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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 
Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 
Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne.

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 
angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 
ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 
formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 
linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse
heri der er berørt.

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 
markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 
markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 
slettes eller overstreges.
Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 
berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 
ikke markeret.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets 
forordning (EF) nr. 1236/2005 om handel med visse varer, der kan anvendes til 
henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling 
eller straf
(COM(2014)0001 – C8-0014/2014 – 2014/0005(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2014)0001),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 207 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C7-0014/2014),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

– der henviser til forretningsordenens artikel 59,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel og udtalelse fra 
Udenrigsudvalget (A8-0000/2015),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 
til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

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, 

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

medtaget i denne definition. Sekundære 
tjenester er transport, finansielle tjenester, 
forsikring eller genforsikring eller 
almindelig reklame eller salgsfremmende 
foranstaltninger

Or. en

Begrundelse

I forbindelse med denne forordning bør sekundære tjenester medtages i definitionen af 
mæglervirksomhed.

Ændringsforslag 2

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

n) "eksportør": en fysisk eller juridisk 
person eller et partnerskab, for hvis regning 
der foretages en udførselsangivelse, dvs. 
den person, der på det tidspunkt, hvor 
angivelsen antages, har en kontrakt med 
modtageren i det pågældende tredjeland og 
har beføjelse til at beslutte, at varerne skal 
sendes ud af Unionens toldområde. Hvis 
der ikke er indgået nogen eksportkontrakt, 
eller hvis indehaveren af kontrakten ikke 
handler for egen regning, forstås ved 
eksportøren den person, der har beføjelse 
til at beslutte, at varerne skal sendes ud af 
Unionens toldområde. Når det er en person 
med hjemsted uden for Unionen, der er 
indehaver af retten til at disponere over 
varerne ifølge den kontrakt, i henhold til 
hvilken eksporten finder sted, betragtes den 
kontrahent, der har hjemsted i Unionen, 
som eksportør

n) "eksportør": en fysisk eller juridisk 
person eller et partnerskab, for hvis regning 
der foretages en udførselsangivelse, dvs. 
den person, der på det tidspunkt, hvor 
angivelsen antages, har en kontrakt med 
modtageren i det pågældende tredjeland og 
har beføjelse til at beslutte, at varerne skal 
sendes ud af Unionens toldområde. Hvis 
der ikke er indgået nogen eksportkontrakt, 
eller hvis indehaveren af kontrakten ikke 
handler for egen regning, forstås ved 
eksportøren den person, der har beføjelse 
til at beslutte, at varerne skal sendes ud af 
Unionens toldområde. Når det er en person 
med hjemsted uden for Unionen, der er 
indehaver af retten til at disponere over 
varerne ifølge den kontrakt, i henhold til 
hvilken eksporten finder sted, betragtes den 
kontrahent, der er bosiddende eller har 
hjemsted i Unionen, som eksportør

Or. en
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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

Begrundelse

EU bør også kunne håndhæve denne forordning, når EU-statsborgere eller juridiske personer 
med hjemsted i EU er involveret i transaktioner, der finder sted uden for Unionens område.

Ændringsforslag 4

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ra) "transit": transport af ikke-EU-varer, 
som er opført i bilagene, og som passerer 
gennem Unionens toldområde med 
destination i et tredjeland

Or. en

Ændringsforslag 5

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

3a) Følgende artikel indsættes:

"Artikel 4aa.

Transitforbud

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

2. Som en undtagelse fra stk. 1 kan den 
kompetente myndighed give tilladelse til 
en transit af varer, der er opført i bilag II, 
hvis det godtgøres, at de pågældende varer 
i det tredjeland, hvortil de eksporteres, 
udelukkende vil blive anvendt til offentlig 
udstilling på et museum på grund af deres 
historiske betydning."

Or. en

Begrundelse

Transit af varer, der er underlagt eksport- og importforbud, bør ikke tillades.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5 
Forordning (EF) nr. 1236/2005
Artikel 6 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Afgørelser om ansøgninger om tilladelse 
til eksport af varer i bilag IIIa træffes i de 
konkrete tilfælde af de kompetente 
myndigheder under hensyntagen til alle 
relevante overvejelser, herunder især om, 
hvorvidt en anden medlemsstat i løbet af de 
foregående tre år har afslået en ansøgning 
om tilladelse til en eksport, der i alt 
væsentligt er identisk, og overvejelser om 
den tilsigtede slutanvendelse og risikoen 
for omdirigering.

