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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Cieľom preskúmania nariadenia je ďalej posilňovať úlohu EÚ ako hlavného a zodpovedného 
globálneho aktéra v boji proti trestu smrti a v odstránení mučenia.
Návrh stanoviska je zameraný na posilnenie ustanovení týkajúcich sa doplnkových služieb 
súvisiacich s prenosom tovaru, ako aj ustanovení týkajúcich sa tranzitu, technickej pomoci 
a uvádzania na trh. V súlade s opätovne vyjadrenou pozíciou Parlamentu je jeho cieľom 
zaviesť cielenú doložku o konečnom použití, aby členské štáty zakázali alebo pozastavili 
prenos tovaru súvisiaceho s bezpečnosťou, ktorý nie je uvedený v prílohách II a III a ktorý 
zjavne nemá žiadne iné praktické použitie ako na účel vykonania trestu smrti, mučenia alebo 
iného zlého zaobchádzania, alebo ak existujú opodstatnené dôvody domnievať sa, že prenos 
tohto tovaru by viedol k uľahčeniu alebo vykonaniu súdom nariadenej popravy, mučenia 
alebo iného zlého zaobchádzania.
Takisto sa v ňom navrhuje vytvorenie koordinačnej skupiny pre zariadenia a zavedenie 
mechanizmu pravidelného preskúmania, ako aj systematickejšia výmena informácií 
a podávanie správ s cieľom posilniť dohľad a účinné vykonávanie tohto nariadenia.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor 
vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno a a (nové)
Nariadenie (ES) č. 1236/2005
Článok 2 – písmeno f

Platný text Pozmeňujúci návrh

aa) Písmeno f) sa nahrádza takto:

„f) „technická pomoc“ je akákoľvek 
technická pomoc týkajúca sa opráv, 
vývoja, výroby, skúšania, údržby, montáže 
alebo akýchkoľvek iných technických 
služieb, pričom môže mať napríklad 
podobu pokynov, rád, školenia, 
odovzdávania pracovných vedomostí alebo 
zručností alebo konzultačných služieb. 
Technická pomoc zahŕňa verbálne formy 
pomoci a pomoc poskytnutú 
elektronickými prostriedkami;

„f) „technická pomoc“ je akákoľvek 
technická pomoc týkajúca sa opráv, 
vývoja, výroby, skúšania, údržby, montáže, 
používania alebo akýchkoľvek iných 
technických služieb, pričom môže mať 
napríklad podobu pokynov, rád, školenia, 
odovzdávania pracovných vedomostí alebo 
zručností alebo konzultačných služieb. 
Technická pomoc zahŕňa verbálne formy 
pomoci a pomoc poskytnutú 
elektronickými prostriedkami;“

Or. en
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Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zmeniť ustanovenie platného aktu, ktoré nebolo 
uvedené v návrhu Komisie (článok 2 písm. f)). Účelom pozmeňujúceho návrhu je pridať slovo 
„používanie“, aby sa objasnilo vymedzenie technickej pomoci.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno c
Nariadenie (ES) č. 1236/2005
Článok 2 – písmeno k – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na účely tohto nariadenia sa z tohto 
vymedzenia pojmov vypúšťa samostatné
ustanovenie o doplnkových službách. 
Medzi doplnkové služby patrí doprava, 
finančné služby, poistenie alebo zaistenie, 
alebo všeobecná reklama či propagácia;

Na účely tohto nariadenia sa do tohto 
vymedzenia pojmov zahŕňa poskytovanie
doplnkových služieb. Medzi doplnkové 
služby patrí doprava, finančné služby, 
poistenie alebo zaistenie, alebo všeobecná 
reklama či propagácia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno c
Nariadenie (ES) č. 1236/2005
Článok 2 – písmeno l

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

l) „sprostredkovateľ“ je každá fyzická 
alebo právnická osoba alebo partnerstvo, 
ktoré majú bydlisko alebo sú usadené v 
členskom štáte Únie, ktoré vykonávajú 
služby vymedzené podľa bodu k) z Únie 
na územie tretej krajiny;

l) „sprostredkovateľ“ je každá fyzická 
alebo právnická osoba alebo partnerstvo, 
ktoré majú bydlisko alebo sú usadené v 
členskom štáte, alebo každý štátny 
príslušník členského štátu, ktoré 
vykonávajú služby vymedzené podľa bodu 
k);

