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LÜHISELGITUS

Määruse läbivaatamise eesmärk on veelgi tugevdada ELi juhtivat ja vastutustundlikku 
tegevust ülemaailmsel tasandil võitluses surmanuhtluse vastu ja piinamise kaotamise eest.
Arvamuse projekti eesmärk on tugevdada kaupade edasitoimetamisega seotud 
kõrvalteenuseid käsitlevaid sätteid ning transiiti, tehnilist abi ja kaubanduslikku turustamist 
käsitlevaid sätteid. Järgides parlamendi korduvalt väljendatud seisukohta pakutakse arvamuse 
projektis välja sihipärase lõppkasutuse klausli kehtestamine, mille sisuks on, et liikmesriigid 
keelavad või peatavad sellise julgeolekuga seotud kauba edasitoimetamise, mida ei leidu II ja 
III lisa loetelus, kuid mille puhul on selge, et seda saab praktiliselt kasutada üksnes 
surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muuks väärkohtlemiseks, või kui on alust 
uskuda, et selle kauba edasitoimetamine võib aidata kaasa kohtuotsusega määratud 
hukkamise, piinamise või muu väärkohtlemise toimepanekule.
Arvamuse projektis tehakse ka ettepanek asutada varustuse koordineerimisrühm ning 
kehtestada korrapärane läbivaatamismehhanism ja muuta teabejagamine ja aruandlus 
süsteemsemaks, et tõhustada määruse rakendamist ja tugevdada järelevalvet selle üle.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Väliskomisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil võtta arvesse järgmisi 
muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt a a (uus)
Määrus (EL) nr 1236/2005
Artikkel 2 – punkt f

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(a a) punkt f asendatakse järgmisega:

‘f) tehniline abi – igasugune tehniline abi, 
mis on seotud parandamise, arendamise, 
tootmise, katsetamise, hoolduse, 
komplekteerimise ja muude tehniliste 
teenustega ning mida võib osutada 
juhendamise, nõustamise, koolituse, 
oskusteabe ja tööoskuste edastamise või 
nõustamisteenuste kaudu. Tehniline abi 
hõlmab ka suuliselt ja elektroonilisel teel 
edastatavat abi;

‘f) tehniline abi – igasugune tehniline abi, 
mis on seotud parandamise, arendamise, 
tootmise, katsetamise, hoolduse, 
komplekteerimise, kasutamise ja muude 
tehniliste teenustega ning mida võib 
osutada juhendamise, nõustamise, 
koolituse, oskusteabe ja tööoskuste 
edastamise või nõustamisteenuste kaudu. 
Tehniline abi hõlmab ka suuliselt ja 
elektroonilisel teel edastatavat abi;’

Or. en
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Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on muuta sätet kehtivas õigusaktis, artikli 2 punkti f, millele 
komisjoni ettepanekus ei viidatud. Muudatusettepanekuga soovitakse lisada sõna 
„kasutamise”, et muuta täpsemaks tehnilise abi määratlust.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt c
Määrus (EL) nr 1236/2005
Artikkel 2 – punkt k – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määruse puhul jäetakse pelgalt
kõrvalteenuste osutamine käesolevast 
mõistest välja. Kõrvalteenused on 
transport, finantsteenused, kindlustus või 
edasikindlustus või üldine reklaam või 
müügiedendus;

Käesoleva määruse puhul hõlmab käesolev 
mõiste kõrvalteenuste osutamist. 
Kõrvalteenused on transport, 
finantsteenused, kindlustus või 
edasikindlustus või üldine reklaam või 
müügiedendus;

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt c
Määrus (EL) nr 1236/2005
Artikkel 2 – punkt l

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

l) „vahendaja” – liidus elu-või asukohta 
omav füüsiline või juriidiline isik või 
partnerlus, kes osutab punktis k 
määratletud teenuseid liidust kolmanda 
riigi territooriumile;

l) „vahendaja” – liikmesriigis elu-või 
asukohta omav füüsiline või juriidiline isik 
või partnerlus, või liikmesriigi kodanik, 
kes osutab punktis k määratletud teenuseid;

Or. en

Selgitus

Lisatakse selgitus
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt c
Määrus (EL) nr 1236/2005
Artikkel 2 – punkt m