1. Afgørelser om ansøgninger om tilladelse 
til eksport af varer, der er opført i bilag III 
og IIIa, træffes i de konkrete tilfælde af de 
kompetente myndigheder under 
hensyntagen til alle relevante overvejelser, 
herunder især om, hvorvidt en anden 
medlemsstat i løbet af de foregående tre år 
har afslået en ansøgning om tilladelse til en 
eksport, der i alt væsentligt er identisk, og 
overvejelser om den tilsigtede 
slutanvendelse og risikoen for 
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omdirigering."

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1236/2005
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a) Artikel 6, stk. 2, affattes således:

2. Den kompetente myndighed giver ikke 
tilladelse, når der er rimelig grund til at 
antage, at en retshåndhævende 
myndighed eller en fysisk eller juridisk 
person i et tredjeland kan anvende varer, 
der er opført i bilag III og IIIa, til tortur 
eller anden grusom, umenneskelig, 
nedværdigende behandling eller straf, 
herunder korporlig straf inden for 
retssystemets rammer. 

Den kompetente myndighed tager hensyn 
til:

- foreliggende domme fra internationale 
domstole

- resultater af undersøgelser foretaget af 
de kompetente organer i FN, Europarådet 
og EU, og rapporter fra Europarådets 
Europæiske Komité til Forebyggelse af 
Tortur og Umenneskelig eller Vanærende 
Behandling eller Straf samt fra FN's 
særlige rapportør om tortur og anden 
grusom, umenneskelig eller 
nedværdigende behandling eller straf. 

Der kan tages hensyn til andre relevante 
oplysninger, herunder foreliggende 
domme fra nationale domstole, rapporter 
eller anden information udarbejdet af 
civilsamfundsorganisationer og 
oplysninger om restriktioner vedrørende 
varer, der er opført i bilag II, III og IIIa, 
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der anvendes af bestemmelseslandet.

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5 b (nyt)
Forordning (EF) nr. 1236/2005
Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5b) Følgende artikel indsættes:

"Artikel 6a

Krav om transittilladelse

1. Der kræves tilladelse til transit af varer 
opført i bilag III eller IIIa, hvis den 
økonomiske operatør af de kompetente 
myndigheder i den medlemsstat, hvor 
transitten finder sted, er blevet oplyst om, 
at de pågældende varer skal eller kan 
anvendes, helt eller delvis, til henrettelse, 
tortur eller anden grusom, umenneskelig 
eller nedværdigende behandling eller 
straf.

2. Såfremt en økonomisk operatør er 
bekendt med, at transitvarer opført i bilag 
III eller IIIa skal eller kan anvendes, helt 
eller delvis, til henrettelse, tortur eller 
anden grusom, umenneskelig eller 
nedværdigende behandling eller straf, 
skal denne underrette de kompetente 
myndigheder, som skal afgøre, hvorvidt 
det er formålstjenligt at stille krav om 
tilladelse til den pågældende transit.

3. En medlemsstat, der ved anvendelse af 
stk. 1 og 2 kræver tilladelse til transit af et 
produkt, der ikke er opført på listen i 
bilag III, underretter om nødvendigt de 
øvrige medlemsstater og Kommissionen 
herom."

Or. en
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Begrundelse

Der bør indføres yderligere krav om tilladelse for at forhindre transit af varer, der kan 
anvendes til henrettelse eller tortur.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 7
Forordning (EF) nr. 1236/2005
Artikel 7c – stk. 3.3 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"3.3. Kommissionen vedtager i 
samarbejde med medlemsstaternes og, 
hvor det er relevant, tredjelandenes 
myndigheder retningslinjer om bedste 
praksis med hensyn til kontrol af 
slutanvendelse."

Or. en

Begrundelse

Retningslinjer om bedste praksis, som bygger på erfaringer fra både medlemsstaters og 
tredjelandes myndigheder, ville skabe en mere klar ramme for, hvordan man fastslår 
slutanvendelsen af varer, der kan misbruges til henrettelse, således at man samtidig letter 
lovlig eksport til anvendelse inden for især medicinal- og lægemiddelsektoren.

