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PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 
Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 
tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje.

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 
atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 
esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 
pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 
teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis.

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 
nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 
nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 
nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant.
Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 
siekdamos parengti galutinį tekstą.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies 
keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1236/2005 dėl prekybos tam tikromis 
prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar 
kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui
(COM(2014) 0001 – C7-0014/2014 – 2014/0005(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2014) 0001),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 207 
straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0014/2014),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą ir Užsienio reikalų 
komiteto nuomonę (A8-0000/2015),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina 
pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
2 straipsnio k punkto 2 pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame reglamente į šią apibrėžtį 
neįtraukiamos tik pagalbinės paslaugos. 
Pagalbinės paslaugos – transportavimas, 
finansinės paslaugos, draudimas ar 
perdraudimas arba bendro pobūdžio 

Šiame reglamente į šią apibrėžtį 
įtraukiamos pagalbinės paslaugos. 
Pagalbinės paslaugos – transportavimas, 
finansinės paslaugos, draudimas ar 
perdraudimas arba bendro pobūdžio 
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reklamos ar reklamavimo veikla; reklamos ar reklamavimo veikla;

Or. en

Pagrindimas

Šiame reglamente pagalbinės paslaugos turėtų būti įtrauktos į tarpininkavimo paslaugų 
apibrėžtį.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
2 straipsnio n punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

n) „eksportuotojas“ – bet kuris fizinis arba 
juridinis asmuo ar grupė, kurių vardu 
sudaroma eksporto deklaracija, t. y. asmuo, 
kuris priimant deklaraciją yra sudaręs 
sutartį su gavėju atitinkamoje trečiojoje 
šalyje ir turi reikiamą įgaliojimą priimti 
sprendimą dėl prekių išsiuntimo iš 
Sąjungos muitų teritorijos. Jei eksporto 
sutartis nesudaryta arba jei sutartį sudaręs 
asmuo veikia ne savo vardu, eksportuotoju 
laikomas asmuo, turintis reikiamą 
įgaliojimą priimti sprendimą dėl prekių 
išsiuntimo iš Sąjungos muitų teritorijos. Jei 
teisė parduoti prekes pagal sutartį, kuria 
grindžiamas eksportas, priklauso ne 
Sąjungoje įsisteigusiam asmeniui, 
eksportuotoju yra laikoma Sąjungoje 
įsisteigusi sutarties šalis;

n) „eksportuotojas“ – bet kuris fizinis arba 
juridinis asmuo ar grupė, kurių vardu 
sudaroma eksporto deklaracija, t. y. asmuo, 
kuris priimant deklaraciją yra sudaręs 
sutartį su gavėju atitinkamoje trečiojoje 
šalyje ir turi reikiamą įgaliojimą priimti 
sprendimą dėl prekių išsiuntimo iš 
Sąjungos muitų teritorijos. Jei eksporto 
sutartis nesudaryta arba jei sutartį sudaręs 
asmuo veikia ne savo vardu, eksportuotoju 
laikomas asmuo, turintis reikiamą 
įgaliojimą priimti sprendimą dėl prekių 
išsiuntimo iš Sąjungos muitų teritorijos. Jei 
teisė parduoti prekes pagal sutartį, kuria 
grindžiamas eksportas, priklauso ne 
Sąjungoje įsisteigusiam asmeniui, 
eksportuotoju yra laikoma Sąjungoje 
gyvenamąją vietą turinti arba įsisteigusi 
sutarties šalis;

Or. en
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
2 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

l) „tarpininkas“ – bet kuris Sąjungos 
valstybėje narėje gyvenantis fizinis ar 
įsisteigęs juridinis asmuo ar grupė, kurie 
teikia k punkte apibrėžtas paslaugas iš 
Sąjungos į trečiosios šalies teritoriją;

l) „tarpininkas“ – bet kuris Sąjungos 
valstybėje narėje gyvenantis fizinis ar 
įsisteigęs juridinis asmuo ar grupė arba 
Sąjungos valstybės narės pilietis, kurie 
teikia k punkte apibrėžtas paslaugas;

