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KRATKA OBRAZLOŽITEV

S pregledom uredbe se želi dodatno utrditi vlogo, ki jo ima EU kot vodilni in odgovorni 
svetovni akter v boju proti smrtni kazni in prizadevanjih za izkoreninjenje mučenja.
Cilj osnutka mnenja je okrepiti določbe o pomožnih storitvah, povezanih z dobavo blaga, pa 
tudi o tranzitu, tehnični podpori in komercialnem trženju. V skladu z že večkrat izraženim 
stališčem Parlamenta želi uvesti klavzulo o namenski končni uporabi, da bodo države članice 
prepovedale ali ustavile dobavo z varnostjo povezanih artiklov, ki niso navedeni v prilogah II 
in III in ki jih v praksi očitno ni mogoče uporabiti v druge namene kot za izvrševanje smrtne 
kazni, mučenje ali drugo grdo ravnanje oziroma za katere je mogoče utemeljeno domnevati, 
da bi z njihovo dobavo olajšali ali spodbujali izvrševanje smrtne kazni, mučenje ali drugo 
grdo ravnanje.  
Osnutek mnenja predlaga tudi ustanovitev skupine za usklajevanje v zvezi z opremo, uvedbo 
rednega mehanizma za pregledovanje ter bolj sistematično objavljanje informacij in 
poročanje, saj bi tako okrepili nadzor in učinkovito izvajanje uredbe.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za zunanje zadeve poziva Odbor za mednarodno trgovino kot pristojni odbor, da 
obravnava naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 – točka a a (novo)
Uredba (ES) št. 1236/2005
Člen 2 – točka f

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(aa) točka (f) se nadomesti z naslednjim:

‘(f) „tehnična pomoč“ pomeni vsako vrsto 
tehnične podpore v zvezi s popravilom, 
razvojem, izdelavo, preskušanjem, 
vzdrževanjem, sestavljanjem ali katero koli 
drugo tehnično storitev; lahko je v obliki 
navodila, nasveta, usposabljanja, prenosa 
operativnega znanja ali spretnosti ali 
svetovanja. Tehnična pomoč vključuje 
tudi pomoč v ustni ter elektronsko 
posredovani obliki;

„(f) „tehnična pomoč“ pomeni vsako vrsto 
tehnične podpore v zvezi s popravilom, 
razvojem, izdelavo, preskušanjem, 
vzdrževanjem, sestavljanjem, uporabo ali 
katero koli drugo tehnično storitev; lahko 
je v obliki navodila, nasveta, usposabljanja, 
prenosa operativnega znanja ali spretnosti 
ali svetovanja. Tehnična pomoč vključuje 
tudi pomoč v ustni ter elektronsko 
posredovani obliki;”

Or. en
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Obrazložitev

S tem predlogom se skuša spremeniti določba v veljavnem aktu, in sicer iz člena 2(f), ki ni 
bila navedena v predlogu Komisije. Predlog spremembe dodaja besedo „uporabo”, da bi 
pojasnil definicijo tehnične pomoči.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 – točka c
Uredba (ES) št. 1236/2005
Člen 2 – točka k – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za namene te uredbe so iz te opredelitve 
izključene pomožne storitve. Pomožne 
storitve so prevoz, finančne storitve, 
zavarovanje ali pozavarovanje ali splošno 
oglaševanje ali promocija;

Za namene te uredbe so v to opredelitev 
vključene pomožne storitve. Pomožne 
storitve so prevoz, finančne storitve, 
zavarovanje ali pozavarovanje ali splošno 
oglaševanje ali promocija;

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 – točka c
Uredba (ES) št. 1236/2005
Člen 2 – točka l

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(l) ‚posrednik‘ pomeni katero koli fizično 
ali pravno osebo ali partnersko družbo s 
prebivališčem oziroma sedežem v državi 
članici Unije, ki opravlja dejavnosti iz 
točke (k) iz Unije na ozemlje tretje države;

(l) ‚posrednik‘ pomeni katero koli fizično 
ali pravno osebo ali partnersko družbo s 
prebivališčem oziroma sedežem v državi 
članici oziroma državljana države članice, 
ki opravlja dejavnosti iz točke (k);

