd med Parlamentets holdning, som er kommet til udtryk gentagne gange, sigter den mod at 
indføre en målrettet bestemmelse om slutanvendelse, for at medlemsstaterne skal forbyde 
eller suspendere overførsel af sikkerhedsrelaterede produkter, som ikke er opført i bilag II og 
III, og som tydeligvis ikke har nogen anden praktisk anvendelse end henrettelse, tortur eller 
mishandling, eller om hvilke der er rimelig grund til at formode, at overførsel af disse 
produkter vil medføre fremme eller gennemførelse af retslig henrettelse, tortur eller 
mishandling.

Det foreslås endvidere at oprette en udstyrskoordinationsgruppe og indføre en mekanisme for 
regelmæssig evaluering og mere systematisk informationsudveksling og afrapportering for at 
styrke overvågningen af og den effektive gennemførelse af forordningen.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende
udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2 – litra a a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1236/2005
Artikel 2 – litra f

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

aa) Litra h) affattes således:

"f) "teknisk bistand": enhver form for 
teknisk støtte i forbindelse med reparation, 
udvikling, fremstilling, prøvning, 
vedligeholdelse, samling eller enhver 
anden form for teknisk ydelse, uanset om 
bistanden ydes i form af instruktion, 
rådgivning, oplæring, overførsel af 
driftskendskab og færdigheder eller 
konsulentservice.  Teknisk bistand omfatter 
også mundtlig bistand og bistand ved hjælp 
af elektroniske midler

"f) "teknisk bistand": enhver form for 
teknisk støtte i forbindelse med reparation, 
udvikling, fremstilling, prøvning, 
vedligeholdelse, samling, anvendelse eller 
enhver anden form for teknisk ydelse, 
uanset om bistanden ydes i form af 
instruktion, rådgivning, oplæring, 
overførsel af driftskendskab og 
færdigheder eller konsulentservice. 
Teknisk bistand omfatter også mundtlig 
bistand og bistand ved hjælp af 
elektroniske midler
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Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at ændre en bestemmelse i den eksisterende retsakt –
artikel 2, litra f) – der ikke blev henvist til i Kommissionens forslag. Ændringsforslaget har til 
formål at tilføje ordet "anvendelse" for at præcisere definitionen af teknisk bistand.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2 – litra c
Forordning (EF) nr. 1236/2005
Artikel 2 – litra k – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forbindelse med denne forordning er det 
kun bestemmelsen om sekundære tjenester, 
der er undtaget fra denne definition. 
Sekundære tjenester er transport, 
finansielle tjenester, forsikring eller 
genforsikring eller almindelig reklame eller 
salgsfremmende foranstaltninger

I forbindelse med denne forordning er 
bestemmelsen om sekundære tjenester 
medtaget i denne definition. Sekundære 
tjenester er transport, finansielle tjenester, 
forsikring eller genforsikring eller 
almindelig reklame eller salgsfremmende 
foranstaltninger

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2 – litra c
Forordning (EF) nr. 1236/2005
Artikel 2 – litra l

Kommissionens forslag Ændringsforslag

l) "mægler": en fysisk eller juridisk person 
eller et partnerskab, der er hjemmehørende 
eller har hjemsted i en EU-medlemsstat, og 
som leverer tjenester, der er defineret i litra 
k), fra Unionen til et tredjelands område

l) "mægler": en fysisk eller juridisk person 
eller et partnerskab, der er hjemmehørende 
eller har hjemsted eller er statsborger i en 
EU-medlemsstat, og som leverer tjenester, 
der er defineret i litra k)

Or. en
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Begrundelse

Her skal indsættes en begrundelse

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2 – litra c
Forordning (EF) nr. 1236/2005
Artikel 2 – litra m

Kommissionens forslag Ændringsforslag

m) "leverandør af teknisk bistand": en 
fysisk eller juridisk person eller et 
partnerskab, der er hjemmehørende eller 
har hjemsted i en EU-medlemsstat, og som 
leverer teknisk bistand, der er defineret i 
litra f), fra Unionen til et tredjelands 
område

m) "leverandør af teknisk bistand": en 
fysisk eller juridisk person eller et 
partnerskab, der er hjemmehørende eller 
har hjemsted i en EU-medlemsstat, og som 
leverer teknisk bistand, der er defineret i 
litra f)

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1236/2005
Artikel 4 – stk. 1

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

2a) Artikel 4, stk. 1, erstattes af følgende:

1. Enhver import af varer, der er opført i 
bilag II, uanset varernes oprindelse, er 
forbudt

1. Enhver import af varer, der er opført i 
bilag II, uanset varernes oprindelse, er 
forbudt

Det er forbudt for personer, enheder eller 
organer i Fællesskabets toldområde at 
acceptere teknisk bistand i forbindelse med 
de i bilag II opførte varer, der ydes fra et 
tredjeland, hvad enten det sker mod eller 
uden modydelse.

