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***II seadusandlik tavamenetlus (teine lugemine)

***III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine)

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 
Asendatav tekst on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus tekst 
on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas.

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida näitavad ära 
läbivaadatava õigusakti eelnõu asjaomase tekstiosa. Kui muudatusettepanek 
puudutab kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, 
märgitakse päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja 
neljandale reale viide muudetavale sättele. 

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanekud

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 
tähistatud sümboliga ▌ või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 
tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 
kriipsutatud. 
Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 
lõpliku teksti vormistamiseks.



PR\1062046ET.doc 3/20 PE554.890v02-00

ET

SISUKORD

lk

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT ................5

SELETUSKIRI ....................................................................................................................19



PE554.890v02-00 4/20 PR\1062046ET.doc

ET



PR\1062046ET.doc 5/20 PE554.890v02-00

ET

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1236/2005, mis käsitleb kauplemist teatavate 
kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või 
muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks
(COM(2014)0001 – C8-0014/2014 – 2014/0005(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2014)0001),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 207, mille 
alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0014/2014),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

– võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit ning väliskomisjoni 
arvamust (A8-0000/2015),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt c
Määrus (EÜ) 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 

Käesoleva määruse puhul sisaldab 
käesolev mõiste kõrvalteenuseid.
Kõrvalteenused on transport, 
finantsteenused, kindlustus või 
edasikindlustus või üldine reklaam või 
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müügiedendus; müügiedendus;

Or. en

Selgitus

Käesoleva määruse puhul peaks vahendusteenuste mõiste sisaldama kõrvalteenuseid.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt c
Määrus (EÜ) nr 1236/2005
Artikkel 2 – punkt n

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

n) „eksportija” – füüsiline või juriidiline 
isik või partnerlus, kelle nimel 
ekspordideklaratsioon esitatakse, st isik, 
kellel on deklaratsiooni aktsepteerimise 
ajal leping asjaomase kolmanda riigi 
kaubasaajaga ning kellel on vajalik õigus 
teha otsus kaupade saatmise kohta liidu 
tolliterritooriumilt välja. Kui 
ekspordilepingut ei ole sõlmitud või kui 
lepingupool ei tegutse iseenda nimel, on 
eksportija isik, kellel on nõutavad volitused 
teha otsus kauba saatmise kohta väljapoole 
liidu tolliterritooriumi. Kui kaupade 
käsutaja on ekspordilepingu alusel 
väljaspool liitu asuv isik, on eksportijaks 
liidus asuv lepingupool;

n) „eksportija” – füüsiline või juriidiline 
isik või partnerlus, kelle nimel 
ekspordideklaratsioon esitatakse, st isik, 
kellel on deklaratsiooni aktsepteerimise 
ajal leping asjaomase kolmanda riigi 
kaubasaajaga ning kellel on vajalik õigus 
teha otsus kaupade saatmise kohta liidu 
tolliterritooriumilt välja. Kui 
ekspordilepingut ei ole sõlmitud või kui 
lepingupool ei tegutse iseenda nimel, on 
eksportija isik, kellel on nõutavad volitused 
teha otsus kauba saatmise kohta väljapoole 
liidu tolliterritooriumi. Kui kaupade 
käsutaja on ekspordilepingu alusel 
väljaspool liitu asuv isik, on eksportijaks
liidu residendiks olev või liidus asuv 
lepingupool;

Or. en

Muudatusettepanek 3

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



PR\1062046ET.doc 7/20 PE554.890v02-00

ET

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

Or. en

Selgitus

ELil peaks olema võimalik tagada käesoleva määruse täitmine ka siis, kui ELi kodanikud või 
juriidilised isikud, kelle asukoht on ELis, on seotud väljaspool liidu territooriumi toimuvate 
tehingutega.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt c
Määrus (EÜ) nr 1236/2005
Artikkel 2 – punkt r a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(r a) „transiit” – lisades loetletud muude 
kui liidu kaupade vedu, mis sisenevad ja 
läbivad liidu tolliterritooriumi ja mille 
sihtkoht on väljaspool liitu;

Or. en

Muudatusettepanek 5

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 4 a a
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Transiidikeeld

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

2. Erandina lõikest 1 võib pädev asutus 
anda loa II lisas loetletud kaupade 
transiidiks, kui tõendatakse, et riigis, 
kuhu need kaubad välja veetakse, 
kasutatakse neid kaupu nende ajaloolise 
tähtsuse tõttu üksnes avalikuks 
eksponeerimiseks muuseumis.”

