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PR_COD_1amCom

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Predlogi sprememb k osnutku akta

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, 
zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 
besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu.

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 
del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 
obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 
vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 
določbo tega akta.

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 
besedila

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 
označeno s simbolom ▌ali prečrtano (npr. „ABCD“). Zamenjano besedilo je 
izbrisano ali prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim 
poševnim tiskom.
Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 
namenom priprave končnega besedila in niso označene.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 
1236/2005 o trgovini z določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne 
kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje
(COM(2014)0001 – C7-0014/2014 – 2014/0005(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 
(COM(2014)0001),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 207 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0014/2014),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino in mnenja Odbora za zunanje 
zadeve (A8-0000/2015),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Za namene te uredbe je v to opredelitev 
vključeno zagotavljanje pomožnih 
storitev. Pomožne storitve so prevoz, 
finančne storitve, zavarovanje ali 
pozavarovanje ali splošno oglaševanje ali 
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promocija;

Or. en

Obrazložitev

Za namene te uredbe bi morale biti pomožne storitve vključene v opredelitev posredovanja.

Predlog spremembe 2

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(n) ‚izvoznik‘ pomeni katero koli fizično 
ali pravno osebo ali partnersko družbo, v 
imenu katere se izpolni izvozna 
deklaracija, to pomeni osebo, ki ima ob 
sprejetju deklaracije sklenjeno pogodbo s 
prejemnikom v zadevni tretji državi in ima 
potrebno pooblastilo za odločanje o 
pošiljanju blaga s carinskega območja 
Unije. Če ni bila sklenjena nobena izvozna 
pogodba ali če imetnik pogodbe ne deluje v 
svojem imenu, pomeni izvoznik osebo, ki 
ima potrebno pooblastilo za odločanje o 
pošiljanju izdelka s carinskega območja 
Unije. Če ima v skladu s pogodbo, ki je 
podlaga za izvoz, pravico razpolaganja z 
blagom oseba s sedežem zunaj Unije, se 
kot izvoznik upošteva pogodbena stranka s 
sedežem v Uniji;

(n) ‚izvoznik‘ pomeni katero koli fizično 
ali pravno osebo ali partnersko družbo, v 
imenu katere se izpolni izvozna 
deklaracija, to pomeni osebo, ki ima ob 
sprejetju deklaracije sklenjeno pogodbo s 
prejemnikom v zadevni tretji državi in ima 
potrebno pooblastilo za odločanje o 
pošiljanju blaga s carinskega območja 
Unije. Če ni bila sklenjena nobena izvozna 
pogodba ali če imetnik pogodbe ne deluje v 
svojem imenu, pomeni izvoznik osebo, ki 
ima potrebno pooblastilo za odločanje o 
pošiljanju izdelka s carinskega območja 
Unije. Če ima v skladu s pogodbo, ki je 
podlaga za izvoz, pravico razpolaganja z 
blagom oseba s sedežem zunaj Unije, se 
kot izvoznik upošteva pogodbena stranka, 
ki je prebivalec Unije ali ima sedež v 
Uniji;

Or. en
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Predlog spremembe 3

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

EU bi morala imeti možnost uveljavljanja te uredbe, kadar so državljani EU ali pravne osebe 
s sedežem v EU udeleženi v transakcijah, ki se izvajajo zunaj ozemlja Unije.

Predlog spremembe 4

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ra) ‚tranzit‘ pomeni prevoz blaga, ki ni iz 
Unije, naštetega v prilogah, ki vstopa in se 
prevaža prek carinskega ozemlja Unije, 
namembni kraj pa je zunaj Unije;

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 3 a (novo)
Uredba (ES) št. 1236/2005
Člen 4 aa (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Vstavi se naslednji člen:

„Člen 4aa

Prepoved tranzita

1. Tranzit blaga s seznama v Prilogi II, ne 
glede na poreklo tega blaga, je 
prepovedan.

2. Z odstopanjem od odstavka 1 lahko 
pristojni organ odobri tranzit blaga s 
seznama v Prilogi II, če je jasno, da bo to 
blago v državi, v katero bo izvoženo, 
zaradi svojega zgodovinskega pomena 
uporabljeno izključno za namene javne 
razstave v muzeju.“

Or. en

Obrazložitev

Tranzit blaga, katerega izvoz in uvoz sta prepovedana, se ne bi smel odobriti. 