Or. en

Obrazložitev

Na to mesto se doda obrazložitev.
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Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 – točka c
Uredba (ES) št. 1236/2005
Člen 2 – točka m

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(m) ‚izvajalec tehnične pomoči‘ pomeni 
katero koli fizično ali pravno osebo ali 
partnersko družbo s prebivališčem oziroma 
sedežem v državi članici Unije, ki 
zagotavlja tehnično pomoč iz točke (f) iz 
Unije na ozemlje tretje države;

(m) ‚izvajalec tehnične pomoči‘ pomeni 
katero koli fizično ali pravno osebo ali 
partnersko družbo s prebivališčem oziroma 
sedežem v državi članici Unije, ki 
zagotavlja tehnično pomoč iz točke (f);

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 a (novo)
Uredba (ES) št. 1236/2005
Člen 4 – odstavek 1

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(2a) člen 4(1) se nadomesti z naslednjim:

1. Za izvoz blaga s seznama v Prilogi III se 
ne glede na poreklo takšnega blaga zahteva 
dovoljenje.

1. Za izvoz blaga s seznama v Prilogi III se 
ne glede na poreklo takšnega blaga zahteva 
dovoljenje.

Prejemanje tehnične pomoči s strani katere 
koli osebe, subjekta ali organa na 
carinskem območju Skupnosti v zvezi z 
blagom s seznama v Prilogi II, ki jo iz 
tretje države proti plačilu ali brezplačno 
zagotavlja katera koli oseba, subjekt ali 
organ, je prepovedano.

Prejemanje tehnične pomoči s strani katere 
koli osebe, subjekta ali organa na 
carinskem območju Skupnosti v zvezi z 
blagom s seznama v Prilogi II, ki jo iz 
tretje države proti plačilu ali brezplačno 
zagotavlja katera koli oseba, subjekt ali 
organ, je prepovedano.

„Za blago, navedeno v prilogi II, se 
prepove tranzit skozi carinsko območje 
Unije.”

Or. en
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Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 3 a (novo)
Uredba (ES) št. 1236/2005
Člen 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Doda se naslednji člen:

„Člen 4a

Prepoved komercialnega trženja in 
promocije

Za podjetja s sedežem v Uniji in zunaj nje 
ter posameznike velja stroga prepoved 
komercialnega trženja in promocije v 
namene prenosa proizvodov iz člena II.   
Dejavnosti komercialnega trženja in 
promocije zajemajo tudi tiste, ki se 
opravljajo prek neoprijemljivih virov, 
zlasti interneta.  Strogo prepovedane so 
tudi druge pomožne storitve, vključno s 
prevozom, finančnimi storitvami, 
zavarovanjem in pozavarovanjem.”

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 4
Uredba (ES) št. 1236/2005
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za izvoz blaga s seznama v Prilogi III se ne 
glede na poreklo takšnega blaga zahteva 
dovoljenje. Dovoljenje se ne zahteva za 
blago, ki le prehaja skozi carinsko 
območje Unije, torej blago, za katerega ni 
potrebna nobena druga carinsko 
odobrena obravnava ali raba, razen 

Za izvoz blaga s seznama v Prilogi III se ne 
glede na poreklo takšnega blaga zahteva 
dovoljenje. Za blago s seznama v Prilogi 
III, ki zgolj prečka carinsko območje 
Unije, se zahteva dovoljenje za tranzit.
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zunanjega tranzitnega postopka v skladu s 
členom 91 Uredbe Sveta (EGS) 2913/92, 
vključno s skladiščenjem neunijskega 
blaga v prosti coni nadzornega tipa I ali v 
prostem skladišču.

Or. en

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 6
Uredba (ES) št. 1236/2005
Člen 7a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Izvajalcu tehnične pomoči se prepove 
zagotavljanje tehnične pomoči v zvezi z 
blagom s seznama v Prilogi III ne glede na 
poreklo takšnega blaga kateri koli osebi, 
subjektu ali organu v tretji državi, če 
izvajalec takšne pomoči ve ali ima razloge 
za sum, da je ali je lahko vse ustrezno 
blago ali njegov del namenjeno uporabi za 
mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali 
poniževalno ravnanje ali kaznovanje v 
državi, ki ni v carinskem območju Unije.