Or. en

Selgitus

Selliste kaupade transiidiks, mille sisse- ja väljavedu ei ole lubatud, ei tohiks luba anda.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5 
Määrus (EÜ) nr 1236/2005
Artikkel 6 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pädev ametiasutus teeb otsused IIIa lisas 
loetletud kaupade väljaveoga seotud 
loataotluste kohta iga juhtumi puhul eraldi, 
võttes arvesse kõiki asjaomaseid kaalutlusi, 
eelkõige seda, kas olemuselt samasuguseks 
väljaveoks loa saamise taotlus on mõnes 
teises liikmesriigis eelmise kolme aasta 
jooksul rahuldamata jäetud, ning 
kavandatud lõppkasutuse, kaubasaaja ja 
sihtkohast kõrvalekaldumise ohuga seotud 
kaalutlusi.

1. Pädev ametiasutus teeb otsused III ja
IIIa lisas loetletud kaupade väljaveoga 
seotud loataotluste kohta iga juhtumi puhul 
eraldi, võttes arvesse kõiki asjaomaseid 
kaalutlusi, eelkõige seda, kas olemuselt 
samasuguseks väljaveoks loa saamise 
taotlus on mõnes teises liikmesriigis 
eelmise kolme aasta jooksul rahuldamata 
jäetud, ning kavandatud lõppkasutuse, 
kaubasaaja ja sihtkohast kõrvalekaldumise 
ohuga seotud kaalutlusi.”

Or. en
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1236/2005
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Artikli 6 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:

2. Pädev asutus ei anna luba, kui on 
põhjendatult alust arvata, et III ja IIIa 
lisas loetletud kaupu võidakse kasutada 
piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul 
või alandaval moel kohtlemiseks või 
karistamiseks, sealhulgas kehaliseks 
karistamiseks kolmanda riigi 
õiguskaitseasutuse või mis tahes füüsilise 
või juriidilise isiku poolt. 

Pädev asutus võtab arvesse:

– olemasolevaid rahvusvahelise kohtu 
otsuseid,

– ÜRO, Euroopa Nõukogu ja ELi 
pädevate asutuste leide ning Euroopa 
Nõukogu piinamise ja ebainimliku või 
alandava kohtlemise ja karistamise 
tõkestamise Euroopa komitee ning ÜRO 
piinamise ning muu julma, ebainimliku 
või inimväärikust alandava kohtlemise ja 
karistamise eriraportööri aruandeid. 

Arvesse võib võtta ka muud asjakohast 
teavet, sealhulgas saadaolevaid 
siseriiklike kohtute otsuseid, 
kodanikuühiskonna organisatsioonide 
koostatud aruandeid või muud teavet ning 
teavet II, III ja IIIa lisas loetletud 
kaupadele sihtriigis kohaldatavate 
väljaveopiirangute kohta.

Or. en
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5 b (uus)
Määrus (EÜ) nr 1236/2005
Artikkel 6a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 b) Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 6 a

Transiidiloa nõue

1. III ja IIIa lisas loetletud kaupade 
transiidiks on vaja luba, kui selle 
liikmesriigi pädevad asutused, kus transiit 
toimub, on ettevõtjat teavitanud, et 
kõnealused kaubad on või võivad olla 
täielikult või osaliselt mõeldud 
surmanuhtluse täideviimiseks, 
piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul 
või alandaval moel kohtlemiseks või 
karistamiseks.