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 5 
Uredba (ES) št. 1236/2005
Člen 6 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojni organi odločajo o vlogah za 
izvozna dovoljenja za blago s seznama v
Prilogi IIIa od primera do primera, pri 
čemer upoštevajo vse relevantne dejavnike, 
zlasti tudi to, ali je katera druga država 
članica v preteklih treh letih zavrnila vlogo 
za dovoljenje izvoza blaga z istimi 
bistvenimi značilnostmi, in dejavnike, 
povezane z nameravano končno uporabo in 
nevarnostjo preusmeritve.

1. Pristojni organi odločajo o vlogah za 
izvozna dovoljenja za blago s seznama v
prilogah III in IIIa od primera do primera, 
pri čemer upoštevajo vse relevantne 
dejavnike, zlasti tudi to, ali je katera druga 
država članica v preteklih treh letih 
zavrnila vlogo za dovoljenje izvoza blaga z 
istimi bistvenimi značilnostmi, in 
dejavnike, povezane z nameravano končno 
uporabo in nevarnostjo preusmeritve.“

Or. en
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Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 5a (novo)
Uredba (ES) št. 1236/2005
Člen 6 – odstavek 2l

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) V členu 6 se odstavek 2 nadomesti z 
naslednjim:

2. Pristojni organ dovoljenja ne izda, če 
obstaja utemeljen sum, da bi blago s 
seznama iz prilog III in IIIa lahko bilo 
uporabljeno za mučenje ali drugo 
okrutno, nečloveško ali poniževalno 
ravnanje ali kaznovanje, vključno s sodno 
odrejenim telesnim kaznovanjem, 
uporabo s strani organov pregona ali 
katere koli fizične ali pravne osebe v tretji 
državi. 

Pristojni organ upošteva:

– obstoječe sodbe mednarodnega sodišča,

– ugotovitve pristojnih organov v okviru 
ZN, Sveta Evrope in EU ter poročila 
Evropskega odbora pri Svetu Evrope za 
preprečevanje mučenja in nečloveškega 
ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja 
ter posebnega poročevalca ZN za mučenje 
in drugo okrutno, nečloveško ali 
poniževalno ravnanje ali kaznovanje. 

Prav tako se lahko upoštevajo druge 
relevantne informacije, vključno z 
obstoječimi sodbami nacionalnih sodišč, 
poročili in drugimi informacijami, ki so 
jih pripravile civilno-družbene 
organizacije, ter informacijami o 
omejitvah izvoza namembne države za 
blago s seznamov v prilogah II, III in 
IIIa.

Or. en
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Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 5 b (novo)
Uredba (ES) št. 1236/2005
Člen 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5b) Vstavi se naslednji člen:

„Člen 6a

Zahteva za dovoljenje za tranzit

1. Za tranzit blaga iz priloge III ali IIIa se 
zahteva dovoljenje, če pristojni organi 
države članice tranzita obvestijo 
gospodarski subjekt, da je ali bi lahko bilo 
to blago kot celota ali po delih namenjeno 
za izvrševanje smrtne kazni, mučenje ali 
drugo kruto, nečloveško ali ponižujoče 
ravnanje ali kaznovanje.

2. Če je gospodarski subjekt seznanjen, da 
je blago v tranzitu iz priloge III ali IIIa 
kot celota ali po delih namenjeno za 
izvrševanje smrtne kazni, mučenje ali 
drugo kruto, nečloveško ali ponižujoče 
ravnanje ali kaznovanje, o tem obvesti 
pristojne organe, ki odločijo, ali je 
primerno, da se za tak tranzit zahteva 
dovoljenje.

3. Država članica, ki pri izvajanju določb 
iz odstavkov 1 in 2 naloži obveznost 
dovoljenja za tranzit blaga, ki ni navedeno 
v prilogi III ali IIIa, po potrebi o tem 
obvesti druge države članice in Komisijo.“

Or. en

Obrazložitev

Da bi preprečili tranzit blaga, ki ga je mogoče uporabiti za smrtno kazen ali mučenje, bi bilo 
treba določiti dodatne zahteve za pridobitev dovoljenja.
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Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 7
Uredba (ES) št. 1236/2005
Člen 7c – odstavek 3 – točka 3.3 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„3.3. Komisija v sodelovanju s pristojnimi 
organi držav članic in tretjih držav, kjer je 
to ustrezno, sprejme smernice o najboljši 
praksi pri preverjanju končne uporabe.“