2. Izvajalcu tehnične pomoči se prepove 
zagotavljanje tehnične pomoči v zvezi z 
blagom s seznama v Prilogi III ne glede na 
poreklo takšnega blaga kateri koli osebi, 
subjektu ali organu v tretji državi, če 
izvajalec takšne pomoči ve ali ima razloge 
za sum, da je ali je lahko vse ustrezno 
blago ali njegov del namenjeno uporabi za 
mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali 
poniževalno ravnanje ali kaznovanje v 
državi, ki ni v carinskem območju Unije. 
Izvajalcu tehnične pomoči se prepove tudi 
dajanje navodil in napotkov, 
usposabljanje ter posredovanja delovnega 
znanja ali veščin, ki bi utegnile spodbujati 
izvrševanje smrtne kazni, mučenje ali 
drugo grdo ravnanje.

Or. en

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 6 a (novo)
Uredba (ES) št. 1236/2005
Člen 7 aa (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) za členom 7a se vstavi naslednji člen:

Člen 7aa

Klavzula o namenski končni uporabi

1. Država članica prepove ali ustavi 
dobavo z varnostjo povezanih artiklov, ki 
niso navedeni v prilogah II in III in ki jih 
v praksi očitno ni mogoče uporabiti v 
druge namene kot za izvrševanje smrtne 
kazni, mučenje ali drugo grdo ravnanje 
oziroma za katere je mogoče utemeljeno 
domnevati, da bi z njihovo dobavo olajšali 
ali spodbujali izvrševanje smrtne kazni, 
mučenje ali drugo grdo ravnanje.

2. Države članice obvestijo Komisijo 
o ukrepih, ki so jih sprejele v skladu 
z odstavkom 1, takoj po sprejetju in 
navedejo natančne razloge zanje.

3. Države članice Komisijo takoj obvestijo 
tudi o vseh spremembah ukrepov, 
sprejetih v skladu z odstavkom 1.

4. Komisija ukrepe, o katerih je obveščena 
v skladu z odstavkoma 2 in 3, objavi 
v seriji C Uradnega lista Evropske unije.

5. Komisija odloči, ali se tovrstno blago 
doda v ustrezno prilogo.

Or. en

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 7
Uredba (ES) št. 1236/2005
Člen 7b – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za izvoz blaga s seznama v Prilogi IIIa 
se ne glede na poreklo takšnega blaga 
zahteva dovoljenje. Dovoljenje se ne 

1. Za izvoz blaga s seznama v Prilogi IIIa 
se ne glede na poreklo takšnega blaga 
zahteva dovoljenje. Za blago s seznama v 
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zahteva za blago, ki le prehaja skozi 
carinsko območje Unije, torej blago, za 
katerega ni potrebna nobena druga 
carinsko odobrena obravnava ali raba, 
razen zunanjega tranzitnega postopka v 
skladu s členom 91 Uredbe Sveta 
(EGS) 2913/92, vključno s skladiščenjem
neunijskega blaga v prosti coni 
nadzornega tipa I ali v prostem skladišču.

Prilogi IIIa, ki zgolj prečka carinsko 
območje Unije, se zahteva dovoljenje za 
tranzit.

Or. en

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 7
Uredba (ES) št. 1236/2005
Člen 7d – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Izvajalcu tehnične pomoči se prepove 
zagotavljanje tehnične pomoči v zvezi z 
blagom s seznama v Prilogi IIIa ne glede 
na poreklo takšnega blaga kateri koli osebi, 
subjektu ali organu v tretji državi, če 
izvajalec tehnične pomoči ve ali ima 
razloge za sum, da je ali je lahko vse 
ustrezno blago ali njegov del namenjeno 
uporabi za izvršitev smrtne kazni v državi, 
ki ni v carinskem območju Unije.“

2. Izvajalcu tehnične pomoči se prepove 
zagotavljanje tehnične pomoči v zvezi z 
blagom s seznama v Prilogi IIIa ne glede 
na poreklo takšnega blaga kateri koli osebi, 
subjektu ali organu v tretji državi, če 
izvajalec tehnične pomoči ve ali ima 
razloge za sum, da je ali je lahko vse 
ustrezno blago ali njegov del namenjeno 
uporabi za izvršitev smrtne kazni v državi, 
ki ni v carinskem območju Unije.“ 
Izvajalcu tehnične pomoči se prepove tudi 
dajanje navodil in napotkov, 
usposabljanje ter posredovanje delovnega 
znanja ali veščin, ki bi utegnile spodbujati 
izvrševanje smrtne kazni.