Det er forbudt for personer, enheder eller 
organer i Fællesskabets toldområde at 
acceptere teknisk bistand i forbindelse med 
de i bilag II opførte varer, der ydes fra et 
tredjeland, hvad enten det sker mod eller 
uden modydelse.

Transit gennem Unionens toldområde er 
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forbudt for varer, der er opført i bilag II.

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 3 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1236/2005
Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) Der indsættes følgende artikel:

"Artikel 4a

Forbud mod kommerciel markedsføring 
og salgsfremmende foranstaltninger

Kommerciel markedsføring og 
salgsfremmende foranstaltninger i 
Unionen foretaget af Unionens eller 
tredjelandes virksomheder eller 
enkeltpersoner med henblik på overførsel 
af produkter, der er opført i bilag II, er 
strengt forbudt. Sådanne kommercielle 
markedsføringsaktiviteter eller 
salgsfremmende aktiviteter omfatter også 
dem, der udføres ved brug af 
uhåndgribelige kilder, navnlig internettet. 
Andre sekundære tjenester, herunder  
transport, finansielle tjenester, forsikring 
og genforsikring, er ligeledes strengt 
forbudt."

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 1236/2005
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der kræves tilladelse til al eksport af varer 
i bilag III uanset disse varers oprindelse. 
Der kræves imidlertid ikke tilladelse for 
varer, der kun passerer gennem Unionens 
toldområde, nemlig varer, der ikke er 
angivet til en toldmæssig bestemmelse 
eller anvendelse bortset fra proceduren 
for ekstern forsendelse, jf. artikel 91 i 
forordning (EØF) nr. 2913/92, herunder 
oplagring af ikke-EU-varer i en frizone af 
kontroltype I eller på et frilager.

Der kræves tilladelse til al eksport af varer 
i bilag III uanset disse varers oprindelse. 
Der kræves transittilladelse for varer, der 
er opført i bilag III, der kun passerer 
gennem Unionens toldområde.

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 1236/2005
Artikel 7a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det er forbudt for en leverandør af 
teknisk bistand at levere teknisk bistand i 
forbindelse med varer i bilag III, uanset 
disse varers oprindelse, til personer, 
enheder eller organer i et tredjeland, hvis 
leverandøren af en sådan bistand ved eller 
har grund til at nære mistanke om, at nogle 
eller alle de pågældende varer er eller kan 
være bestemt til tortur eller anden grusom, 
umenneskelig eller nedværdigende 
behandling eller straf i et land, som ikke 
hører under Unionens toldområde.

2. Det er forbudt for en leverandør af 
teknisk bistand at levere teknisk bistand i 
forbindelse med varer i bilag III, uanset 
disse varers oprindelse, til personer, 
enheder eller organer i et tredjeland, hvis 
leverandøren af en sådan bistand ved eller 
har grund til at nære mistanke om, at nogle 
eller alle de pågældende varer er eller kan 
være bestemt til tortur eller anden grusom, 
umenneskelig eller nedværdigende 
behandling eller straf i et land, som ikke 
hører under Unionens toldområde. Det er 
ligeledes forbudt for en leverandør af 
teknisk bistand at levere instruktion, 
rådgivning, oplæring, overførsel af 
driftskendskab eller færdigheder, der kan 
hjælpe ved gennemførelse af retslige 
henrettelser, tortur eller anden 
mishandling.
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Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 6 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1236/2005
Artikel 7aa (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a) Følgende artikel indsættes efter 
artikel 7a:

Artikel 7aa

Målrettet bestemmelse om slutanvendelse

1. En medlemsstat skal forbyde eller 
suspendere overførsel af et 
sikkerhedsrelateret produkt, som ikke er 
opført i bilag II og III, og som tydeligvis 
ikke har nogen anden praktisk anvendelse 
end henrettelse, tortur eller anden 
mishandling, eller om hvilket der er 
rimelig grund til at formode, at overførsel 
af dette produkt vil fremme gennemførelse 
af retslig henrettelse, tortur eller anden 
mishandling.

2. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om foranstaltninger, som 
de har vedtaget i henhold til stk. 1, så 
snart de er vedtaget, og angiver de 
nøjagtige årsager til disse 
foranstaltninger.

3. Medlemsstaterne underretter også 
straks Kommissionen om eventuelle 
ændringer af foranstaltninger, der er 
vedtaget i henhold til stk. 1.

4. Kommissionen offentliggør de 
foranstaltninger, som der er givet 
underretning om i henhold til stk. 2 og 3, i 
C-udgaven af Den Europæiske Unions 
Tidende.