Or. en

Pagrindimas

ES taip pat turėtų sugebėti užtikrinti šio reglamento taikymą, kai ES piliečiai arba ES 
įsisteigę juridiniai asmenys dalyvauja už Sąjungos ribų vykdomuose sandoriuose.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
2 straipsnio ra punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ra) „tranzitas“ – prieduose išvardytų ne 
Sąjungos prekių, kurios gabenamos į 
Sąjungos muitų teritoriją ir per ją 
vežamos į ne Sąjungoje esančią paskirties 
vietą, transportas;

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
4 aa straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) Įterpiamas šis straipsnis:

„4aa straipsnis

Tranzito draudimas

1. Bet koks II priede išvardytų prekių 
tranzitas draudžiamas, neatsižvelgiant į 
tokių prekių kilmę.

2. Nukrypdama nuo 1 dalies, 
kompetentinga institucija gali išduoti II 
priede išvardytų prekių tranzito leidimą, 
jei įrodoma, kad šalyje, į kurią tos prekės 
bus eksportuojamos, jos bus naudojamos 
tik viešai ekspozicijai muziejuje, 
atsižvelgiant į jų istorinę reikšmę.“

Or. en

Pagrindimas

Neturėtų būti išduotas leidimas prekių, kurias draudžiama eksportuoti ir importuoti, tranzitui.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
6 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sprendimus dėl paraiškų IIIa priede
išvardytų prekių eksporto leidimui gauti 
kiekvienu atskiru atveju priima 
kompetentingos institucijos, 
atsižvelgdamos į visas susijusias 
aplinkybes, visų pirma į tai, ar per 
praėjusius trejus metus kita valstybė narė 
nėra atmetusi paraiškos iš esmės tokių 
pačių prekių eksportui leidimui gauti, ir 
atsižvelgdamos į numatomą galutinio 
naudojimo paskirtį ir nukreipimo riziką.

1. Sprendimus dėl paraiškų III ir IIIa 
prieduose išvardytų prekių eksporto 
leidimui gauti kiekvienu atskiru atveju 
priima kompetentingos institucijos, 
atsižvelgdamos į visas susijusias 
aplinkybes, visų pirma į tai, ar per 
praėjusius trejus metus kita valstybė narė 
nėra atmetusi paraiškos iš esmės tokių 
pačių prekių eksporto leidimui gauti, ir 
atsižvelgdamos į galutinio naudojimo 
paskirtį ir nukreipimo riziką.
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Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a) 6 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

2. Kompetentinga institucija neišduoda 
leidimo, jei yra pagrįstų priežasčių 
manyti, kad trečiosios šalies teisėsaugos 
institucija arba fizinis ar juridinis asmuo 
III ir IIIa prieduose išvardytas prekes 
galėtų naudoti kankinimui ar kitokiam 
žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam 
elgesiui ir baudimui, įskaitant teismo 
skirtos fizinės bausmės vykdymą.

Kompetentinga institucija atsižvelgia į:

– priimtus tarptautinio teismo 
sprendimus,

– JT, Europos Tarybos ir ES 
kompetentingų organų išvadas ir Europos 
Tarybos Europos komiteto prieš 
kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar 
žeminantį elgesį ir baudimą bei JT 
specialiojo pranešėjo kankinimo ir kitokio 
žiauraus, nežmoniško ar žeminančio 
elgesio arba baudimo klausimais 
ataskaitas.

Gali būti atsižvelgiama į kitą susijusią 
informaciją, įskaitant priimtus 
nacionalinių teismų sprendimus, 
ataskaitas ir kitą pilietinės visuomenės 
organizacijų parengtą informaciją bei 
informaciją apie paskirties šalies taikytus 
II, III ir IIIa prieduose išvardytų prekių 
eksporto apribojimus.

Or. en
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 b punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b) Įterpiamas šis straipsnis:

„6a straipsnis

Reikalavimas turėti tranzito leidimą

1. Reikalaujama turėti III arba IIIa 
priede išvardytų prekių tranzito leidimą, 
jei ekonominės veiklos vykdytoją valstybės 
narės, per kurios teritoriją vyksta 
tranzitas, kompetentingos institucijos 
informavo, kad atitinkamos prekės, visos 
arba iš dalies, yra arba gali būti skirtos 
mirties bausmės vykdymui, kankinimui 
arba kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar 
žeminančiam elgesiui arba baudimui.