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

m) „tehnilise abi osutaja” – liidus elu-või 
asukohta omav füüsiline või juriidiline isik 
või partnerlus, kes tegeleb punktis f 
määratletud tehnilise abi osutamisega 
liidust kolmanda riigi territooriumile;

m) „tehnilise abi osutaja” – liidus elu-või 
asukohta omav füüsiline või juriidiline isik 
või partnerlus, kes tegeleb punktis f 
määratletud tehnilise abi osutamisega;

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 a (uus)
Määrus (EL) nr 1236/2005
Artikkel 4 – lõige 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

2 a) Artikli 4 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:

1. II lisas loetletud kaupade sissevedu, 
sõltumata nende kaupade päritolust, on 
keelatud.

1. II lisas loetletud kaupade sissevedu, 
sõltumata nende kaupade päritolust, on 
keelatud.

II lisas loetletud kaupadega seotud ning 
kolmandas riigis asuva mis tahes isiku, 
üksuse või asutuse poolt, tasu eest või 
mitte, pakutava tehnilise abi vastuvõtmine 
ühenduse tolliterritooriumil asuva isiku, 
üksuse või asutuse poolt on keelatud.

II lisas loetletud kaupadega seotud ning 
kolmandas riigis asuva mis tahes isiku, 
üksuse või asutuse poolt, tasu eest või 
mitte, pakutava tehnilise abi vastuvõtmine 
ühenduse tolliterritooriumil asuva isiku, 
üksuse või asutuse poolt on keelatud.

„II lisas loetletud kaupade transiit läbi 
liidu tolliterritooriumi on keelatud.”

Or. en
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 3 a (uus)
Määrus (EL) nr 1236/2005
Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a) Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 4a

Kaubandusliku turustamise ja 
müügiedenduse keelamine

Nii liidus kui väljaspool liitu 
registreeritud ettevõtetel ja üksikisikutel 
on rangelt keelatud II lisas loetletud 
kaupade kaubanduslik turustamine ja 
müügiedendus liidu piires nende 
edasitoimetamise eesmärgil. Selline 
kaubanduslik turustamine ja 
müügiedendus hõlmab ka 
mittemateriaalsete allikate nagu internet 
kasutamist. Muud kõrvalteenused, 
sealhulgas transport, finantsteenused, 
kindlustus või edasikindlustus on samuti 
rangelt keelatud.”

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4
Määrus (EL) nr 1236/2005
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

III lisas loetletud kaupade ekspordi jaoks 
on sõltumata nende kaupade päritolust vaja 
luba. Luba ei nõuta siiski niisuguste 
kaupade puhul, mis ainult läbivad liidu 
tolliterritooriumi, nimelt kaupade puhul, 
millele ei ole määratud muud 
tollikäitlusviisi kui nõukogu määruse 

III lisas loetletud kaupade ekspordi jaoks 
on sõltumata nende kaupade päritolust vaja 
luba. III lisas loetletud kaupade puhul,
mis ainult läbivad liidu tolliterritooriumi, 
nõutakse transiidiluba.



PA\1059428ET.doc 7/15 PE555.011v01-00

ET

(EMÜ) nr 2913/92 artiklis 91 sätestatud 
välistransiidiprotseduur, sealhulgas 
liiduväliste kaupade ladustamisel I 
kontrollitüübile vastavas vabatsoonis või -
laos.

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 6
Määrus (EL) nr 1236/2005
Artikkel 7a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tehnilise abi osutajal keelatakse III lisas 
nimetatud kaupadega seotud tehnilise abi 
osutamine mis tahes isikule, üksusele või 
asutusele kolmandas riigis, hoolimata 
selliste kaupade päritolust, kui ta teab või 
on tal alust kahtlustada, et mõnda või kõiki 
kaupu kasutatakse või võidakse kavatseda 
kasutada liidu tolliterritooriumist 
väljaspool asuvas kolmandas riigis 
piinamiseks või muuks julmaks, 
ebainimlikuks või inimväärikust 
alandavaks kohtlemiseks või karistamiseks.