Or. en

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 8
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Uredba (ES) št. 1236/2005
Člen 8 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Z odstopanjem od odstavka 5 mora 
proizvajalec, ki bo izvažal zdravila 
distributerju, predložiti informacije o 
sklenjenih dogovorih in ukrepih, sprejetih 
za preprečevanje uporabe teh izdelkov za 
izvršitev smrtne kazni, o namembni državi 
ter informacije o končni uporabi in končnih 
uporabnikih blaga, če so na voljo.

6. Z odstopanjem od odstavka 5 mora 
proizvajalec, ki bo izvažal zdravila 
distributerju, predložiti informacije o 
sklenjenih dogovorih in ukrepih, sprejetih 
za preprečevanje uporabe teh izdelkov za 
izvršitev smrtne kazni, o namembni državi 
ter informacije o končni uporabi in končnih 
uporabnikih blaga, če so na voljo. 
Informacije so na zahtevo na voljo 
ustreznemu neodvisnemu nadzornemu 
organu, kot je nacionalni mehanizem za 
preprečevanje, vzpostavljen v skladu z 
izbirnim protokolom h Konvenciji 
Združenih narodov proti mučenju in 
drugemu okrutnemu, nečloveškemu ali 
poniževalnemu ravnanju ali kaznovanju, 
ali nacionalni ustanovi za varstvo 
človekovih pravic v državi članici.

Or. en

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 12 a (novo)
Uredba (ES) št. 1236/2005
Člen 13 – odstavek 1

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(12a) V členu 13 se odstavek 1 nadomesti 
z naslednjim:

'1. Brez poseganja v člen 11 se Komisija in 
države članice na zahtevo vzajemno 
obveščajo o ukrepih, ki jih sprejmejo v 
skladu s to uredbo in si posredujejo vse 
pomembne informacije, ki so jim na voljo 
v zvezi s to uredbo, zlasti o izdanih in 
zavrnjenih dovoljenjih.

„1. Brez poseganja v člen 11 vse države 
članice obvestijo Komisijo o ukrepih, ki jih 
sprejmejo v skladu s to uredbo, in ji
posredujejo vse pomembne informacije, ki 
so jim na voljo v zvezi s to uredbo, zlasti o 
izdanih in zavrnjenih dovoljenjih, pa tudi v 
zvezi z ukrepi, sprejetimi v sklopu klavzule 
o namenski končni uporabi. Komisija te 
informacije pošlje drugim državam 
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članicam.”

Or. en

Obrazložitev

S tem predlogom se skuša spremeniti določba v veljavnem aktu, in sicer iz člena 13.1, ki ni 
bila navedena v predlogu Komisije.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 12 b (novo)
Uredba (ES) št. 1236/2005
Člen 13 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12b) V člen 13 se vstavi naslednji 
odstavek:

„3a. Komisija objavi letno poročilo, v 
katerem zbere vsa letna poročila o 
dejavnostih, ki so jih objavile države 
članice v skladu z odstavkom 3.”

Or. en

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 14
Uredba (ES) št. 1236/2005
Člen 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Člen 15 se črta. (14) Člen 15 se nadomesti z naslednjim:

Skupina za usklajevanje v zvezi z opremo

1. Ustanovi se skupina za usklajevanje v 
zvezi z opremo, ki ji predseduje 
predstavnik Komisije. Vsaka država 
članica v to skupino imenuje svojega
predstavnika.
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Skupina za usklajevanje obravnava vsa 
vprašanja v zvezi z uporabo te uredbe, ki 
jih lahko sproži predsednik ali predstavnik 
države članice.