Or. en

Odôvodnenie

Odôvodnenie tu bude doplnené.
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Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno c
Nariadenie (ES) č. 1236/2005
Článok 2 – písmeno m

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

m) „poskytovateľ technickej pomoci“ je 
akákoľvek fyzická alebo právnická osoba 
alebo partnerstvo, ktoré majú bydlisko 
alebo sú usadené v členskom štáte Únie, 
ktoré poskytujú technickú pomoc 
vymedzenú podľa bodu f) z Únie na 
územie tretej krajiny;

m) „poskytovateľ technickej pomoci“ je 
akákoľvek fyzická alebo právnická osoba 
alebo partnerstvo, ktoré majú bydlisko 
alebo sú usadené v členskom štáte Únie, 
ktoré poskytujú technickú pomoc 
vymedzenú podľa bodu f);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 1236/2005
Článok 4 – odsek 1

Platný text Pozmeňujúci návrh

(2a) V článku 4 sa odsek 1 nahrádza 
takto:

1. Zakazuje sa každý dovoz tovaru 
uvedeného v prílohe II, bez ohľadu na 
pôvod tohto tovaru.

1. Zakazuje sa každý dovoz tovaru 
uvedeného v prílohe II, bez ohľadu na 
pôvod tohto tovaru.

Zakazuje sa prijatie akoukoľvek osobou, 
subjektom alebo orgánom na colnom 
území Spoločenstva technickej pomoci, 
ktorá sa vzťahuje na tovar uvedený v 
prílohe II a je poskytnutá z tretej krajiny 
akoukoľvek osobou, subjetkom alebo 
orgánom, či už za protihodnotu, alebo 
bezplatne.

Zakazuje sa prijatie akoukoľvek osobou, 
subjektom alebo orgánom na colnom 
území Spoločenstva technickej pomoci, 
ktorá sa vzťahuje na tovar uvedený v 
prílohe II a je poskytnutá z tretej krajiny 
akoukoľvek osobou, subjektom alebo 
orgánom, či už za protihodnotu, alebo 
bezplatne.

„Zakazuje sa tranzit tovaru uvedeného 
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v prílohe II colným územím Únie.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 3a (nový)
Nariadenie (ES) č. 1236/2005
Článok 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) Dopĺňa sa tento článok:

„Článok 4a

Zákaz uvádzania na trh a propagácie

Uvádzanie na trh a propagácia v rámci 
Únie spoločnosťami a jednotlivcami 
registrovanými v Únii a mimo Únie na 
účel prenosu výrobkov uvedených v 
prílohe II sú prísne zakázané. Tieto 
činnosti uvádzania na trh a propagácie 
zahŕňajú aj činnosti vykonávané 
prostredníctvom nehmotných zdrojov, 
predovšetkým internetu. Iné doplnkové 
služby vrátane prepravy, finančných 
služieb, poistenia a zaistenia sú takisto 
prísne zakázané.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 4
Nariadenie (ES) č. 1236/2005
Článok 5 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pre každý vývoz tovaru uvedeného v 
prílohe III sa vyžaduje povolenie, a to bez 
ohľadu na pôvod tohto tovaru. Povolenie 

Pre každý vývoz tovaru uvedeného v 
prílohe III sa vyžaduje povolenie, a to bez 
ohľadu na pôvod tohto tovaru. Tranzitné 
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sa však nevyžaduje na tovar, ktorý len 
prechádza colným územím Únie, t. j. 
ktorému nie je pridelené colné schválené 
určenie alebo použitie ako režim vonkajší 
tranzit podľa článku 91 nariadenia (EHS) 
č. 2913/92 vrátane uskladnenia iných 
tovarov ako tovarov Únie v slobodnom 
pásme kontrolného typu I alebo 
slobodnom sklade.

povolenie sa vyžaduje na tovar uvedený v 
prílohe III, ktorý len prechádza colným 
územím Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 6
Nariadenie (ES) č. 1236/2005
Článok 7a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Poskytovateľovi technickej pomoci sa 
zakazuje poskytovať akejkoľvek osobe, 
subjektu alebo orgánu v tretej krajine 
technickú pomoc, ktorá by súvisela s 
tovarmi uvedenými v prílohe III, a to bez 
ohľadu na pôvod týchto tovarov, ak 
poskytovateľ takejto pomoci vie alebo má 
oprávnené podozrenie, že niektoré alebo 
všetky príslušné tovary sú alebo môžu byť 
v krajine, ktorá nepatrí do colného územia 
Únie, určené na používanie pri mučení 
alebo inom krutom, neľudskom alebo 
ponižujúcom zaobchádzaní alebo trestaní.