2. Kui ettevõtja on teadlik, et III ja IIIa 
lisas loetletud kaubad on või võivad olla 
täielikult või osaliselt mõeldud 
surmanuhtluse täideviimiseks, 
piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul 
või alandaval moel kohtlemiseks või 
karistamiseks, teavitab ta sellest pädevaid 
asutusi, kes otsustavad, kas asjaomaseks 
transiidiks oleks vaja taotleda luba.

3. Liikmesriik, kes vastavalt lõigetele 1 ja 
2 kehtestab loanõude III ja IIIa lisas 
loetlemata kahesuguse kasutusega 
kaupade transiidile, teavitab sellest 
vajaduse korral teisi liikmesriike ja 
komisjoni.”

Or. en

Selgitus

Selliste kaupade transiidi ärahoidmiseks, mida võidakse kasutada surmanuhtluse 
täideviimiseks või piinamiseks, tuleks kehtestada täiendavad loanõuded.
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 7
Määrus (EÜ) nr 1236/2005
Artikkel 7c – lõige 3 – punkt 3.3. (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„3.3. Komisjon võtab koostöös 
liikmesriikide ja vajaduse korral 
kolmandate riikidega vastu hea tava 
suunised lõppkasutuse kontrollimise 
kohta.”

Or. en

Selgitus

Nii liikmesriikide kui ka kolmandate riikide asutuste kogemustel põhinevad hea tava suunised 
seaksid selgema raamistiku selliste kaupade lõppkasutuse määramisel, mida võidakse 
väärkasutada surmanuhtluse täideviimiseks, ning lihtsustaksid ka kaupade eksportimist nende 
sihtotstarbelise kasutuse eesmärgil (eelkõige meditsiini- ja ravimisektoris).

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 7 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1236/2005
III a a peatükk (uus) – artikkel 7d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Lisatakse järgmine peatükk:

„III a a peatükk 

Kõikehõlmav klausel

Artikkel 7d a 

1. II, III või IIIa lisas loetlemata ja 
õiguskaitseasutuste jaoks väljatöötatud 
või turustatavate kaupade eksportimiseks 
on vaja luba, kui selle liikmesriigi 
pädevad asutused, kus on eksportija 
asukoht, on teda teavitanud, et 
kõnealused kaubad on või võivad olla 
täielikult või osaliselt mõeldud 
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surmanuhtluse täideviimiseks, 
piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul 
või alandaval moel kohtlemiseks või 
karistamiseks.

2. Kui eksportija on teadlik, et kaubad, 
mida ta soovib eksportida ja mis ei ole II, 
III või IIIa lisas loetletud, on või võivad 
olla täielikult või osaliselt mõeldud 
surmanuhtluse täideviimiseks, 
piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul 
või alandaval moel kohtlemiseks või 
karistamiseks, teavitab ta oma asukoha 
liikmesriigi pädevaid asutusi, kes 
otsustavad, kas asjaomaseks ekspordiks 
oleks vaja taotleda luba.

3. Liikmesriik, kes vastavalt lõigetele 1 ja 
2 kehtestab loanõude III ja IIIa lisas 
loetlemata kahesuguse kasutusega 
kaupade ekspordile, teavitab sellest 
vajaduse korral teisi liikmesriike ja 
komisjoni.

4. Teised liikmesriigid võtavad seda teavet 
asjakohasel viisil arvesse ning teatavad 
sellest oma tolliasutustele ja teistele 
asjaomastele riiklikele asutustele.

5. Kui see on tungiva kiireloomulisuse 
tõttu vajalik, võtab komisjon vastu 
delegeeritud õigusaktid, lisades lõigetes 1 
ja 2 nimetatud kaubad II, III või IIIa 
lisasse. Käesoleva artikli alusel vastu 
võetud delegeeritud õigusaktidele 
kohaldatakse artiklis 15b sätestatud 
menetlust.” 