Or. en

Obrazložitev

Smernice o najboljši praksi, pripravljene na podlagi izkušenj organov držav članic in tretjih 
držav, bi zagotovile jasnejši okvir za določanje končne uporabe blaga, ki ga je mogoče 
zlorabiti za smrtno kazen, in obenem olajšale zakonit izvoz blaga za načrtovano uporabo, 
predvsem v zdravstvenem in farmacevtskem sektorju.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 7 a (novo)
Uredba (ES) št. 1236/2005
Poglavje III aa (novo) – člen 7 da (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a)Vstavi se naslednje poglavje:

„Poglavje IIIaa 

Vseobsegajoča klavzula

Člen 7da 

1. Za izvoz blaga, zasnovanega ali 
trženega za organe pregona, ki ni na 
seznamu iz priloge II, III ali IIIa, se 
zahteva dovoljenje, če pristojni organi 
države članice, kjer ima izvoznik sedež, 
obvestijo izvoznika, da je ali bi lahko bilo 
to blago kot celota ali po delih namenjeno 
za namene izvrševanja smrtne kazni ali 
mučenja in drugega krutega, 
nečloveškega ali ponižujočega ravnanja 
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ali kaznovanja.

2. Če je izvoznik seznanjen, da je blago, ki 
ga želi izvoziti in ki ni na seznamu iz 
priloge II, III ali IIIa, kot celota ali po 
delih namenjeno za izvrševanje smrtne 
kazni ali mučenje in drugo kruto, 
nečloveško ali ponižujoče ravnanje ali 
kaznovanje, o tem obvesti organe države 
članice, v kateri ima sedež, ki odločijo, ali 
je primerno, da se za tak izvoz zahteva 
dovoljenje.

3. Država članica, ki pri izvajanju določb 
iz odstavkov 1 in 2 naloži obveznost 
dovoljenja za izvoz blaga, ki ni navedeno v 
prilogi III ali IIIa, po potrebi o tem 
obvesti druge države članice in Komisijo.

4. Druge države članice to informacijo 
ustrezno upoštevajo in o tem obvestijo 
svoje carinske uprave ali druge ustrezne 
državne organe.

5. V izredno nujnih primerih Komisija 
sprejme delegirane akte, s katerimi blago 
iz odstavkov 1 in 2 doda prilogi II, III ali 
IIIa. Postopek iz člena 15b se uporablja 
za delegirane akte, sprejete v skladu s tem 
odstavkom.“ 

Or. en

Obrazložitev

Vseobsegajoče določbe, analogne določbam iz uredbe o blagu z dvojno rabo, bi zagotovile 
dodatna varovala pred tveganjem. V takšnih primerih bi morala Komisija oceniti, ali je 
potreben nujen postopek za sprejemanje ukrepov Unije, in s tem ohraniti skupnostni pristop 
ter zagotoviti skladnost in enake konkurenčne pogoje. 

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 8 a (novo)
Uredba (ES) št. 1236/2005
Člen 10 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V členu 10 se odstavek 2 nadomesti z 
naslednjim:

2. Če je podana carinska deklaracija v 
zvezi z blagom, navedenim v Prilogah II, 
III ali IIIa, in je potrjeno, da za 
predvideni izvoz ali uvoz ni bilo izdano 
dovoljenje v skladu s to uredbo, lahko 
carinski organ prijavljeno blago zaseže in 
opozori na možnost predložitve vloge za 
izdajo dovoljenja v skladu s to uredbo. Če 
vloga za izdajo dovoljenja ni predložena v 
šestih mesecih po zasegu ali če pristojni 
organ vlogo zavrne, carinski organi 
odstranijo zaseženo blago v skladu z 
veljavno nacionalno zakonodajo.