2. Tehnilise abi osutajal keelatakse III lisas 
nimetatud kaupadega seotud tehnilise abi 
osutamine mis tahes isikule, üksusele või 
asutusele kolmandas riigis, hoolimata 
selliste kaupade päritolust, kui ta teab või 
on tal alust kahtlustada, et mõnda või kõiki 
kaupu kasutatakse või võidakse kavatseda 
kasutada liidu tolliterritooriumist 
väljaspool asuvas kolmandas riigis 
piinamiseks või muuks julmaks, 
ebainimlikuks või inimväärikust 
alandavaks kohtlemiseks või karistamiseks. 
Tehnilise abi osutajal keelatakse samuti 
juhendamine, nõustamine, koolituse 
andmine ning oskusteabe ja tööoskuste 
edastamine, mis võib aidata kaasa 
kohtuotsusega määratud hukkamiste, 
piinamise või muu väärkohtlemise 
toimepanekule.

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 6 a (uus)



PE555.011v01-00 8/15 PA\1059428ET.doc

ET

Määrus (EL) nr 1236/2005
Artikkel 7aa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a) Pärast artiklit 7a lisatakse järgmine 
artikkel:

Artikkel 7aa

Sihipärase lõppkasutuse klausel

1. Liikmesriik keelab või peatab sellise 
julgeolekuga seotud kauba 
edasitoimetamise, mida ei leidu II ja III 
lisa loetelus, kuid mille puhul on selge, et 
seda saab praktiliselt kasutada üksnes 
surmanuhtluse täideviimiseks, 
piinamiseks või muuks väärkohtlemiseks, 
või kui on alust uskuda, et selle kauba 
edasitoimetamine võib aidata kaasa 
kohtuotsusega määratud hukkamise, 
piinamise või muu väärkohtlemise 
toimepanekule.

2. Liikmesriigid teatavad kõikidest lõike 1 
kohaselt vastu võetud meetmetest 
viivitamata komisjonile ning esitavad 
nende üksikasjalikud põhjendused.

3. Liikmesriigid teatavad komisjonile 
viivitamata ka kõikidest lõike 1 kohaselt 
vastu võetud meetmetega seotud 
muudatustest.

4. Komisjon avaldab vastavalt lõigetele 2 
ja 3 teatavaks tehtud meetmed Euroopa 
Liidu Teataja C-seerias.

5. Komisjon otsustab, kas selline kaup 
lisatakse asjakohasesse lisasse.

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 7
Määrus (EL) nr 1236/2005
Artikkel 7b – lõige 1 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ekspordiluba nõutakse kõigi IIIa lisas 
loetletud kaupade igasuguse ekspordi 
puhul, sõltumata nende kaupade päritolust. 
Luba ei nõuta siiski niisuguste kaupade 
puhul, mis ainult läbivad liidu 
tolliterritooriumi, nimelt kaupade puhul, 
millele ei ole määratud muud 
tollikäitlusviisi kui nõukogu määruse 
(EMÜ) nr 2913/92 artiklis 91 sätestatud 
välistransiidiprotseduur, sealhulgas 
liiduväliste kaupade ladustamisel I 
kontrollitüübile vastavas vabatsoonis või -
laos.

1. Ekspordiluba nõutakse kõigi IIIa lisas 
loetletud kaupade igasuguse ekspordi 
puhul, sõltumata nende kaupade päritolust. 
IIIa lisas loetletud kaupade puhul, mis 
ainult läbivad liidu tolliterritooriumi,
nõutakse transiidiluba;

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 7
Määrus (EL) nr 1236/2005
Artikkel 7d – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tehnilise abi osutajal keelatakse IIIa 
lisas nimetatud kaupadega seotud tehnilise 
abi osutamine mis tahes isikule, üksusele 
või asutusele kolmandas riigis, hoolimata 
selliste kaupade päritolust, kui ta teab või 
tal on alust kahtlustada, et mõnda või kõiki 
kaupu kasutatakse või võidakse kavatseda 
kasutada liidu tolliterritooriumist 
väljaspool asuvas kolmandas riigis 
surmanuhtluse täideviimiseks.