Ændringsforslag 10

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a) Følgende kapitel indsættes:

"Kapitel III aa 

Catch-all-bestemmelse

Artikel 7da 

1. Der kræves tilladelse til eksport af 
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varer, der er beregnet til eller markedsført 
med henblik på retshåndhævelse, og som 
ikke er opført i bilag II, III eller IIIa, hvis 
eksportøren af de kompetente 
myndigheder i den medlemsstat, hvor 
denne har hjemsted, er blevet oplyst om, 
at de pågældende varer skal eller kan 
anvendes, helt eller delvis, til henrettelse 
eller til tortur eller anden grusom, 
umenneskelig eller nedværdigende 
behandling eller straf.

2. Såfremt en eksportør er bekendt med, at 
varer, som vedkommende ønsker at 
eksportere, og som ikke er opført i bilag 
II, III eller IIIa skal eller kan anvendes, 
helt eller delvis, til henrettelse eller til 
tortur eller anden grusom, umenneskelig 
eller nedværdigende behandling eller 
straf, skal vedkommende underrette de 
kompetente myndigheder, i den 
medlemsstat, hvor vedkommende har 
hjemsted, som så skal afgøre, hvorvidt det 
er formålstjenligt at stille krav om 
tilladelse til den pågældende eksport.

3. En medlemsstat, der ved anvendelse af 
stk. 1 og 2 kræver tilladelse til eksport af 
et produkt, der ikke er opført på listen i 
bilag III eller IIIa, underretter om 
nødvendigt de øvrige medlemsstater og 
Kommissionen herom.

4. De øvrige medlemsstater tager behørigt 
hensyn til disse oplysninger og 
underretter deres toldmyndigheder og 
andre relevante nationale myndigheder.

5. Når det er påkrævet af særligt hastende 
årsager, vedtager Kommissionen 
delegerede retsakter, der tilføjer de i stk. 1 
og 2 omhandlede produkter til bilag II, III 
eller IIIa. Proceduren i artikel 15b finder 
anvendelse på delegerede retsakter, der 
vedtages i henhold til denne artikel." 

Or. en
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Begrundelse

"Catch-all-bestemmelser" svarende til dem, der benyttes i forordningen om produkter med 
dobbelt anvendelse, vil sikre yderligere beskyttelse mod risiciene. I sådanne tilfælde bør 
Kommissionen vurdere, om der er behov for en hasteprocedure for at vedtage 
fælleskabsforanstaltninger, således at man fastholder en fælleskabstilgang og dermed sikrer 
ensartethed og lige konkurrencevilkår. 

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 8 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1236/2005
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10, stk. 2, affattes således:

2. Hvis der foretages toldangivelse af 
varer, der er opført i bilag II, III eller 
IIIa, og det bekræftes, at der ikke er givet 
tilladelse til den planlagte eksport eller 
import i henhold til denne forordning, 
tilbageholder toldmyndighederne de 
angivne varer og gør opmærksom på, at 
der kan ansøges om tilladelse i henhold til 
denne forordning. Hvis der ikke er 
indgivet ansøgning om tilladelse inden for 
seks måneder efter tilbageholdelsen, eller 
hvis den kompetente myndighed afslår en 
sådan ansøgning, disponerer 
toldmyndighederne over de beslaglagte 
varer i overensstemmelse med gældende 
national lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 12
Forordning (EF) nr. 1236/2005
Artikel 12 a – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis Kommissionen mener, at der ikke 
er behov for yderligere oplysninger, eller 
hvis den har modtaget de yderligere 
oplysninger, den har anmodet om, skal den 
inden for seks måneder indlede proceduren 
for vedtagelse af den ønskede ændring eller 
meddele de anmodende medlemsstater, 
hvorfor denne ikke indledes."

3. Hvis Kommissionen mener, at der ikke 
er behov for yderligere oplysninger, eller 
hvis den har modtaget de yderligere 
oplysninger, den har anmodet om, skal den 
inden for tre måneder indlede proceduren 
for vedtagelse af den ønskede ændring eller 
meddele de anmodende medlemsstater, 
hvorfor denne ikke indledes." 

Or. en

Begrundelse

Systemet skal være tilstrækkeligt dynamisk til at sikre, at bilagene er ajourført, og opretholde 
tilstrækkelige kontroller og lige konkurrencevilkår i hele EU. 

Ændringsforslag 13

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Artikel 15a udgår

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter tillægges Kommissionen på de i 
denne artikel fastlagte betingelser. 