5. Kommissionen beslutter, om sådanne 
varer bør tilføjes i det relevante bilag.
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Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 7
Forordning (EF) nr. 1236/2005
Artikel 7b – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der kræves tilladelse til al eksport af 
varer i bilag IIIa, uanset disse varers 
oprindelse. Der kræves imidlertid ikke 
tilladelse for varer, der kun passerer 
gennem Unionens toldområde, nemlig 
varer, der ikke er angivet til en 
toldmæssig bestemmelse eller anvendelse 
bortset fra proceduren for ekstern 
forsendelse, jf. artikel 91 i forordning 
(EØF) nr. 2913/92, herunder oplagring af 
ikke-EU-varer i en frizone af kontroltype 
I eller på et frilager.

1. Der kræves tilladelse til al eksport af 
varer i bilag IIIa, uanset disse varers 
oprindelse. Der kræves transittilladelse for 
varer, der er opført i bilag IIIa, der kun 
passerer gennem Unionens toldområde.

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 7
Forordning (EF) nr. 1236/2005
Artikel 7d – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det er forbudt for en leverandør af 
teknisk bistand at levere teknisk bistand i 
forbindelse med varer i bilag IIIa, uanset 
disse varers oprindelse, til personer, 
enheder eller organer i et tredjeland, hvis 
leverandøren af teknisk bistand ved eller 
har grund til at nære mistanke om, at nogle 
eller alle de pågældende varer er eller kan 
være bestemt til henrettelse i et land, som 

2. Det er forbudt for en leverandør af 
teknisk bistand at levere teknisk bistand i 
forbindelse med varer i bilag IIIa, uanset 
disse varers oprindelse, til personer, 
enheder eller organer i et tredjeland, hvis
leverandøren af teknisk bistand ved eller 
har grund til at nære mistanke om, at nogle 
eller alle de pågældende varer er eller kan 
være bestemt til henrettelse i et land, som 
ikke hører under Unionens toldområde. Det 
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ikke hører under Unionens toldområde. er ligeledes forbudt for en leverandør af 
teknisk bistand at levere instruktion, 
rådgivning, oplæring, overførsel af 
driftskendskab eller færdigheder, der kan 
hjælpe ved gennemførelse af retslige 
henrettelser.

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 8
Forordning (EF) nr. 1236/2005
Artikel 8 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Hvis en producent skal udføre 
lægemidler til en distributør, skal 
producenten uanset stk. 5 meddele 
oplysninger om de aftaler, der er indgået, 
og de foranstaltninger, der er truffet for at 
forhindre, at disse varer anvendes til 
henrettelse i bestemmelseslandet, samt 
oplysninger om varernes slutanvendelse og 
slutbrugere, hvis sådanne oplysninger 
foreligger.

6. Hvis en producent skal udføre 
lægemidler til en distributør, skal 
producenten uanset stk. 5 meddele 
oplysninger om de aftaler, der er indgået, 
og de foranstaltninger, der er truffet for at 
forhindre, at disse varer anvendes til 
henrettelse i bestemmelseslandet, samt 
oplysninger om varernes slutanvendelse og 
slutbrugere, hvis sådanne oplysninger 
foreligger. Disse oplysninger skal være 
tilgængelige på forlangende for et 
relevant uafhængigt tilsynsorgan, som 
f.eks. en national forebyggende 
mekanisme, der er oprettet i henhold til 
den valgfri protokol til FN-konventionen 
mod tortur og anden grusom, 
umenneskelig eller nedværdigende 
behandling eller straf, eller en national 
menneskerettighedsinstitution i en 
medlemsstat.

Or. en
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Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 12 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1236/2005
Artikel 13 – stk. 1

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

12a) I artikel 13 affattes stk. 1 som følger:

"1. Kommissionen og medlemsstaterne
underretter efter anmodning hinanden om, 
hvilke foranstaltninger der træffes i medfør 
af denne forordning, og udveksler andre 
relevante oplysninger, de måtte råde over i 
forbindelse med denne forordning, især 
oplysninger om meddelte tilladelser og 
afslag, jf. dog artikel 11.

"1. Hver enkelt medlemsstat underretter 
Kommissionen om, hvilke foranstaltninger
der træffes i medfør af denne forordning, 
og leverer andre relevante oplysninger, den
måtte råde over i forbindelse med denne 
forordning, især oplysninger om meddelte 
tilladelser og afslag samt oplysninger 
vedrørende foranstaltninger, der er truffet 
i forbindelse med den målrettede klausul 
om slutanvendelse, jf. dog artikel 11.
Kommissionen videregiver oplysningerne 
til de øvrige medlemsstater."