2. Poskytovateľovi technickej pomoci sa 
zakazuje poskytovať akejkoľvek osobe, 
subjektu alebo orgánu v tretej krajine 
technickú pomoc, ktorá by súvisela s 
tovarom uvedeným v prílohe III, a to bez 
ohľadu na pôvod tohto tovaru, ak 
poskytovateľ takejto pomoci vie alebo má 
oprávnené podozrenie, že niektorý alebo 
všetok príslušný tovar je alebo môže byť v 
krajine, ktorá nepatrí do colného územia 
Únie, určený na používanie pri mučení 
alebo inom krutom, neľudskom alebo 
ponižujúcom zaobchádzaní alebo trestaní. 
Poskytovateľovi technickej pomoci sa 
takisto zakazuje poskytovať inštrukcie, 
poradenstvo a odbornú prípravu alebo
odovzdávať pracovné vedomosti či 
zručnosti, ktoré by mohli pomôcť pri 
vykonávaní súdom nariadených popráv, 
mučenia alebo iného zlého 
zaobchádzania.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 6 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 1236/2005
Článok 7 aa (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) Za článok 7a sa vkladá tento článok:

Článok 7aa

Cielená doložka o konečnom použití

1. Členský štát zakáže alebo pozastaví 
prenos tovaru súvisiaceho 
s bezpečnosťou, ktorý nie je uvedený v 
prílohách II a III a ktorý zjavne nemá 
žiadne iné praktické použitie ako na účel 
vykonania trestu smrti, mučenia alebo 
iného zlého zaobchádzania, alebo ak 
existujú opodstatnené dôvody domnievať 
sa, že prenos tohto tovaru by viedol k 
uľahčeniu alebo vykonaniu súdom 
nariadenej popravy, mučenia alebo iného 
zlého zaobchádzania.

2. Členské štáty oznámia Komisii 
akékoľvek opatrenia prijaté na základe 
odseku 1 bezodkladne po ich prijatí a 
uvedú presné dôvody týchto opatrení.

3. Členské štáty takisto bezodkladne 
oznámia Komisii akékoľvek zmeny 
vykonané v opatreniach prijatých na 
základe odseku 1.

4. Komisia zverejní opatrenia, ktoré jej 
boli oznámené na základe odsekov 2 a 3, 
v sérii C Úradného vestníka Európskej 
únie.

5. Komisia určí, či by sa takýto tovar mal 
doplniť do príslušnej prílohy.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 7
Nariadenie (ES) č. 1236/2005
Článok 7b – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Pre každý vývoz tovarov uvedených v 
prílohe IIIa sa vyžaduje povolenie, a to bez 
ohľadu na pôvod týchto tovarov. Povolenie 
sa však nevyžaduje na tovar, ktorý len 
prechádza colným územím Únie, t. j. 
ktorému nie je pridelené colné schválené 
určenie alebo použitie ako režim vonkajší 
tranzit podľa článku 91 nariadenia (EHS) 
č. 2913/92 vrátane uskladnenia iných 
tovarov ako tovarov Únie v slobodnom 
pásme kontrolného typu I alebo 
slobodnom sklade.

1. Pre každý vývoz tovaru uvedeného v 
prílohe IIIa sa vyžaduje povolenie, a to bez 
ohľadu na pôvod tohto tovaru. Tranzitné 
povolenie sa vyžaduje na tovar uvedený v 
prílohe IIIa, ktorý len prechádza colným 
územím Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 7
Nariadenie (ES) č. 1236/2005
Článok 7d – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Poskytovateľovi technickej pomoci sa 
zakazuje poskytovať akejkoľvek osobe, 
subjektu alebo orgánu v tretej krajine 
technickú pomoc, ktorá by súvisela s 
tovarmi z prílohy IIIa, a to bez ohľadu na 
pôvod týchto tovarov, ak poskytovateľ 
technickej pomoci vie alebo má oprávnené 
podozrenie, že niektoré alebo všetky 
príslušné tovary sú alebo môžu byť v 
krajine, ktorá nepatrí do colného územia 
Únie, určené na vykonávanie trestu smrti.“

