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KORTFATTAD MOTIVERING

Översynen av förordningen syftar till att ytterligare förstärka EU:s roll som ledande och 
ansvarstagande global aktör när det gäller kampen mot dödsstraff och utrotandet av tortyr.
Förslaget till yttrande syftar till att förstärka bestämmelserna om stödtjänster med anknytning 
till överföring av varor samt transitering, tekniskt stöd och kommersiell marknadsföring. I 
linje med parlamentets ofta uttryckta ståndpunkt syftar det till att införa en klausul inriktad på 
slutanvändningen, så att medlemsstaterna kan förbjuda eller tillfälligt stoppa transferering av 
säkerhetsanknutna produkter som inte finns upptagna i bilaga II och III och som 
uppenbarligen inte är avsedda för något annat syfte än dödsstraff, tortyr eller annan 
misshandel, eller för vilka det finns motiverade skäl att tro att en vidareförsäljning av dessa 
produkter skulle leda till att avrättningar efter rättegång och dödsdom, tortyr eller annan 
misshandel underlättas eller utförs.
I förslaget till yttrande föreslås också att en samordningsgrupp för utrustning (Equipment 
Coordination Group) inrättas och man inför en mekanism för regelbunden kontroll samt att 
informationsöverföring och rapportering ska ske mer systematiskt för att skärpa tillsynen över 
förordningen och effektivisera dess tillämpning.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för internationell handel att som ansvarigt 
utskott ta hänsyn till följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led aa (nytt)
Förordning (EG) nr 1236/2005
Artikel 2 – led f

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(aa) Led f ska ersättas med följande:

f) tekniskt bistånd: allt tekniskt stöd som 
avser reparation, utveckling, tillverkning, 
provning, underhåll, hopmontering eller 
någon annan teknisk tjänst och som kan ha 
formen av anvisningar, råd, utbildning, 
överföring av praktiska kunskaper eller 
färdigheter eller konsulttjänster. Tekniskt 
bistånd innefattar muntliga former av 
bistånd och bistånd på elektronisk väg.

f) tekniskt bistånd: allt tekniskt stöd som 
avser reparation, utveckling, tillverkning, 
provning, underhåll, hopmontering, 
användning eller någon annan teknisk 
tjänst och som kan ha formen av 
anvisningar, råd, utbildning, överföring av 
praktiska kunskaper eller färdigheter eller 
konsulttjänster. Tekniskt bistånd innefattar 
muntliga former av bistånd och bistånd på 
elektronisk väg.
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Or. en

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att ändra en bestämmelse i en gällande akt – artikel 2 f –
som det inte hänvisades till i kommissionens förslag. Ändringsförslaget syftar till att lägga till 
ordet ”användning” för att förtydliga definitionen av tekniskt bistånd.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led c
Förordning (EG) nr 1236/2005
Artikel 2 – led k – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning undantas endast
tillhandahållande av stödtjänster från
denna definition. Med stödtjänster avses 
transport, finansiella tjänster, försäkring 
eller återförsäkring samt allmän reklam 
eller säljfrämjande åtgärder.

I denna förordning ingår tillhandahållande 
av stödtjänster i denna definition. Med 
stödtjänster avses transport, finansiella 
tjänster, försäkring eller återförsäkring 
samt allmän reklam eller säljfrämjande 
åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led c
Förordning (EG) nr 1236/2005
Artikel 2 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

l) förmedlare: varje fysisk eller juridisk 
person eller partnerskap som är bosatt eller 
etablerat i en medlemsstat i Europeiska 
gemenskapen och som tillhandahåller 
tjänster som definieras i led k till ett 
tredjelands territorium.

l) förmedlare: varje fysisk eller juridisk 
person eller partnerskap som är bosatt eller 
etablerat eller som är medborgare i en 
medlemsstat och som tillhandahåller 
tjänster som definieras i led k.