Or. en

Selgitus

Kahesuguse kasutusega kaupade määruse sätetega analoogsed kõikehõlmavad sätted 
tagavad, et ohtude ennetamiseks on kehtestatud täiendavad kaitsemeetmed. Sellistel juhtudel 
peaks komisjon hindama, kas ühenduse meetmete vastuvõtmiseks on vaja kiirmenetlust, et 
säilitada ühendusemeetod, sidusus ja võrdsed tingimused. 
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Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 8 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1236/2005
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 10 lõige 2 asendatakse järgmisega:

2. Kui tollideklaratsioon esitatakse II, III 
või IIIa lisas loetletud kaupade kohta ja 
leiab kinnitust, et kavandatava sisse- või 
väljaveo jaoks ei ole käesolevale 
määrusele vastavat luba antud, arestib toll 
deklareeritud kaubad ja juhib tähelepanu 
võimalusele taotleda luba vastavalt 
käesolevale määrusele. Kui loataotlust ei 
ole esitatud kuue kuu jooksul pärast 
arestimist või kui pädev asutus sellise 
taotluse rahuldamata jätab, hävitab toll 
arestitud kaubad kooskõlas liikmesriigi 
kohaldatava õigusega.

Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 12
Määrus (EÜ) nr 1236/2005
Artikkel 12a – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui komisjon on seisukohal, et 
täiendavat teavet ei ole vaja nõuda, või kui 
ta on nõutud täiendava teabe kätte saanud, 
alustab ta kuue kuu jooksul menetlust 
taotletud paranduse tegemiseks või teatab 
taotluse esitanud liikmesriigile põhjused, 
miks ta seda ei tee.”

3. Kui komisjon on seisukohal, et 
täiendavat teavet ei ole vaja nõuda, või kui 
ta on nõutud täiendava teabe kätte saanud, 
alustab ta kolme kuu jooksul menetlust 
taotletud paranduse tegemiseks või teatab 
taotluse esitanud liikmesriigile põhjused, 
miks ta seda ei tee.”

Or. en
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Selgitus

Süsteem peab olema piisavalt dünaamiline tagamaks, et lisad on ajakohastatud, kontroll on 
piisav ja ELis tagatakse kõigile võrdsed tingimused. 

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 15
Määrus (EÜ) nr 1236/2005
Artikkel 15a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 15a välja jäetud

Delegeeritud volituste rakendamine

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis 
sätestatud tingimustel. 

2. Artiklis 12 osutatud õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile viieks aastaks alates …. 
Komisjon esitab delegeeritud volituste 
kohta aruande hiljemalt üheksa kuud 
enne viieaastase tähtaja möödumist. 
Volituste delegeerimist pikendatakse 
automaatselt samaks ajavahemikuks, 
välja arvatud juhul, kui Euroopa 
Parlament või nõukogu esitab selle suhtes 
vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga 
ajavahemiku lõppemist. 

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artiklis 12 osutud volituste delegeerimise 
igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise 
otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud 
volituste delegeerimine. Otsus jõustub 
järgmisel päeval pärast selle avaldamist 
Euroopa Liidu Teatajas või otsuses 
nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei 
mõjuta juba jõustunud delegeeritud
õigusaktide kehtivust. 

4. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal 
ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.
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5. Artikli 12 alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes 
juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast 
õigusakti teatavakstegemist Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule esitanud selle 
suhtes vastuväiteid või kui Euroopa 
Parlament ja nõukogu on enne selle 
tähtaja möödumist komisjonile teatanud, 
et nad ei esita vastuväiteid. Euroopa 
Parlamendi või nõukogu algatusel 
pikendatakse seda tähtaega kahe kuu 
võrra.

Or. en

Selgitus

Volituste delegeerimine toimus juba 15. jaanuari 2014. aasta esimese kaubandusalase 
koondmäärusega (Trade Omnibus I Regulation) (EL) 37/2014 ja sisaldub juba artiklis 15a.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 15 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1236/2005
Artikkel 15b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 15b a

1. Asutatakse piinamisvastane 
koordineerimisrühm, mille esimees on 
komisjoni esindaja. Iga liikmesriik 
määrab koordineerimisrühma oma 
esindaja. Koordineerimisrühm uurib kõiki 
käesoleva määruse kohaldamisega seotud 
küsimusi, mida võib tõstatada esimees või 
liikmesriigi esindaja.