2. Jei ekonominės veiklos vykdytojas žino, 
kad III arba IIIa prieduose išvardytos 
tranzitu gabenamos prekės, visos arba iš 
dalies, skirtos mirties bausmės vykdymui, 
kankinimui arba kitokiam žiauriam, 
nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui 
arba baudimui, jis turi informuoti 
kompetentingas institucijas, kurios 
sprendžia, ar tikslinga atitinkamam 
tranzitui reikalauti leidimo, ar ne.

3. Valstybė narė, nustatanti leidimo 
reikalavimą, III arba IIIa prieduose 
neišvardytų prekių tranzitui taikydama šio 
straipsnio 1 ir 2 dalis, prireikus 
informuoja kitas valstybes nares ir 
Komisiją.

Or. en
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Pagrindimas

Turėtų būti įvesti papildomi leidimo reikalavimai siekiant užkirsti kelią prekių, kurios gali 
būti panaudotos mirties bausmės vykdymui arba kankinimui, tranzitui.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 7 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
7 c straipsnio 3 dalies 3.3 punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„3.3. Komisija, prireikus 
bendradarbiaudama su valstybių narių ir 
trečiųjų šalių kompetentingomis 
institucijomis, patvirtina geriausios 
patirties gaires galutinio prekių 
naudojimo tikrinimo srityje.“

Or. en

Pagrindimas

Geriausios patirties gairėmis, paremtomis valstybių narių ir trečiųjų šalių institucijų 
patirtimi, būtų nustatyta aiškesnė prekių, kurios galėtų būti netinkamai panaudotos mirties 
bausmės vykdymui, galutinio naudojimo nustatymo sistema ir taip sudarytos geresnės sąlygos 
vykdyti teisėtą eksportą naudojimo pagal paskirtį tikslais, ypač medicinos ir farmacijos 
sektoriuje.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 7 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
III aa skyriaus (naujo) 7 da straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a)Įrašomas šis skyrius:

„IIIaa skyrius

Visaapimanti sąlyga

7da straipsnis
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1. Reikalaujama turėti II, III arba IIIa 
prieduose neišvardytų prekių, kurios 
skirtos naudoti teisėsaugos tikslais arba 
kuriomis prekiaujama kaip skirtomis 
naudoti tokiu tikslu, eksporto leidimą, jei 
valstybės narės, kurioje eksportuotojas yra 
įsisteigęs, kompetentingos institucijos 
eksportuotoją informavo, kad atitinkamos 
prekės, visos arba iš dalies, yra arba gali 
būti skirtos mirties bausmės vykdymui, 
kankinimui arba kitokiam žiauriam, 
nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui 
arba baudimui.

2. Jei eksportuotojas žino, kad jo siūlomos 
eksportuoti II, III arba IIIa prieduose 
neišvardytos prekės, visos arba iš dalies, 
yra skirtos mirties bausmės vykdymui, 
kankinimui arba kitokiam žiauriam, 
nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui 
arba baudimui, jis turi pranešti valstybės 
narės, kurioje yra įsisteigęs, institucijoms, 
kurios sprendžia, ar tikslinga atitinkamam 
eksportui reikalauti leidimo, ar ne.

3. Valstybė narė, nustatanti leidimo 
reikalavimą, III arba IIIa prieduose 
neišvardytų prekių eksportui taikydama 
šio straipsnio 1 ir 2 dalis, prireikus 
informuoja kitas valstybes nares ir 
Komisiją.

4. Kitos valstybės narės deramai 
atsižvelgia į šią informaciją ir informuoja 
apie tai savo muitinės administraciją ir 
kitas atitinkamas nacionalines 
institucijas.

5. Jeigu to reikia dėl privalomos skubos 
priežasčių, Komisija priima 
deleguotuosius aktus, kuriais 1 ir 2 dalyse 
nurodytos prekės įtraukiamos į II, III 
arba IIIa priedą. Pagal šią dalį priimtiems 
deleguotiesiems aktams taikoma 15b 
straipsnyje numatyta procedūra.“ 

Or. en
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Pagrindimas

Visaapimanti sąlyga, analogiška Reglamente dėl dvejopo naudojimo prekių taikomoms 
sąlygoms, užtikrintų, kad būtų numatytos papildomos apsaugos nuo rizikos priemonės. 
Tokiais atvejais Komisija turėtų įvertinti, ar reikalinga skubos procedūra Bendrijos 
priemonėms priimti, taigi būtų išsaugotas Bendrijos metodas, užtikrintas nuoseklumas ir 
vienodos sąlygos.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 8 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