2. Poskytovateľovi technickej pomoci sa 
zakazuje poskytovať akejkoľvek osobe, 
subjektu alebo orgánu v tretej krajine 
technickú pomoc, ktorá by súvisela s 
tovarom z prílohy IIIa, a to bez ohľadu na 
pôvod tohto tovaru, ak poskytovateľ 
technickej pomoci vie alebo má oprávnené 
podozrenie, že niektorý alebo všetok 
príslušný tovar je alebo môže byť v 
krajine, ktorá nepatrí do colného územia 
Únie, určený na vykonávanie trestu smrti.“ 
Poskytovateľovi technickej pomoci sa 
takisto zakazuje poskytovať inštrukcie, 
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poradenstvo a odbornú prípravu alebo 
odovzdávať pracovné vedomosti či 
zručnosti, ktoré by mohli pomôcť pri 
vykonávaní súdom nariadených popráv.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 8
Nariadenie (ES) č. 1236/2005
Článok 8 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Odchylne od článku 5 poskytuje výrobca 
v prípade, ak má lieky vyvážať výrobca 
distribútorovi, informácie o prijatých 
ustanoveniach a opatreniach, ktorými sa 
má zabrániť, aby sa tieto produkty 
používali na vykonávanie trestu smrti v 
cieľovej krajine, a ak sú k dispozícii, aj 
informácie o konečnom použití a 
koncových používateľoch tovarov.

6. Odchylne od článku 5 poskytuje výrobca 
v prípade, ak má lieky vyvážať výrobca 
distribútorovi, informácie o prijatých 
ustanoveniach a opatreniach, ktorými sa 
má zabrániť, aby sa tieto produkty 
používali na vykonávanie trestu smrti v 
cieľovej krajine, a ak sú k dispozícii, aj 
informácie o konečnom použití a 
koncových používateľoch tovaru. Tieto 
informácie sa na požiadanie sprístupnia 
príslušnému nezávislému orgánu 
dohľadu, ako je národný preventívny 
mechanizmus zriadený na základe 
Opčného protokolu k Dohovoru OSN 
proti mučeniu a inému krutému, 
neľudskému alebo ponižujúcemu 
zaobchádzaniu alebo trestaniu, resp. 
národná inštitúcia pre ľudské práva 
v členskom štáte.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 12 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 1236/2005
Článok 13 – odsek 1
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Platný text Pozmeňujúci návrh

(12a) V článku 13 sa odsek 1 nahrádza 
takto:

„1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 11, 
Komisia a členské štáty sa na požiadanie 
vzájomne informujú o prijatých 
opatreniach podľa tohto nariadenia a 
poskytujú si navzájom všetky významné 
informácie súvisiace s týmto nariadením, 
ktoré majú k dispozícii, najmä informácie 
o udelených a zamietnutých povoleniach.

„1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 11, 
každý členský štát informuje Komisiu o 
prijatých opatreniach podľa tohto 
nariadenia a poskytne všetky významné 
informácie súvisiace s týmto nariadením, 
ktoré má k dispozícii, najmä informácie o 
udelených a zamietnutých povoleniach, 
ako aj v súvislosti s opatreniami prijatými 
v rámci cielenej doložky o konečnom 
použití. Komisia postúpi tieto informácie 
ostatným členským štátom.“

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zmeniť ustanovenie platného aktu, ktoré nebolo 
uvedené v návrhu Komisie (článok 13 ods. 1).

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 12 b (nový)
Nariadenie (ES) č. 1236/2005
Článok 13 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12b) V článku 13 sa vkladá tento odsek:

„3a. Komisia zverejňuje svoju výročnú 
správu, ktorú zostavuje na základe 
výročných správ o činnosti zverejnených 
členskými štátmi v súlade s odsekom 3.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 14
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Nariadenie (ES) č. 1236/2005
Článok 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Článok 15 sa vypúšťa. (14) Článok 15 sa nahrádza takto:

Koordinačná skupina pre zariadenia

1. Zriaďuje sa koordinačná skupina pre 
zariadenia, ktorej predsedá zástupca 
Komisie. Každý členský štát vymenuje do 
koordinačnej skupiny pre zariadenia 
jedného zástupcu.