2. Piinamisvastase koordineerimisrühma 
esimees peab läbirääkimisi käesolevas 
määruses käsitletud eksportijate, 
vahendajate ja muude asjaomaste 



PE554.890v02-00 16/20 PR\1062046ET.doc

ET

sidusrühmadega, kui ta peab seda 
vajalikuks.

3. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile 
igal aastal piinamisvastase 
koordineerimisrühma tegevuse, 
kontrollide ja konsultatsioonide kohta 
aruande, mille suhtes kohaldatakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EÜ) nr 1049/2001 artikli 4 sätteid.”

Or. en

Selgitus

Strateegilise ekspordikontrolli suhtes valitseva tava kohaselt tuleks luua eksperdirühm, kes 
kontrolliks korrapäraselt käesoleva määruse kohaldamist ja arutaks selle ajakohastamise 
ettepanekuid, sh delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist. 

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 15 b (uus)
Määrus (EÜ) nr 1236/2005
Artikkel 15b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 b) Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 15b b

1. Komisjon vaatab ...* ja seejärel iga 
kolme aasta järel käesoleva määruse 
rakendamise läbi ning esitab Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule selle 
rakendamise ja mõju hindamise kohta 
põhjaliku aruande, mis võib sisaldada 
määruse muutmise ettepanekuid. 
Liikmesriigid esitavad komisjonile kogu 
asjakohase teabe, mida on vaja aruande 
koostamiseks.

2. Aruande eraldi osades käsitletakse 
järgmist:

(a) piinamisvastase koordineerimisrühma 
tegevus, kontrollid ja konsultatsioonid. 
Teavet, mida komisjon annab 
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koordineerimisrühma kontrollide ja 
konsultatsioonide kohta, loetakse 
määruse (EÜ) nr 1049/2001 artikli 4 
kohaselt konfidentsiaalseks. Teavet 
peetakse igal juhul konfidentsiaalseks, kui 
on tõenäoline, et selle avaldamisel on 
teabe andjale või teabe allikale 
märkimisväärselt ebasoodne mõju;

(b) põhjalik teave liikmesriikide poolt 
artikli 17 kohaselt võetud meetmete laadi 
ja mõju kohta.”

______________

* Väljaannete talitus: palun sisestada 
kuupäev: kolm aastat pärast käesoleva 
(muutva) määruse jõustumist.

Or. en

Selgitus

Strateegilise ekspordikontrolli kohaselt tuleks käesoleva määruse rakendamise korrapäraselt 
läbi vaadata. Karistusi käsitlevad eeskirjad, kuigi need kehtestab iga liikmesriik eraldi, 
peaksid olema sarnase laadi ja mõjuga, et säilitada kogu liidus sidus käsitus ja võrdsed 
tingimused. 

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 15 c (uus)
Määrus (EÜ) nr 1236/2005
Artikkel 17 – lõige 3 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 c) Artiklile 17 lisatakse järgmine 
lõige:

3. Komisjon hindab, kas liikmesriikide 
kehtestatud eeskirjad karistuste kohta on 
oma laadilt ja mõjult sarnased. 

Or. en
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Selgitus

Karistusi käsitlevad eeskirjad, kuigi need kehtestab iga liikmesriik eraldi, peaksid olema 
sarnase laadi ja mõjuga, et säilitada kogu liidus sidus käsitus ja võrdsed tingimused.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 1 punkt 6 ja punkt 7, määral, mil 
sellega lisatakse artikkel 7d, hakkavad 
kehtima 1. jaanuarist 2015.

Artikli 1 punkt 6 ja punkt 7, määral, mil 
sellega lisatakse artikkel 7d, hakkavad 
kehtima 1. veebruarist 2015.