Or. en
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Motivering

Motiveringen ska läggas till här.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led c
Förordning (EG) nr 1236/2005
Artikel 2 – led m

Kommissionens förslag Ändringsförslag

m) tillhandahållare av tekniskt bistånd: 
varje fysisk eller juridisk person eller 
partnerskap som är bosatt eller etablerat i 
en medlemsstat i unionen och som 
tillhandahåller tekniskt bistånd som 
definieras i led f till ett tredjelands 
territorium.

m) tillhandahållare av tekniskt bistånd: 
varje fysisk eller juridisk person eller 
partnerskap som är bosatt eller etablerat i 
en medlemsstat i unionen och som 
tillhandahåller tekniskt bistånd som 
definieras i led f.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2a (ny)
Förordning (EG) nr 1236/2005
Artikel 4 – punkt 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

2a) Artikel 4.1 ska ersättas med följande:

1. All import av varor som anges i bilaga II 
skall förbjudas, oberoende av varornas 
ursprung.

1. All import av varor som anges i bilaga II 
skall förbjudas, oberoende av varornas 
ursprung.

Det skall vara förbjudet för personer, 
enheter eller organ inom gemenskapens 
tullområde att ta emot tekniskt bistånd som 
rör de varor som anges i bilaga II från 
personer, enheter eller organ i ett 
tredjeland, oavsett om ersättning utgår eller 
inte.

Det skall vara förbjudet för personer, 
enheter eller organ inom gemenskapens 
tullområde att ta emot tekniskt bistånd som 
rör de varor som anges i bilaga II från 
personer, enheter eller organ i ett 
tredjeland, oavsett om ersättning utgår eller 
inte.
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Transitering genom unionens tullområde 
är förbjudet för varor som är upptagna i 
bilaga II.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3a (ny)
Förordning (EG) nr 1236/2005
Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a) Följande artikel ska läggas till:

”Artikel 4a

Förbud för kommersiell marknadsföring 
och säljfrämjande åtgärder

Det är strikt förbjudet för företag 
registrerade i unionen och i tredjeländer 
samt enskilda personer från unionen eller 
tredjeländer att bedriva kommersiell 
marknadsföring eller säljfrämjande 
åtgärder för att gynna överföring av 
produkter som är upptagna i bilaga II. 
Sådan kommersiell marknadsföring eller 
säljfrämjande åtgärder inbegriper 
åtgärder via immateriella källor, särskilt 
internet. Även andra stödtjänster,
inklusive transport, finansiella tjänster, 
försäkring och återförsäkring, är strikt 
förbjudna.”

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4
Förordning (EG) nr 1236/2005
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det ska krävas tillstånd för all export av 
varor som anges i bilaga III, oberoende av 
varornas ursprung. Inget tillstånd ska 
emellertid krävas för varor som endast 
passerar unionens tullområde, dvs. de varor 
som inte tilldelas någon annan av tullen 
godkänd behandling eller användning än 
förfarandet för extern transitering i 
artikel 91 i rådets förordning (EEG) nr 
2913/92, inbegripet förvaring av varor 
som inte klassificeras som unionsvaror i 
en frizon av kontrolltyp 1 eller frilager.

Det ska krävas tillstånd för all export av 
varor som anges i bilaga III, oberoende av 
varornas ursprung. För varor som anges i
bilaga III och som endast passerar 
unionens tullområde krävs 
transiteringstillstånd.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 6
Förordning (EG) nr 1236/2005
Artikel 7a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En förmedlare ska förbjudas att till 
personer, enheter eller organ i ett tredjeland 
tillhandahålla tekniskt bistånd som rör 
varor som förtecknas i bilaga III, 
oberoende av varornas ursprung, om 
förmedlaren känner till eller har skäl att 
misstänka att en del av eller alla varor i 
sådan transport är eller kan vara avsedd att 
användas till tortyr eller annan grym, 
omänsklig eller förnedrande behandling 
eller bestraffning i ett land som inte ingår i 
unionens tullområde.”