2. Jei muitinės deklaracija yra 
parengiama II, III arba IIIa prieduose 
išvardytoms prekėms ir jei patvirtinama, 
kad numatytam eksportui arba importui 
nėra išduotas leidimas pagal šį 
reglamentą, muitinė sulaiko deklaruotas 
prekes ir nurodo, kad galima pateikti 
paraišką leidimui gauti pagal šį 
reglamentą. Jei paraiška leidimui gauti 
nepateikiama per šešis mėnesius nuo 
sulaikymo arba jei kompetentinga 
institucija tokią paraišką atmeta, muitinė 
sunaikina sulaikytas prekes pagal 
taikomus nacionalinės teisės aktus.

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 12 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
12 a straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei Komisija mano, kad nebūtina prašyti 3. Jei Komisija mano, kad nebūtina prašyti 
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papildomos informacijos, arba, jei taikoma, 
gavusi papildomos prašomos informacijos, 
ji per šešis mėnesius pradeda procedūrą, 
skirtą prašomam daliniam pakeitimui 
priimti, arba nurodo prašančiajai valstybei 
narei priežastis, kodėl tokia procedūra 
nebuvo pradėta.

papildomos informacijos, arba, jei taikoma, 
gavusi papildomos prašomos informacijos, 
ji per tris mėnesius pradeda procedūrą, 
skirtą prašomam daliniam pakeitimui 
priimti, arba nurodo prašančiajai valstybei 
narei priežastis, kodėl tokia procedūra 
nebuvo pradėta.

Or. en

Pagrindimas

Sistema turi būti pakankamai dinamiška, kad būtų galima užtikrinti, jog priedai būtų 
atnaujinti, išsaugant pakankamą kontrolę ir vienodas sąlygas visoje ES.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 15 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
15 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15a straipsnis Išbraukta.

Įgaliojimų delegavimas

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami šiame straipsnyje 
nustatytomis sąlygomis.

2. 12 straipsnyje nurodyti įgaliojimai 
Komisijai suteikiami penkerių metų 
laikotarpiui nuo … Likus ne mažiau kaip 
devyniems mėnesiams iki penkerių metų 
laikotarpio pabaigos Komisija parengia 
naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais 
ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami 
tokios pačios trukmės laikotarpiams, 
išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas 
arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl 
tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip 
trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio 
pabaigos.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kada atšaukti 12 straipsnyje nurodytus 
deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu 
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dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami 
tame sprendime nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas 
įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis 
nedaro poveikio jau galiojančių 
deleguotųjų aktų galiojimui.

4. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija 
nedelsdama vienu metu praneša Europos 
Parlamentui ir Tarybai.

5. Pagal 12 straipsnį (-ius) priimtas 
deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, 
jeigu per [du mėnesius] nuo pranešimo 
Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį 
aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei 
Taryba nepareiškia prieštaravimų arba 
jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui 
ir Europos Parlamentas, ir Taryba 
praneša Komisijai, kad prieštaravimų 
nereikš. Europos Parlamento arba 
Tarybos iniciatyva tas laikotarpis 
pratęsiamas dviem mėnesiams.

Or. en

Pagrindimas

Įgaliojimų delegavimas atliktas pagal 2014 m. sausio 15 d. I-ąjį bendrąjį prekybos 
reglamentą (ES) 37/2014 ir jau yra įtrauktas pagal 15a straipsnį.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 15 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
15 ba straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15a) Įterpiamas šis straipsnis:

„15ba straipsnis

1. Įsteigiama Komisijos atstovo 
pirmininkaujama Kovos su kankinimu
koordinavimo grupė. Kiekviena valstybė 
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narė skiria atstovą į šią grupę. Ji 
nagrinėja visus su šio reglamento taikymu 
susijusius klausimus, kuriuos gali iškelti 
pirmininkas arba valstybės narės atstovas.

2. Kovos su kankinimu koordinavimo 
grupės pirmininkas, kada tik jis mano, 
kad reikia, konsultuojasi su 
eksportuotojais, tarpininkais ir kitais 
svarbiais suinteresuotaisiais asmenimis, 
kuriems taikomas šis reglamentas.