Or. en

Selgitus

Ettevõtjatel ja õiguskaitseasutustel on vaja proportsionaalset üleminekuaega, et seda keeldu 
järgida ja keelu täitmist tagada.
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SELETUSKIRI

Kogu ELi hõlmav ekspordikontroll on väliskaubanduspoliitika vahend, millel on mitu laiemat 
poliitikaeesmärki. Piinamisvastane määrus (EÜ) nr 1236/2005 on ainulaadne õigusakt, mis 
aitab kaasa inimõiguste kaitsele selliste kaupade ja tegevuste kontrolliga, mida kasutatakse 
või mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal, 
ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks.

Piinamisvastane määrus aitab kaasa kauaaegsele ELi poliitikale, mille eesmärk on kaotada 
surmanuhtlus kogu maailmas ja ennetada piinamist. Seda eesmärki aitab määrus saavutada 
sellega, et teatavate kaupadega kauplemise keelule on lisatud loeteludes sisalduvate 
kaupadega kauplemiseks loa taotlemise nõue. Süsteem hõlmab kauplemise keeldu ühesuguse 
kasutusega piinamis- ja hukkamisseadmetele ja nendega seotud tehnilisele abile (II lisa) ning 
loasüsteemi mitmesuguse kasutusega kaupadele, mida võidakse väärkasutada piinamiseks või 
hukkamiseks surmava süsti teel (III lisa). 

Seadusandlik ajakohastamine

ELi kontrolli piinamisvahendite üle oleks tulnud juba ammu ajakohastada ning loetelude 
ajakohastamine on samm õiges suunas. ELi piinamisvastase ekspordikontrolli käimasolevat 
läbivaatamist aitasid muu hulgas kujundada ka Euroopa Parlamendi jõupingutused, sh 
nõudmised parlamendi 17. juuni 2010. aasta resolutsioonis ja rakendamise kohta esitatud 
lisanõudmised INTA- ja DROI-komisjoni esimeeste 27. juuni 2011. aasta kirjas volinik De 
Guchtile ning komisjoni asepresidendile ja kõrgele esindajale Ashtonile.

Piinamisseadmete tootmise ja kasutamise ning nendega kauplemise ennetamiseks ja 
keelamiseks ning võimaliku surmava ja ebainimliku kasutamise mõjusaks kontrollimiseks on 
vaja tagada ELi seadusandlike, haldus-, kohtu- ja väliste meetmete õige kombinatsioon. See, 
et piinamisseadmete osas puudub mitmepoolne ekspordikontrollirežiim (mis on olemas 
kahesuguse kasutusega kaupade jaoks), muudab selle ülesande ilmselgelt keerulisemaks. 
Samas ei saa EL piirata oma jõupingutusi piinamise likvideerimisel üksnes väärkasutust 
võimaldavate seadmete kättesaadavuse vähendamisega, kõrvalejuhtimise ja kõrvalehoidmise 
likvideerimisega ning piisava kontrolli edendamisega oma piiridest väljaspool. 
Kaubandusmeetmed on osa laiahaardelisest käsitusest, milles kasutatakse kõiki ELi 
välistegevuse meetmeid. 

ELi ekspordikontrollis, mis hõlmab loeteludes sisalduvaid nii sõjalisi kui ka kahesuguse 
kasutusega kaupu, relvi ja piinamisseadmeid, on oluline tagada sidusus, ilma et kaupu 
kontrollitaks topelt (välja arvatud lisakontroll ebaseadusliku uimastikaubanduse 
tõkestamiseks). 

Komisjon teeb ettepaneku piinamisseadmete kontrolli tugevdamiseks, sh järgmiselt:

 lisada IIIa lisa, et ennetada kontrollitavate meditsiinitoodete kasutamist surmanuhtluse 
täideviimiseks surmava süsti teel;

 sätestada keelatud kaupade vahendusteenuste keeld ning laiendada vahendusteenuste 
ja tehnilise abi keeldu kontrollitavatele kaupadele, kui tarnija/vahendaja teab või tal on 
alust kahtlustada, et neid kaupu võidakse kasutada piinamiseks;
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 kehtestada liidu üldine ekspordiluba riikidele, kes on võtnud endale kindlad 
rahvusvahelised kohustused kas Euroopa inimõiguste konventsiooni protokolli nr 13 
või kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvaheline pakti teise vabatahtliku protokolli 
alusel.