2. En tillhandahållare av tekniskt bistånd
ska förbjudas att till personer, enheter eller 
organ i ett tredjeland tillhandahålla tekniskt 
bistånd som rör varor som förtecknas i 
bilaga III, oberoende av varornas ursprung, 
om tillhandahållaren känner till eller har 
skäl att misstänka att en del av eller alla 
varor i sådan transport är eller kan vara 
avsedd att användas till tortyr eller annan 
grym, omänsklig eller förnedrande 
behandling eller bestraffning i ett land som 
inte ingår i unionens tullområde.” En 
tillhandahållare av tekniskt bistånd är 
också förbjuden att ge instruktioner, råd, 
utbildning, eller att överföra praktiska 
kunskaper eller färdigheter som skulle 
kunna underlätta utförandet av 
avrättning efter rättegång och dödsdom, 
tortyr eller annan misshandel.
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Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 6a (ny)
Förordning (EG) nr 1236/2005
Artikel 7aa (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a) Efter artikel 7a ska följande artikel 
införas:

Artikel 7aa

Slutanvändningsklausul

1. Medlemsstaterna ska förbjuda eller 
tillfälligt stoppa transitering av 
säkerhetsanknutna produkter som inte 
finns upptagna i bilaga II och III och som 
uppenbarligen inte är avsedda för något 
annat syfte än dödsstraff, tortyr eller 
annan misshandel, eller för vilka det finns 
motiverade skäl att tro att en transitering 
av dessa produkter skulle underlätta 
utförandet av avrättning efter rättegång 
och dödsdom, tortyr eller annan 
misshandel.

2. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
anmäla varje åtgärd som vidtagits enligt 
punkt 1 omedelbart efter det att den 
vidtagits och ange de exakta skälen till 
åtgärden.

3. Medlemsstaterna ska också till 
kommissionen omedelbart anmäla varje 
ändring av åtgärder som vidtagits enligt 
punkt 1.

4. Kommissionen ska i C-serien av 
Europeiska unionens officiella tidning 
offentliggöra de åtgärder som anmälts 
enligt punkterna 2 och 3.

5. Kommissionen ska avgöra huruvida 
sådana varor ska läggas till i de respektive 
bilagorna.
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Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 7
Förordning (EG) nr 1236/2005
Artikel 7b – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett tillstånd ska krävas för varje export 
av varor som anges i bilaga IIIa, oberoende 
av varornas ursprung. Inget tillstånd ska 
emellertid krävas för varor som endast 
passerar unionens tullområde, dvs. de varor 
som inte tilldelas någon annan av tullen 
godkänd behandling eller användning än 
förfarandet för extern transitering i 
artikel 91 i rådets förordning (EEG) nr 
2913/92, inbegripet förvaring av varor 
som inte klassificeras som unionsvaror i 
en frizon av kontrolltyp 1 eller frilager.

1. Ett tillstånd ska krävas för varje export 
av varor som anges i bilaga IIIa, oberoende 
av varornas ursprung. För varor som anges 
i bilaga IIIa och som endast passerar 
unionens tullområde krävs 
transiteringstillstånd.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 7
Förordning (EG) nr 1236/2005
Artikel 7d – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En förmedlare ska förbjudas att till 
personer, enheter eller organ i ett tredjeland 
tillhandahålla tekniskt bistånd som rör 
varor som förtecknas i bilaga III, 
oberoende av varornas ursprung, om 
förmedlaren känner till eller har skäl att 
misstänka att en del av eller alla varor i 
sådan transport är eller kan vara avsedd att 

2. En tillhandahållare av tekniskt bistånd
ska förbjudas att till personer, enheter eller 
organ i ett tredjeland tillhandahålla tekniskt 
bistånd som rör varor som förtecknas i 
bilaga III, oberoende av varornas ursprung, 
om tillhandahållaren känner till eller har 
skäl att misstänka att en del av eller alla 
varor i sådan transport är eller kan vara 
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användas till tortyr eller annan grym, 
omänsklig eller förnedrande behandling 
eller bestraffning i ett land som inte ingår i 
unionens tullområde.