2. Delegationen af beføjelser, der er 
omhandlet i artikel 12, tillægges 
Kommissionen for en periode på fem år 
fra den ... Kommissionen udarbejder en 
rapport vedrørende delegationen af 
beføjelser senest ni måneder inden 
udløbet af femårsperioden. Delegationen 
af beføjelser forlænges stiltiende for 
perioder af samme varighed, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet 
modsætter sig en sådan forlængelse senest 
tre måneder inden udløbet af hver 
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periode. 

3. Den i artikel 12 omhandlede delegation 
af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der 
er angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i 
kraft. 

4. Når Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den samtidigt 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.

5. En delegeret retsakt, der er vedtaget i 
henhold til artikel 12, træder kun i kraft, 
hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har gjort indsigelse inden for en 
frist på to måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-
Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-
Parlamentet og Rådet inden udløbet af 
denne frist begge har meddelt 
Kommissionen, at de ikke agter at gøre 
indsigelse. Fristen forlænges med to 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.

Or. en

Begrundelse

Delegationen af beføjelser er foretaget under "handelsomnibus I"-forordning (EU) 37/2014 af 
15. januar 2014 og er allerede medtaget i artikel 15a.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 15 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1236/2005
Artikel 15ba (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

15a) Følgende artikel indsættes:

"Artikel 15ba

1. Der oprettes en koordinationsgruppe 
for torturbekæmpelse med en 
repræsentant for Kommissionen som 
formand. Hver medlemsstat udpeger en 
repræsentant til denne gruppe. Den 
undersøger alle spørgsmål vedrørende 
anvendelsen af denne forordning, der 
rejses af formanden eller af en 
repræsentant for en medlemsstat.

2. Formanden for koordinationsgruppen 
for torturbekæmpelse skal, når som helst 
denne finder det nødvendigt, høre de 
eksportører, mæglere og andre relevante 
parter, der berøres af denne forordning.

3. Kommissionen forelægger Europa-
Parlamentet en årlig beretning om de 
aktiviteter, undersøgelser og høringer, 
som koordinationsgruppen for 
torturbekæmpelse har foretaget; 
beretningen er omfattet af artikel 4 i 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1049/2001."

Or. en

Begrundelse

Der bør i overensstemmelse med den praksis, der er fastlagt for EU's strategiske 
eksportkontrol, oprettes en ekspertgruppe, der regelmæssigt kan undersøge gennemførelsen af 
denne forordning og drøfte forslag om ajourføring, herunder udarbejdelse af delegerede 
retsakter. 

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 15 b (nyt)
Forordning (EF) nr. 1236/2005
Artikel 15bb (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

15b) Følgende artikel indsættes:

"Artikel 15bb

1. Senest den ... og derefter hvert tredje 
år evaluerer Kommissionen 
gennemførelsen af denne forordning og 
forelægger Europa-Parlamentet og Rådet 
en beretning med en omfattende 
gennemførelses- og konsekvensanalyse, 
eventuelt ledsaget af forslag til ændring. 
Medlemsstaterne giver Kommissionen alle 
relevante oplysninger med henblik på 
udarbejdelsen af beretningen.

2. Særlige afsnit i beretningen skal 
behandle:

a) koordinationsgruppen for 
torturbekæmpelse og dennes aktiviteter, 
undersøgelser og høringer. Oplysninger, 
som Kommissionen giver om 
koordinationsgruppens undersøgelser og 
høringer, behandles fortroligt, jf. artikel 4 
i forordning (EF) nr. 1049/2001. Under 
alle omstændigheder betragtes 
oplysninger som fortrolige, såfremt 
videregivelsen af dem vil kunne have 
betydelige negative følger for den, der har 
afgivet oplysningerne, eller som er 
ophavsmand til dem

b) tilbundsgående oplysninger om 
karakteren og virkningen af 
foranstaltninger, som medlemsstaterne 
har truffet i henhold til artikel 17."

______________

* EUT: Indsæt venligst datoen: tre år 
efter denne (ændrings)forordnings 
ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

Lige som med EU's strategiske udførselskontrol bør der foretages en regelmæssig evaluering 
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af forordningens gennemførelse. Det bør tilstræbes, at regler om straf – selv om de fastsættes 
af den enkelte medlemsstat – bør have nogenlunde samme karakter og virkning, således at der 
fastholdes en ensartet tilgang og lige konkurrencevilkår i hele Unionen. 