2. Tehnilise abi osutajal keelatakse IIIa 
lisas nimetatud kaupadega seotud tehnilise 
abi osutamine mis tahes isikule, üksusele 
või asutusele kolmandas riigis, hoolimata 
selliste kaupade päritolust, kui ta teab või 
tal on alust kahtlustada, et mõnda või kõiki 
kaupu kasutatakse või võidakse kavatseda 
kasutada liidu tolliterritooriumist 
väljaspool asuvas kolmandas riigis 
surmanuhtluse täideviimiseks. Tehnilise 
abi osutajal keelatakse samuti 
juhendamine, nõustamine, koolituse 
andmine ning oskusteabe ja tööoskuste 
edastamine, mis võib aidata kaasa 
kohtuotsusega määratud hukkamiste 
toimepanekule.

Or. en
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 8
Määrus (EL) nr 1236/2005
Artikkel 8 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Erandina lõikest 5, juhul kui tootja 
ekspordib ravimeid edasimüüjale, esitab 
tootja teabe kokkulepitud korra ning 
meetmete kohta, mis on võetud hoidmaks 
ära toodete kasutamist surmanuhtluse 
täideviimiseks, sihtriigi kohta ning 
võimaluse korral kaupade lõppkasutuse ja 
lõppkasutaja kohta.

6. Erandina lõikest 5, juhul kui tootja 
ekspordib ravimeid edasimüüjale, esitab 
tootja teabe kokkulepitud korra ning 
meetmete kohta, mis on võetud hoidmaks 
ära toodete kasutamist surmanuhtluse 
täideviimiseks, sihtriigi kohta ning 
võimaluse korral kaupade lõppkasutuse ja 
lõppkasutaja kohta. Sellele teabele on 
taotluse korral juurdepääs asjaomasel 
sõltumatul järelevalveasutusel, milleks 
võib olla piinamise ning muu julma, 
ebainimliku või inimväärikust alandava 
kohtlemise ja karistamise vastase ÜRO 
konventsiooni fakultatiivse protokolli 
kohaselt loodud riigi ennetusasutus, või 
liikmesriigi riiklik inimõiguste 
institutsioon.

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 12 a (uus)
Määrus (EL) nr 1236/2005
Artikkel 13 – lõige 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

12 a) Artiklis 13 asendatakse lõige 1 
järgnevaga:

„1. Ilma et see piiraks artikli 11 
kohaldamist, teatavad komisjon ja 
liikmesriigid üksteisele taotluse korral
käesoleva määruse alusel võetud 

„1. Ilma et see piiraks artikli 11 
kohaldamist, teatab iga liikmesriik 
komisjonile käesoleva määruse alusel 
võetud meetmetest ja edastavad igasuguse 
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meetmetest ja edastavad üksteisele
igasuguse nende käsutuses oleva käesoleva 
määrusega seotud asjakohase teabe, 
eelkõige teabe lubade kohta, mis on antud 
või mille andmisest on keeldutud.”

nende käsutuses oleva käesoleva 
määrusega seotud asjakohase teabe, 
eelkõige teabe lubade kohta, mis on antud 
või mille andmisest on keeldutud, ning 
teabe sihipärase lõppkasutuse klausli 
kohaselt võetud meetmete kohta.
Komisjon edastab nimetatud teabe teistele 
liikmesriikidele.”

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on muuta sätet kehtivas õigusaktis, artikli 13 lõiget 1, millele 
komisjoni ettepanekus ei viidatud.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 12 b (uus)
Määrus (EL) nr 1236/2005
Artikkel 13 – lõige 3a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12 b) Artiklisse 13 lisatakse järgmine 
lõige:

„3a. Komisjon teeb avalikult 
kättesaadavaks aastaaruande, milles ta 
teeb koondi avalikest iga-aastastest 
tegevusaruannetest, mida liikmesriigid 
avalikustavad vastavalt lõikele 3.”

Or. en

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 14
Määrus (EL) nr 1236/2005
Artikkel 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14) Artikkel 15 jäetakse välja. 14) Artikkel 15 asendatakse järgmisega:
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Varustuse koordineerimisrühm

1. Asutatakse varustuse 
koordineerimisrühm, mille eesistuja on 
komisjoni esindaja. Iga liikmesriik 
määrab varustuse koordineerimisrühma 
oma esindaja.