avsedd att användas till dödsstraff i ett land 
som inte ingår i unionens tullområde. En 
tillhandahållare av tekniskt bistånd är 
också förbjuden att ge instruktioner, råd, 
utbildning, eller att överföra praktiska 
kunskaper eller färdigheter som skulle 
kunna underlätta utförandet av 
avrättning efter rättegång och dödsdom.

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 8
Förordning (EG) nr 1236/2005
Artikel 8 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Genom undantag från punkt 5 gäller att 
när läkemedel ska exporteras av en 
tillverkare till en återförsäljare ska 
tillverkaren lämna uppgifter om de 
överenskommelser som gjorts och de 
åtgärder som vidtagits för att förhindra att 
dessa produkter kan användas till 
dödsstraff, om bestämmelselandet och, om 
det är känt, information om slutanvändning 
och slutanvändare av varorna.

6. Genom undantag från punkt 5 gäller att 
när läkemedel ska exporteras av en 
tillverkare till en återförsäljare ska 
tillverkaren lämna uppgifter om de 
överenskommelser som gjorts och de 
åtgärder som vidtagits för att förhindra att 
dessa produkter kan användas till 
dödsstraff, om bestämmelselandet och, om 
det är känt, information om slutanvändning 
och slutanvändare av varorna. Denna 
information ska vara tillgänglig på 
begäran för ett relevant oberoende 
tillsynsorgan, t.ex. en sådan nationell 
förebyggande mekanism som inrättas 
genom det fakultativa tilläggsprotokollet 
till FN:s konvention mot tortyr och annan 
grym, omänsklig eller förnedrande 
behandling eller bestraffning, eller ett 
nationellt institut för mänskliga 
rättigheter i en medlemsstat.

Or. en
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Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 12a (ny)
Förordning (EG) nr 1236/2005
Artikel 13 – punkt 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

12a) Artikel 13.1 ska ersättas med 
följande:

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 11 skall kommissionen och 
medlemsstaterna på begäran underrätta 
varandra om de åtgärder som vidtas i 
enlighet med denna förordning och lämna 
varandra relevanta uppgifter som de 
förfogar över i samband med förordningen, 
i synnerhet information om tillstånd som 
beviljats eller vägrats.

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 11 skall varje medlemsstat 
informera kommissionen om de åtgärder 
som vidtas i enlighet med denna förordning 
och lämna varandra relevanta uppgifter 
som de förfogar över i samband med 
förordningen, i synnerhet information om 
tillstånd som beviljats eller vägrats samt 
om åtgärder som vidtagits i enlighet med 
slutanvändningsklausulen.
Kommissionen ska vidarebefordra dessa 
uppgifter till de övriga medlemsstaterna.

Or. en

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att ändra en bestämmelse i den gällande akten – artikel 
13.1 – som det inte hänvisades till i kommissionens förslag.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 12b (ny)
Förordning (EG) nr 1236/2005
Artikel 13 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12b) I artikel 13 ska följande punkt 
införas:

”3a. Kommissionen ska offentliggöra sin 
årsrapport som innehåller de årliga 
verksamhetsrapporter som 
medlemsstaterna har offentliggjort enligt 
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punkt 3.”

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 14
Förordning (EG) nr 1236/2005
Artikel 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Artikel 15 ska utgå. 14) Artikel 15 ska ersättas med följande:

Samordningsgruppen för utrustning 

1. En samordningsgrupp för utrustning 
ska inrättas, med en företrädare för 
kommissionen som ordförande. Varje 
medlemsstat ska utse en företrädare till 
samordningsgruppen för utrustning.