3. Komisija pateikia Europos Parlamentui 
kasmetinę ataskaitą dėl Kovos su 
kankinimu koordinavimo grupės veiklos, 
tyrimų ir konsultacijų; šiai ataskaitai 
taikomas Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1049/2001 4 
straipsnis.“

Or. en

Pagrindimas

Vadovaujantis strateginės eksporto kontrolės srityje nustatyta praktika, turėtų būti sukurta 
ekspertų grupė, kuri reguliariai tikrintų šio reglamento taikymą ir aptartų pasiūlymus dėl 
atnaujinimo, įskaitant deleguotųjų aktų rengimą.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 15 b punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
15 bb straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15b) Įterpiamas šis straipsnis:

„15bb straipsnis

1. Iki ... ir vėliau kas trejus metus 
Komisija įvertina, kaip įgyvendinamas šis 
reglamentas, ir teikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai išsamią 
įgyvendinimo ir poveikio vertinimo 
ataskaitą, į kurią gali būti įtraukta 
pasiūlymų dėl jo dalinių pakeitimų. 
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Valstybės narės teikia Komisijai visą 
informaciją, kuri būtina šiai ataskaitai 
parengti.

2. Atskiruose ataskaitos skirsniuose 
pateikiama informacija apie:

a) Kovos su kankinimu koordinavimo 
grupę ir jos veiklą, tyrimus ir 
konsultacijas. Komisijos pateikiama 
informacija apie Koordinavimo grupės 
tyrimus ir konsultacijas laikoma 
konfidencialia pagal Reglamento (EB) 
Nr. 1049/2001 4 straipsnį. Informacija bet 
kuriuo atveju laikoma konfidencialia, jei 
tikėtina, kad jos atskleidimas gali turėti 
didelių neigiamų pasekmių tokios 
informacijos teikėjui ar šaltiniui;

b) išsamią pateiktą informaciją apie 
priemonių, kurių pagal 17 straipsnį ėmėsi 
valstybės narės, pobūdį ir poveikį.“

______________

* OL: prašom įrašyti datą: treji metai nuo 
šio (iš dalies keičiančio) reglamento 
įsigaliojimo dienos.

Or. en

Pagrindimas

Vadovaujantis strategine eksporto kontrole, turėtų būti reguliariai įvertinamas reglamento 
įgyvendinimas. Siekiant išsaugoti nuoseklų požiūrį ir vienodas sąlygas Sąjungoje, taisyklės 
dėl sankcijų, nors kiekvienos valstybės narės nustatomos atskirai, turėtų būti panašaus 
pobūdžio ir turėti panašų poveikį.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 15 c punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
17 straipsnio 3 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15c) 17 straipsnis papildomas šia dalimi:
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3. Komisija įvertina, ar valstybių narių 
nustatytos taisyklės dėl sankcijų yra 
panašaus pobūdžio ir turi panašų poveikį.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išsaugoti nuoseklų požiūrį ir vienodas sąlygas Sąjungoje, taisyklės dėl sankcijų, nors 
kiekvienos valstybės narės nustatomos atskirai, turėtų būti panašaus pobūdžio ir turėti panašų 
poveikį.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 straipsnio 6 punktas ir ta 1 straipsnio 7 
punkto dalis, kuria įterpiamas 7d straipsnis, 
taikomi nuo 2015 m. sausio 1 d.

1 straipsnio 6 punktas ir ta 1 straipsnio 7 
punkto dalis, kuria įterpiamas 7d straipsnis, 
taikomi nuo 2016 m. vasario 1 d.

Or. en

Pagrindimas

Ekonominės veiklos vykdytojams ir teisėsaugos institucijoms reikalingas proporcingas 
pereinamasis laikotarpis, kad jie galėtų laikytis šių draudimų ir juos įgyvendinti.
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AIŠKINAMOJI DALIS

ES masto eksporto kontrolė yra išorės prekybos politikos priemonė, pasitarnaujanti įvairiems 
platesnio masto politikos tikslams. Kovos su kankinimu reglamentas (EB) Nr. 1236/2005 yra 
unikali priemonė, kuria prisidedama prie žmogaus teisių apsaugos, kontroliuojant prekes ir 
veiklą, kuri naudojama arba galėtų būti netinkamai panaudota mirties bausmės vykdymui, 
kankinimams arba kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui.