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 15 c (nyt)
Forordning (EF) nr. 1236/2005
Artikel 17 – stk. 3 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15c) Følgende stykke tilføjes i artikel 17:

3. Kommissionen vurderer, om de af 
medlemsstaterne fastsatte regler om straf 
har nogenlunde samme karakter og 
virkning. 

Or. en

Begrundelse

Det bør tilstræbes, at regler om straf – selv om de fastsættes af den enkelte medlemsstat – bør 
have nogenlunde samme karakter og virkning, således at der fastholdes en ensartet tilgang og 
lige konkurrencevilkår i hele Unionen.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Nummer 6 i artikel 1 og nummer 7 i artikel 
1, i det omfang det indsætter artikel 7d, 
finder anvendelse fra den 1. januar 2015.

Nummer 6 i artikel 1 og nummer 7 i artikel 
1, i det omfang det indsætter artikel 7d, 
finder anvendelse fra den 1. februar 2016.

Or. en

Begrundelse

Økonomiske operatører og håndhævelsesmyndigheder har behov for en passende 
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overgangsperiode for at efterleve og håndhæve disse forbud.
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BEGRUNDELSE

EU-dækkende eksportkontroller er udenrigshandelspolitiske redskaber, der tjener en række 
forskellige brede politikmål. "Antitorturforordningen" (EF) nr. 1236/2005 er et unikt 
instrument, der bidrager til beskyttelse af menneskerettighederne gennem kontrol med 
produkter og aktiviteter, der anvendes eller kan misbruges til henrettelse, tortur eller anden 
grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.

"Antitorturforordningen" bidrager til den mangeårige EU-politik om at udrydde dødsstraf 
overalt i verden og forhindre tortur. Den bidrager til opfyldelsen af disse mål ved at 
kombinere forbud med krav om tilladelse til handel med bestemte varer, der er opført på en 
liste. Den fastsætter bestemmelser om et forbud mod handel med tortur- og 
henrettelsesprodukter med "kun én anvendelsesmulighed" og dertil hørende teknisk bistand 
(bilag II) og en godkendelsesordning for produkter med "forskellige anvendelsesmuligheder", 
som kan misbruges til tortur og henrettelse ved dødbringende indsprøjtning (bilag III). 

Ajourføring af lovgivningen

Gennemgangen af EU's kontroller med handel med torturinstrumenter skulle have været 
foretaget for længst, men ajourføringen af kontrollisterne er skridt i den rigtige retning. Den 
igangværende gennemgang af EU's antitortur-eksportkontroller blev bl.a. udformet på 
grundlag af Europa-Parlamentets indsats, herunder de krav, der blev fremsat i dets beslutning 
af 17. juni 2010, og yderligere anmodninger vedrørende gennemførelsen i den skrivelse, som 
INTA- og DROI-Udvalgets formænd stilede til kommissær De Gucht og NF/HR Ashton den 
27. juni 2011.

Det er vigtigt at sikre et korrekt miks af lovgivningsmæssige, administrative, retslige og 
eksterne EU-foranstaltninger for at forhindre og forbyde produktion af, handel med og 
anvendelse af "torturvarer" og effektivt at kontrollere produkter med potentiel dødelig og 
inhuman brug. Fraværet af multilaterale eksportkontrolordninger inden for "torturvarer", i 
modsætning til "varer med dobbeltanvendelse", komplicerer i sagens natur opgaven. EU kan 
imidlertid ikke begrænse sin indsats for at udrydde tortur ved at mindske tilgængeligheden af 
udstyr, der kan anvendes til overgreb, udrydde omdirigering og omgåelse og fremme 
passende kontrol uden for sine grænser. Handelsinstrumenter er et led i en samlet tilgang, der 
anvender alle EU's instrumenter til eksterne foranstaltninger.

Det er afgørende at sikre ensartethed i EU's eksportkontroller, herunder listerne over militært 
udstyr, produkter med dobbelt anvendelse, skydevåben og "torturvarer", uden at produkterne 
gøres til genstand for flere kontroller (bortset fra supplerende kontroller for at forhindre 
ulovlig narkotikahandel). 