2. Predsedujoči skupine za usklajevanje se 
vedno, če meni, da je to potrebno, 
posvetuje z izvozniki in drugimi zadevnimi 
zainteresiranimi stranmi , ki jih zadeva ta 
uredba, tudi predstavniki civilne družbe.

3. Skupina za usklajevanje v zvezi z 
opremo lahko od organov civilne družbe z 
ustreznim strokovnim znanjem prejema 
informacije in predloge v zvezi z 
učinkovitostjo uredbe.

Or. en

Obrazložitev

S tem predlogom se skuša spremeniti določba v veljavnem aktu, in sicer iz člena 15, ki je bila 
izbrisana v predlogu Komisije.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 15 a (novo)
Uredba (ES) št. 1236/2005
Člen 16

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(15a) člen 16 se nadomesti z naslednjim:

Člen 16 Člen 16

Izvajanje Pregled izvajanja

Odbor iz člena 15 preuči kakršno koli 
vprašanje v zvezi z izvajanjem te uredbe, 
podano na pobudo predsednika odbora ali 
na zahtevo predstavnika države članice.

1. Vsaka tri leta Komisija pregleda 
izvajanje te uredbe in Evropskemu 
parlamentu in Svetu predloži poročilo 
o njeni uporabi, ki lahko vključuje 
predloge za njene spremembe. Države 
članice dajo Komisiji vse potrebne 
informacije za pripravo poročila.

2. Poročilo podaja tudi pregled o 
dejavnostih, preverjanjih in posvetovanjih 
skupine za usklajevanje v zvezi z opremo, 
za katero velja člen 4 Uredbe (ES) 
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št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 30. maja 2001 o dostopu 
javnosti do dokumentov Evropskega 
parlamenta, Sveta in Komisije.

Or. en

Obrazložitev

S tem predlogom se skuša spremeniti določba v veljavnem aktu, in sicer iz člena 16, ki ni bila 
navedena v predlogu Komisije.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 15 b (novo)
Uredba (ES) št. 1236/2005
Priloga II – točka 2.2a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15b) V Prilogo II se doda odstavek 2.2: 

2.2a Električni pendreki, pištole za 
omamljanje in električni ščiti

Or. en

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 15 c (novo)
Uredba (ES) št. 1236/2005
Priloga III – točka 1.3a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15c) V Prilogo III se dodajo naslednje 
postavke: 

(1.3a) – zaporniške kapuce za namene 
kazenskega pregona 

– lisice za obvladovanje zapornikov 

– stoli, plošče in postelje, opremljene z 
jermeni
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– akustične naprave za nadzor 
množic/izgredov

– orožje na osnovi milimetrskih valov.

Or. en

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 15 d (novo)
Uredba (ES) št. 1236/2005
Priloga III – točka 2

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(15d) v Prilogi III se odstavek 2 nadomesti 
z naslednjim:

2. Prenosne naprave, zasnovane za nadzor 
v primeru izgredov ali za samozaščito, kot 
sledi:

2. Prenosne naprave, zasnovane za nadzor 
v primeru izgredov ali za samozaščito, kot 
sledi:

2.1. Prenosni pripomočki za zadajanje 
elektrošokov, vključno z, vendar ne samo, 
električnimi pendreki, električnimi ščiti, 
pištolami za omamljanje in električni 
paralizatorji z napetostjo prostega teka, ki 
presega 10 000 V.

2.1 Prenosni pripomočki za zadajanje 
elektrošokov, vključno z, vendar ne samo, 
električnimi paralizatorji z napetostjo 
prostega teka, ki presega 10 000 V.

2.2 Ta točka ne zajema električnih pasov 
za zadajanje elektrošokov in drugih 
pripomočkov, kot je navedeno v točkah 
2.1 in 2.2 Priloge II.

2.3 Ta točka ne zajema posameznih 
elektronskih pripomočkov za zadajanje 
elektrošokov, če so namenjeni za osebno 
varnost njihovih uporabnikov.

Or. en

Obrazložitev

S tem predlogom se skuša spremeniti določba v veljavnem aktu, in sicer iz točke 2 Priloge III, 
ki ni bila navedena v predlogu Komisije.
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