Kovos su kankinimu reglamentu prisidedama prie ilgalaikės ES politikos, kuria siekiama 
visame pasaulyje panaikinti mirties bausmę ir užkirsti kelią kankinimams. Reglamentas 
padeda siekti šių tikslų, nes jame draudimai derinami su leidimų prekybai nurodytomis 
prekėmis išdavimo reikalavimais. Juo reglamentuojamas draudimas prekiauti vien tik 
kankinimui ir mirties bausmės vykdymui skirtomis prekėmis ir teikti susijusią techninę 
pagalbą (II priedas) ir leidimų išdavimo įvairaus naudojimo prekėms, kurios galėtų būti 
netinkamai panaudotos kankinimams ir mirties bausmės vykdymui naudojant mirtinas 
injekcijas, sistema (III priedas).

Teisėkūros atnaujinimas

ES prekybos kankinimo priemonėmis kontrolės nuodugnų patikrinimą reikėjo atlikti jau 
seniai ir kontrolės sąrašų atnaujinimas yra žingsnis teisinga linkme. Atliekamam ES kovos su 
kankinimu tikslais vykdomos eksporto kontrolės persvarstymui, be kita ko, įtakos turėjo 
Europos Parlamento pastangos, įskaitant jo 2010 m. birželio 17 d. rezoliucijoje išreikštus 
raginimus ir papildomus reikalavimus dėl įgyvendinimo, pateiktus 2011 m. birželio 27 d. 
INTA ir DROI komitetų pirmininkų laiške, adresuotame Komisijos nariui De Guchtui ir 
Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei ir Komisijos pirmininko pavaduotojai C. Ashton.

Svarbu užtikrinti tinkamą ES teisėkūros, administracinių, teisminių ir išorės politikos 
priemonių derinį siekiant užkirsti kelią kankinimams skirtų prekių gamybai, prekybai ir 
naudojimui ir juos uždrausti ir veiksmingai kontroliuoti prekes, kurios gali būti panaudotos 
gyvybei pavojingais ir nežmoniškais tikslais. Užduotį neišvengiamai apsunkina daugiašalės 
eksporto kontrolės tvarkos nebuvimas kankinimams skirtų prekių srityje, priešingai nei 
dvejopo naudojimo prekių srityje. Vis dėlto ES negali savo pastangas panaikinti kankinimus 
apriboti įrangos, kuria piktnaudžiaujama, mažinimu, nukreipimo ir apėjimo šalinimu ir 
tinkamos kontrolės už jos ribų skatinimu. Prekybos priemonės yra visapusiško požiūrio, kai 
naudojamos visos ES išorės veiksmams skirtos priemonės, elementas.

Itin svarbu užtikrinti ES eksporto kontrolės, įskaitant karinių, dvejopo naudojimo prekių, 
šaunamųjų ginklų ir kankinimams naudojamų prekių sąrašus, nuoseklumą nevykdant 
pakartotinės prekių kontrolės (išskyrus papildomą kontrolę, kuria užkertamas kelias neteisėtai 
prekybai narkotikais).

Komisija siūlo stiprinti kankinimams skirtų priemonių kontrolę, be kita ko:

 įtraukiant specialų IIIa priedą siekiant užkirsti kelią tam, kad kontroliuojami 
medicininiai produktai būtų panaudoti mirties bausmės vykdymui naudojant mirtinas 
injekcijas;
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 įtraukiant draudimą teikti tarpininkavimo paslaugas uždraustų prekių atveju ir 
draudimą taikant tarpininkavimo paslaugoms ir techninei paramai kontroliuojamų 
prekių atveju, kai tiekėjas (tarpininkas) žino arba turi pagrindo įtarti, kad prekės gali 
būti panaudotos kankinimams;

 sukuriant Sąjungos bendrąjį eksporto leidimą šalims, kurios prisiėmė tvirtus 
tarptautinius įsipareigojimus pagal Europos žmogaus teisių konvencijos protokolą 
Nr. 13 arba Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto Antrąjį fakultatyvinį 
protokolą.