Kommissionen foreslår at styrke kontrollen med torturinstrumenter, bl.a. ved at:

 tilføje et særligt bilag IIIa med henblik på at forhindre, at kontrollerede lægemidler 
anvendes til henrettelse ved dødbringende indsprøjtning

 indføre et forbud mod mæglervirksomhed for forbudte varer og udvidelse af forbuddet 
mod mæglervirksomhed og teknisk bistand for kontrollerede varer, i tilfælde hvor en 
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leverandør/mægler er bekendt med eller har grund til at formode, at varerne kan blive 
anvendt til tortur

 indføre en generel fællesskabsudførselstilladelse for lande, der har afgivet faste 
internationale tilsagn i henhold til enten protokol nr. 13 til den europæiske 
menneskerettighedskonvention eller anden valgfrie protokol til den internationale 
konvention om borgerlige og politiske rettigheder.

Ordføreren støtter tilgangen med nødvendige og afpassede kontroller uden overflødige byrder, 
der kan begrænse handel, som har lovlige endemål. I denne henseende er det afgørende med 
en fælleskabstilgang, som fastholder lige konkurrencevilkår. Samtidig minder ordføreren om, 
at det er nødvendigt at fremtidssikre eksportkontrolordningerne og tilvejebringe en 
fleksibilitet, der gør det muligt at tilpasse sig ændringer i teknologi og udvikling overalt i 
verden. Specifikke produktlister tilvejebringer klarhed for eksportører og importører og 
bidrager til at sikre efterlevelse. Det er i forbindelse med denne forordning vigtigt at bemærke 
den særlige betydning af lovlig adgang til lægemidler, som EU er nøgleproducent af. Udover 
teknisk bistand og mæglervirksomhed bør EU også, hvor det er muligt, forsøge at kontrollere 
andre tjenesteydelser, der kan bidrage til spredning af varer, der kan anvendes til tortur eller 
henrettelse, såsom bl.a. markedsføring eller finansielle tjenesteydelser.

Eftersom handelstransaktioner med udlandet bliver stadig mere komplekse, fremhæver 
ordføreren den centrale rolle, som effektiv håndhævelse af kontroller, straf, vejledning og 
outreachaktiviteter udført af nationale myndigheder spiller. Også i denne forbindelse er der 
behov for lige konkurrencevilkår og en fælleskabstilgang. Ordføreren minder om behovet for 
tilstrækkelig overvågning af gennemførelsen af medlemsstaternes tilsagn, herunder deres 
forpligtelse til at rapportere og udveksle information via et sikkert, krypteret system om afslag 
på tilladelser og indberetninger. I dette øjemed forekommer en ordning med regelmæssig 
rapportering og evaluering i tråd med andre eksportkontrolordninger at være hensigtsmæssig. 
Desuden må industriens ansvar i processen med at kontrollere transaktionerne i køber-
modtager-slutbruger-kæden ikke undervurderes. Af hensyn til klarheden og retssikkerheden 
for virksomheder opfordrer ordføreren Kommissionen til at kodificere forordningen til sin tid, 
når den aktuelle ajourføring er vedtaget.

Delegation af beføjelser

"Antitorturforordningen" blev medtaget i "handelsomnibus I"-pakken, der bragte retsakten i 
overensstemmelse med bestemmelserne i Lissabontraktaten. Pr. 20. februar 2014 tillagde den 
Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter med henblik på at ændre bilag I-V 
til forordningen, der fastsætter indsigelsesperioden til to måneder efter underretning, som kan 
forlænges med yderligere to måneder, og rapporteringskravet til hvert femte år. Følgelig er 
bestemmelserne om delegation af beføjelser i det aktuelle forslag overflødige og bør slettes. 
Ordføreren minder Kommissionen om, at Parlamentet bør gives fuldstændig information og 
dokumentation om dens møder med nationale eksperter inden for rammerne af dens arbejde 
med udarbejdelsen og gennemførelsen af delegerede retsakter. Kommissionen bør sikre, at 
Parlamentet inddrages på behørig vis for at skabe de bedst mulige betingelser for Parlamentets 
fremtidige kontrol af de delegerede retsakter.

Ordføreren foreslår, at der indføres en hasteprocedure, der muliggør øjeblikkelig anvendelse 
af Kommissionens akt, således at man hurtigt kan ændre bilag II, III og IIIa, hvis der er 
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særligt hastende årsager. EU skal proaktivt og omgående ajourføre kontrollisterne, så de 
omfatter relevante anordninger, udstyr, komponenter, tilbehør, halvfabrikata og teknologier, 
der kommer på markedet.