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at ændre en bestemmelse i den eksisterende retsakt –
artikel 13, stk. 1 – der ikke blev henvist til i Kommissionens forslag.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 12 b (nyt)
Forordning (EF) nr. 1236/2005
Artikel 13 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12b) I artikel 13 indsættes følgende 
stykke:

"3a. Kommissionen offentliggør sin 
årsberetning, hvori den samler alle de 
årlige aktivitetsrapporter, som 
medlemsstaterne har offentliggjort i 
overensstemmelse med stk. 3."
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Or. en

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 14
Forordning (EF) nr. 1236/2005
Artikel 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14) Artikel 15 udgår. 14) Artikel 15 affattes således:

Udstyrskoordinationsgruppe

1. Der oprettes en 
udstyrskoordinationsgruppe med en 
repræsentant for Kommissionen som 
formand. Hver medlemsstat udpeger en 
repræsentant til denne 
udstyrskoordinationsgruppe.

Udstyrskoordinationsgruppen undersøger 
alle spørgsmål vedrørende anvendelsen af 
denne forordning, der rejses af 
formanden eller af en repræsentant for en 
medlemsstat.

2. Formanden for 
udstyrskoordinationsgruppen skal, når 
vedkommende finder det nødvendigt, høre 
eksportører, mæglere og andre relevante 
aktører, der berøres af denne forordning, 
herunder repræsentanter for 
civilsamfundet.

3. Udstyrskoordinationsgruppen kan 
modtage informationer og forslag 
vedrørende forordningens effektivitet fra 
civilsamfundsorganer med relevant 
ekspertise.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at ændre en bestemmelse i den eksisterende retsakt –
artikel 15 – der udgår i Kommissionens forslag.
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Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 15 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1236/2005
Artikel 16

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

15a) Artikel 16 affattes således:

Artikel 16 Artikel 16

Gennemførelse Evaluering af gennemførelsen

Udvalget, jf. artikel 15, behandler ethvert 
spørgsmål, der vedrører gennemførelsen af 
denne forordning, og som forelægges af 
formanden enten på dennes eget initiativ 
eller på anmodning af en medlemsstats 
repræsentant.

1. Hvert tredje år evaluerer 
Kommissionen gennemførelsen af denne 
forordning og forelægger Europa-
Parlamentet og Rådet en beretning om 
anvendelsen heraf, eventuelt ledsaget af 
forslag til ændring. Medlemsstaterne 
giver Kommissionen alle relevante 
oplysninger med henblik på udarbejdelsen 
af denne beretning.

2. Beretningen skal også give et overblik 
over de aktiviteter, undersøgelser og 
høringer, som 
udstyrskoordinationsgruppen har 
foretaget; beretningen er omfattet af 
artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 
2001 om aktindsigt i Europa-
Parlamentets, Rådets og Kommissionens 
dokumenter.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at ændre en bestemmelse i den eksisterende retsakt –
artikel 16 – der ikke blev henvist til i Kommissionens forslag.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 15 b (nyt)
Forordning (EF) nr. 1236/2005
Bilag II – pkt. 2.2a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

15b) Pkt. 2.2a indsættes i bilag II: 

2.2a Elektriske stave, der virker ved 
direkte kontakt, elektriske 
bedøvelsespistoler og skjold, der kan 
afværge sidstnævnte

Or. en

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 15 c (nyt)
Forordning (EF) nr. 1236/2005
Bilag III – pkt. 1.3a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15c) Følgende produkter tilføjes i bilag 
III 

1.3a) - fangehætter til brug ved 
retshåndhævelse 

- tænger beregnet til fangekontrol 

- borde, brætter og senge udstyret med 
remme til fastspænding

- akustiske anordninger beregnet til at 
kontrollere folkemængder/optøjer

- millimeterbølgevåben.

Or. en

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 15 d (nyt)
Forordning (EF) nr. 1236/2005
Bilag III – pkt. 2
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Nuværende ordlyd Ændringsforslag

15d) Bilag III, pkt. 2, affattes således:

2. Bærbare anordninger konstrueret med 
henblik på bekæmpelse af optøjer eller 
selvforsvar:

2. Bærbare anordninger konstrueret med 
henblik på bekæmpelse af optøjer eller 
selvforsvar:

2.1. Bærbare elektriske anordninger, 
herunder — men ikke kun — elektriske 
stave, elektriske skjold, bedøvelsespistoler 
og pilepistoler til udsendelse af elektriske 
ladninger med en tomgangsspænding på 
over 10 000 V.

Bærbare elektriske anordninger, herunder 
— men ikke kun — pilepistoler til 
udsendelse af elektriske ladninger med en 
tomgangsspænding på over 10 000 V.

2.2 Dette punkt omfatter ikke elektriske 
bælter og andre anordninger som 
omhandlet i punkt 2.1 og 2.2. i bilag II.

2.3 Dette punkt omfatter ikke særskilte 
elektriske anordninger, der følger deres 
bruger med henblik på brugerens egen 
personlige beskyttelse.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at ændre en bestemmelse i den eksisterende retsakt –
bilag III, pkt. 2 – der ikke blev henvist til i Kommissionens forslag.