Samordningsgruppen för utrustning ska 
undersöka varje fråga som avser 
tillämpningen av denna förordning och
som kan tas upp antingen av ordföranden 
eller av en företrädare för en medlemsstat.

2. Ordföranden för samordningsgruppen 
för utrustning ska, närhelst han/hon 
finner det nödvändigt, rådfråga 
exportörer, förmedlare och andra 
relevanta intressenter som påverkas av 
denna förordning, inklusive företrädare 
för civilsamhället.

3. Samordningsgruppen för utrustning får 
ta emot information och förslag rörande 
förordningens effektivitet från 
civilsamhällets organ med relevant 
expertis.

Or. en

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att ändra en bestämmelse i den gällande akten – artikel 
15 – som hade strukits i kommissionens förslag.
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Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 15a (ny)
Förordning (EG) nr 1236/2005
Artikel 16

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(15a) Artikel 16 ska ersättas med 
följande:

Artikel 16 Artikel 16

Genomförande Översyn av tillämpningen

Den kommitté som avses i artikel 15 skall 
undersöka alla frågor som rör 
genomförandet av denna förordning och 
som väcks av dess ordförande antingen på 
dennes eget initiativ eller på begäran av 
en företrädare för en medlemsstat.

1. Vart tredje år ska kommissionen se 
över tillämpningen av den här 
förordningen och lägga fram en rapport 
inför Europaparlamentet och rådet om 
tillämpningen, vilken kan innehålla 
ändringsförslag. Medlemsstaterna ska ge 
kommissionen alla relevanta uppgifter 
som krävs för att utarbeta rapporten.

2. Denna rapport ska också ge en översikt 
av den verksamhet som bedrivits, de 
undersökningar som gjorts och de samråd 
som hållits av samordningsgruppen för 
utrustning, och den ska omfattas av 
artikel 4 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1049/2001 av den 
30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till 
Europaparlamentets, rådets och 
kommissionens handlingar.

Or. en

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att ändra en bestämmelse i den gällande akten – artikel 
16 – som det inte hänvisas till i kommissionens förslag.
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Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 15b (ny)
Förordning (EG) nr 1236/2005
Bilaga II – led 2.2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

15b) Punkt 2.2 ska läggas till i bilaga II: 

2.2a elektriska batonger, elstötspistoler 
och sköldar mot elstötar

Or. en

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 15c (ny)
Förordning (EG) nr 1236/2005
Bilaga III – led 1.3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

15c) I bilaga III ska följande produkter 
läggas till: 

1.3a) - spotthuvor för fångar 

– tänger för kontroll av fångar 

– stolar med remmar, spännbårar och 
spännbältessängar,

– akustiska apparater för skingring av 
folkmassor/kontroll av upplopp

– elektromagnetiska vapen 

Or. en

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 15d (ny)
Förordning (EG) nr 1236/2005
Bilaga III – led 2
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Nuvarande lydelse Ändringsförslag

15d) I bilaga III ska punkt 2 ersättas med 
följande:

2. Varor avsedda att begränsa människors 
rörelsefrihet, enligt följande:

2. Varor avsedda att begränsa människors 
rörelsefrihet, enligt följande:

2.1. Elektriska bälten avsedda att 
begränsa människors rörelsefrihet genom 
användning av elchocker med en 
utgångsspänning som överskrider 10 000 
V.

Bärbar utrustning för elchocker, bland 
annat men inte enbart elpilsgevär med en 
utgångsspänning som överskrider 10000 V

Denna punkt omfattar inte elektriska 
bälten och andra anordningar som 
beskrivs i punkt 2.1 och 2.2 i bilaga II.

Denna punkt omfattar inte individuell 
utrustning för elchocker när den 
medföljer den person som använder den 
för sitt eget personliga skydd.

Or. en

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att ändra en bestämmelse i den gällande akten – punkt 2 i 
bilaga III – som det inte hänvisas till i kommissionens förslag.