Koordinačná skupina pre zariadenia 
preskúma akúkoľvek otázku týkajúcu sa 
uplatňovania tohto nariadenia, ktorú 
môže vzniesť buď predseda, alebo 
zástupca niektorého členského štátu.

2. Predseda koordinačnej skupiny pre 
zariadenia konzultuje kedykoľvek, keď to 
považuje za potrebné, s vývozcami, so 
sprostredkovateľmi a s ostatnými 
príslušnými zainteresovanými stranami, 
ktorých sa toto nariadenie týka, vrátane 
zástupcov občianskej spoločnosti.

3. Koordinačná skupina pre zariadenia 
môže dostávať informácie a návrhy 
týkajúce sa účinnosti tohto nariadenia od 
subjektov občianskej spoločnosti s 
príslušnými odbornými znalosťami.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zmeniť ustanovenie platného aktu, ktoré bolo 
v návrhu Komisie vypustené (článok 15).

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 15 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 1236/2005
Článok 16
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Platný text Pozmeňujúci návrh

(15a) Článok 16 sa nahrádza takto:

Článok 16 Článok 16

Vykonávanie Preskúmanie vykonávania

Výbor uvedený v článku 15 preskúma 
každú záležitosť týkajúcu sa vykonávania 
tohto nariadenia, ktorú vznesie jeho 
predseda buď z vlastného podnetu, alebo 
na žiadosť zástupcu členského štátu.

1. Každé tri roky Komisia preskúma 
vykonávanie tohto nariadenia a predloží 
Európskemu parlamentu a Rade správu 
o jeho uplatňovaní, ktorá môže obsahovať 
návrhy na jeho zmenu. Členské štáty 
poskytnú Komisii všetky príslušné 
informácie potrebné na vypracovanie tejto 
správy.

2. Táto správa, na ktorú sa vzťahuje 
článok 4 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 
z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k 
dokumentom Európskeho parlamentu, 
Rady a Komisie, takisto poskytuje prehľad 
o činnostiach, preskúmaniach 
a konzultáciách koordinačnej skupiny pre 
zariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zmeniť ustanovenie platného aktu, ktoré nebolo 
uvedené v návrhu Komisie (článok 16).

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 15 b (nový)
Nariadenie (ES) č. 1236/2005
Príloha II – bod 2.2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15b) V prílohe II sa dopĺňa bod 2.2a: 

2.2a. Elektrošokové obušky, omračujúce 
pušky a štíty na omračovanie s priamym 
kontaktom.



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

SK

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 15 c (nový)
Nariadenie (ES) č. 1236/2005
Príloha III – bod 1.3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15c) V prílohe III sa dopĺňajú tieto 
položky: 

1.3a. – kukly pre väzňov určené na účely 
presadzovania práva; 

– kliešte na ovládnutie väzňov; 

– stoličky, dosky a postele vybavené 
popruhmi;

– akustické zariadenia na zvládnutie 
davu/nepokojov;

– zbrane využívajúce milimetrové vlny.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 15 d (nový)
Nariadenie (ES) č. 1236/2005
Príloha III – bod 2

Platný text Pozmeňujúci návrh

(15d) V prílohe III sa bod 2 nahrádza 
takto:

2. Prenosné zariadenia určené na 
potláčanie nepokojov alebo sebaobranu:

2. Prenosné zariadenia určené na 
potláčanie nepokojov alebo sebaobranu:

2.1. Prenosné elektrošokové zariadenia 
vrátane, okrem iného. elektrošokových 
obuškov, elektrošokových štítov, 
omračovacích pušiek a elektrošokových 
šípových pušiek, u ktorých napätie 

2.1. Prenosné elektrošokové zariadenia 
vrátane, okrem iného, elektrošokových 
šípových pušiek, u ktorých napätie 
prerušeného obvodu presahuje 10 000 V.
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prerušeného obvodu presahuje 10 000 V.

2.2. Táto položka nezahŕňa elektrošokové 
opasky a ďalšie zariadenia opísané 
v bodoch 2.1 a 2.2 prílohy II.

2.3. Táto položka nezahŕňa osobné 
elektrošokové zariadenia, ktorými je 
užívateľ vybavený pre svoju vlastnú 
osobnú ochranu.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zmeniť ustanovenie platného aktu, ktoré nebolo 
uvedené v návrhu Komisie (príloha III bod 2).