Pranešėja remia požiūrį, kai numatoma būtina ir proporcinga kontrolė be bereikalingos naštos, 
kuria apribojama prekyba, vykdoma teisėtais galutinio naudojimo tikslais. Atsižvelgiant į tai 
labai svarbus Bendrijos požiūris, kai išsaugomos vienodos sąlygos. Tuo pačiu metu pranešėja 
primena, kad eksporto kontrolės tvarką turi būti galima taikyti ir ateityje ir kad turi būti 
numatytas lankstumas siekiant greitai prisitaikyti prie besikeičiančių technologijų ir pokyčių 
visame pasaulyje. Specialūs prekių sąrašai suteikia aiškumą eksportuotojams ir 
importuotojams ir padeda užtikrinti atitiktį. Kalbant apie šį reglamentą reikia pažymėti 
ypatingą teisėtos prieigos prie vaistų ir farmacijos prekių, kurių pagrindinė gamintoja yra ES, 
svarbą. Be techninės paramos ir tarpininkavimo paslaugų, jei įmanoma, ES taip pat turėtų 
stengtis kontroliuoti kitas paslaugas, kurios gali prisidėti prie prekių, kurios gali būti 
naudojamos kankinimams arba mirties bausmės vykdymui, platinimo, pvz., be kita ko, 
rinkodaros arba finansines paslaugas.

Užsienio prekybos sandoriams tampant vis sudėtingesniems pranešėja pabrėžia svarbų 
nacionalinių institucijų veiksmingai vykdomos kontrolės, patikrų, sankcijų, gairių ir 
informavimo vaidmenį. Šioje srityje taip pat būtinos vienodos sąlygos ir Bendrijos požiūris. 
Pranešėja primena būtinybę tinkamai stebėti, kaip valstybės narės vykdo įsipareigojimus, 
įskaitant ataskaitų teikimo ir keitimosi informacija pasinaudojant saugia, šifruota sistema, į 
kurią įtraukiamos atmestos licencijos ir pranešimai, prievoles. Būtų tinkama reguliaraus 
ataskaitų teikimo ir persvarstymo sistema, atsižvelgiant į kitas eksporto kontrolės sistemas. Be 
to, negalima neįvertinti ir pramonės atstovų atsakomybės tikrinant sandorius pirkėjas–
gavėjas–galutinis vartotojas grandinėje. Siekiant aiškumo ir teisinio tikrumo įmonėms 
pranešėja ragina Komisiją tinkamu metu kodifikuoti reglamentą, kai bus patvirtintas 
dabartinis atnaujinimas.

Įgaliojimų delegavimas

Kovos su kankinimu reglamentas buvo įtrauktas į I-ąjį bendrąjį prekybos pasiūlymų rinkinį, 
teisės aktą suderinant su Lisabonos sutarties nuostatomis. Nuo 2014 m. vasario 20 d. juo
suteikiami įgaliojimai Komisijai priimti deleguotuosius aktus, kad būtų iš dalies pakeisti 
reglamento I–V priedai, ir nustatomas dviejų mėnesių laikotarpis nuo pranešimo dienos, per 
kurį gali būti pareikštas prieštaravimas (šį laikotarpį galima pratęsti dar dviem mėnesiais), ir 
prievolė tekti ataskaitas kas penkerius metus. Todėl nuostatos dėl įgaliojimų delegavimo 
dabartiniame pasiūlyme yra nebereikalingos ir turėtų būti išbrauktos. Pranešėja primena 
Komisijai, kad Parlamentui turėtų būti pateikta visa informacija apie susitikimus su 
nacionaliniais ekspertais, organizuojamus Komisijai rengiant ir įgyvendinant deleguotuosius 
aktus, ir su šiais susitikimais susiję dokumentai. Komisija turėtų užtikrinti, kad Parlamentas 
būtų tinkamai įtrauktas, siekiant sudaryti geriausias įmanomas sąlygas būsimam Parlamento 
atliekamam deleguotųjų aktų patikrinimui.
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Pranešėja remia skubos procedūros, kuria Komisijos aktas taikomas nedelsiant, įvedimą, nes 
sudaromos sąlygos greitam II, III arba IIIa priedų pakeitimui, kai esama privalomos skubos 
priežasčių. ES turi aktyviai ir nedelsdama atnaujinti kontrolės sąrašus, siekiant įtraukti į rinką 
patenkančius atitinkamus įtaisus, įrangą, sudėtines dalis, priedus, tarpinius produktus ir 
technologijas.