Raportöör toetab vajaliku ja proportsionaalse kontrolli käsitust, milles puudub legaalse 
lõppotstarbega kaupadega kauplemist piirav ülemäärane koormus. Sellepärast on kindlasti 
vaja ühendusemeetodit, mis säilitaks võrdsed tingimused. Samas tuletab raportöör meelde 
vajadust muuta ekspordikontrollirežiimid nö tulevikukindlaks ja tagada paindlikkus, mis 
võimaldaks kiiresti kohaneda muutuva tehnoloogiaga ja maailmas toimuva arenguga. 
Konkreetsed kaupade loetelud annavad eksportijatele ja importijatele selguse ja aitavad 
tagada seaduskuulekuse. Käesoleva määrusega seoses tuleb ka märkida, et eriti tähtis on 
seaduslik juurdepääs ravimitele ja farmaatsiatoodetele, mille peamine tootja on EL. Lisaks 
tehnilisele abile ja vahendusteenustele peaks EL võimaluse korral ka püüdma kontrollida 
muid teenuseid, mis võivad kaasa aidata selliste kaupade levikule, mida võidakse kasutada 
piinamiseks või surmanuhtluse täideviimiseks, sh turustamine ja finantsteenused.

Kuna väliskaubandustehingud muutuvad järjest keerukamaks, rõhutab raportöör riiklike 
asutuste poolse mõjusa kontrolli, kontrollimise, karistuste, nõustamise ja teavitamise tagamise 
keskset tähtsust. Ka siin on vaja võrdseid tingimusi ja ühendusemeetodit. Raportöör tuletab 
meelde vajadust asjakohaselt jälgida, kuidas liikmesriigid täidavad oma kohustusi, sh 
kohustust anda tagasilükatud loataotluste ja teavituste kohta turvalise ja krüpteeritud süsteemi 
kaudu aru ja vahetada sellealast teavet. Sobilik oleks muude ekspordikontrollirežiimidega 
sarnane korrapärase aruandluse ja läbivaatamise süsteem. Alahinnata ei saa ka tööstuse 
vastutust tehingute kontrollimise eest ostja-saaja-lõppkasutaja ahelas. Selguse ja 
õiguskindluse tagamise huvides ettevõtete jaoks palub raportöör komisjonil kodifitseerida 
määrus õigeaegselt pärast seda, kui praegune ajakohastamine on vastu võetud.

Volituste delegeerimine

Piinamisvastane määrus on lisatud esimese kaubandusalase koondmääruse paketti ja 
kohandatud Lissaboni lepingu sätetega. Alates 20. veebruarist 2014 on komisjonil volitused 
võtta vastu delegeeritud õigusakte määruse I–V lisa muutmiseks ning on kehtestatud 
teavitamisele järgnev kahekuine vastuväidete esitamise tähtaeg, mida võib veel kahe kuu 
võrra pikendada, ja kohustus iga viie aasta järel aru anda. Seetõttu on volituste delegeerimist 
käsitlevad sätted käesolevas määruses liigsed ja tuleks välja jätta. Raportöör tuletab 
komisjonile meelde, et parlamendile tuleks anda kogu teave ja dokumentatsioon delegeeritud 
õigusaktide väljatöötamise ja rakendamise raames toimuvate komisjoni kohtumiste kohta 
riikide ekspertidega. Komisjon peaks parlamendi jaoks delegeeritud õigusaktide parimate 
kontrollitingimuste edaspidiseks kindlustamiseks tagama, et parlament oleks nõuetekohaselt 
kaasatud.

Raportöör toetab kiirmenetluse kehtestamist komisjoni õigusakti viivitamatuks 
rakendamiseks, sest see võimaldab II, III või IIIa lisa kiiresti muuta, kui see on tungiva 
kiireloomulisuse tõttu vajalik. EL peab ennetavalt ja viivitamata ajakohastama loetelud, et 
lisada nendesse asjakohased turule tulevad seadmed, osad, tarvikud, vahetooted ja 
tehnoloogiad.