Varustuse koordineerimisrühm käsitleb 
kõiki käesoleva määruse kohaldamisega 
seotud küsimusi, mida võib tõstatada 
eesistuja või liikmesriigi esindaja.

2. Varustuse koordineerimisrühma 
eesistuja konsulteerib käesolevas 
määruses käsitletud eksportijate, 
vahendajate ja muude asjaomaste 
sidusrühmadega, kui ta peab seda 
vajalikuks.

3. Asjakohaseid teadmisi omavad 
kodanikuühiskonna organisatsioonid 
võivad esitada varustuse 
koordineerimisrühmale määruse 
tulemuslikkuse kohta käivat teavet ja 
sellega seotud ettepanekuid.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on muuta sätet kehtivas õigusaktis, artiklit 15, mis komisjoni 
ettepanekus välja jäeti.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 15 a (uus)
Määrus (EL) nr 1236/2005
Artikkel 16

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

15 a) Artikkel 16 asendatakse järgmisega:

Artikkel 16 Artikkel 16

Rakendamine Rakendamise läbivaatamine

Artiklis 15 osutatud komitee vaatab läbi 
kõik kas oma eesistuja enda algatusel või 

1. Iga kolme aasta järel vaatab komisjon 
käesoleva määruse rakendamise läbi ja 
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liikmesriigi esindaja nõudel eesistuja 
poolt tõstatatud küsimused, mis käsitlevad 
käesoleva määruse rakendamist.

esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule selle kohaldamise kohta 
aruande, mis võib sisaldada määruse 
muutmise ettepanekuid. Liikmesriigid 
esitavad komisjonile kogu asjakohase 
teabe, mida on vaja aruande 
koostamiseks.

2. Selles aruandes esitatakse ülevaade 
varustuse koordineerimisrühma tegevuse, 
kontrollide ja konsultatsioonide kohta, 
mille suhtes kohaldatakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. 
aasta määruse (EÜ) nr 1049/2001 
(üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 
dokumentidele) artikli 4 sätteid.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on muuta sätet kehtivas õigusaktis, artiklit 16, millele komisjoni 
ettepanekus ei viidatud.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 15 b (uus)
Määrus (EL) nr 1236/2005
II lisa – punkt 2.2a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

15 b) II lisasse lisatakse punkt 2.2: 

2.2 a Otsekontakti kaudu töötavad 
elektrišokinuiad, elektripüstolid ja 
elektrišokikilbid

Or. en

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 15 c (uus)
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Määrus (EÜ) nr 1236/2005
III lisa – punkt 1.3a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

15 c) III lisasse lisatakse järgmised 
kaubad: 

1.3a - õiguskaitse eesmärgil kasutatavad 
vangide kapuutsid 

- vangide kontrolli all hoidmiseks 
mõeldud tangid 

- rihmadega varustatud toolid, lauad ja 
voodid

- rahva/massirahutuste ohjamiseks 
mõeldud akustikaseadmed

- millimeeterlainerelvad

Or. en

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 15 d (uus)
Määrus (EL) nr 1236/2005
III lisa – punkt 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

15 d) III lisa punkt 2 asendatakse 
järgmisega:

2. Järgmised kaasaskantavad vahendid, mis 
on välja töötatud massirahutuste 
ohjeldamiseks või enesekaitseks:

2. Järgmised kaasaskantavad vahendid, mis 
on välja töötatud massirahutuste 
ohjeldamiseks või enesekaitseks:

2.1. Kaasaskantavad elektrišokivahendid, 
sealhulgas elektrišokinuiad, 
elektrišokikilbid, elektripüstolid ja
elektrišoki noolepüstolid, väljundpingega 
kuni 10 000 V.

Kaasaskantavad elektrišokivahendid, 
sealhulgas elektrišoki noolepüstolid 
väljundpingega üle 10 000 V.

Käesolev punkt ei hõlma II lisa punktides 
2.1 ja 2.2 kirjeldatud elektrišokivöösid ja 
muid seadmeid.

Käesolev punkt ei hõlma individuaalseid 
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elektrišokivahendeid, kui need on 
kasutajal kaasas enesekaitseks.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on muuta sätet kehtivas õigusaktis, III lisa punkti 2, millele 
komisjoni ettepanekus ei viidatud.