Or. en

Predlog spremembe 12

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če Komisija meni, da ni treba zahtevati 
dopolnilnih informacij, ali, kjer je 
primerno, prejme dopolnilne informacije, 
ki jih je zahtevala, v šestih mesecih začne 
postopek za sprejetje zahtevane 
spremembe ali obvesti državo članico, ki je 
poslala zahtevo, o razlogih za to, da tega ne 
stori.“

3. Če Komisija meni, da ni treba zahtevati 
dopolnilnih informacij, ali, kjer je 
primerno, prejme dopolnilne informacije, 
ki jih je zahtevala, v treh mesecih začne 
postopek za sprejetje zahtevane 
spremembe ali obvesti državo članico, ki je 
poslala zahtevo, o razlogih za to, da tega ne 
stori.“

Or. en

Obrazložitev

Sistem bi moral biti dovolj dinamičen, da bi zagotovil, da so priloge posodobljene, ter da bi 
zagotovil zadosten nadzor in enake konkurenčne pogoje v vsej EU. 
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Predlog spremembe 13

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 15a črtano

Izvajanje pooblastila

1. Pooblastilo za sprejetje delegiranih 
aktov se na Komisijo prenese pod pogoji, 
določenimi v tem členu. 

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov iz člena 12 se prenese na Komisijo 
za obdobje petih let od …. Komisija 
pripravi poročilo o prenosu pooblastila 
najpozneje devet mesecev pred koncem 
petletnega obdobja. Prenos pooblastila se 
samodejno podaljša za enako obdobje, 
razen če Evropski parlament ali Svet 
nasprotuje temu podaljšanju najpozneje 
tri mesece pred koncem vsakega obdobja. 

3. Prenos pooblastila iz člena 12 lahko 
kadar koli prekliče Evropski parlament ali 
Svet. S sklepom o preklicu pooblastila 
preneha veljati prenos pooblastila, 
navedenega v zadevnem sklepu. Sklep 
začne veljati dan po njegovi objavi v 
Uradnem listu Evropske unije ali na 
poznejši datum, ki je v njem naveden. To 
ne vpliva na veljavnost že veljavnih 
delegiranih aktov. 

4. Komisija takoj po sprejetju 
delegiranega akta o tem hkrati obvesti 
Evropski parlament in Svet.

5. Delegirani akt, sprejet v skladu s 
členom 12, začne veljati le, če niti 
Evropski parlament niti Svet ne 
nasprotujeta delegiranemu aktu v dveh 
mesecih od uradnega obvestila 
Evropskemu parlamentu in Svetu o tem 
aktu ali če sta pred iztekom tega roka tako 
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Evropski parlament kot Svet uradno 
obvestila Komisijo, da mu ne bosta 
nasprotovala. Navedeni rok se na pobudo 
Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša 
za dva meseca.

Or. en

Obrazložitev

Prenos pooblastil je bil izveden v okviru uredbe omnibus I (EU) 37/2014 z dne 15. januarja 
2014 in je že vključen v člen 15a. 

Predlog spremembe 14

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Vstavi se naslednji člen:

„Člen 15ba

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

2. Predsedujoči usklajevalne skupine se 
vedno, če meni, da je potrebno, posvetuje 
z izvozniki in drugimi zadevnimi deležniki, 
ki jih zadeva ta uredba.

3. Komisija Evropskemu parlamentu 
predloži letno poročilo o dejavnostih, 
preverjanjih in posvetovanjih usklajevalne 
skupine za preprečevanje mučenja, za 
katero velja člen 4 Uredbe (ES) 
št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in 
Sveta.“
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Or. en

Obrazložitev

V skladu s prakso, ki se uporablja za nadzor strateškega izvoza, bi bilo treba vzpostaviti 
strokovno skupino, ki bi redno spremljala uporabo te uredbe in razpravljala o predlogih za 
posodobitev, vključno s pripravo delegiranih aktov. 

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 15 b (novo)
Uredba (ES) št. 1236/2005
Člen 15 bb (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15b) Vstavi se naslednji člen:

„Člen 15bb

1. Do … in potem vsaka tri leta Komisija 
pregleda izvajanje te uredbe ter 
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
obsežno poročilo o izvajanju in oceni 
učinka, ki lahko vključuje predloge za 
njene spremembe. Države članice Komisiji 
predložijo vse potrebne podatke za 
pripravo poročila.

2. Posebni deli poročila obravnavajo:

(a) usklajevalno skupino za preprečevanje 
mučenja, njene dejavnosti, preverjanje in 
posvetovanja. Informacije, ki jih zagotovi 
Komisija o preverjanjih in posvetovanjih 
usklajevalne skupine, se obravnavajo kot 
zaupne v skladu s členom 4 Uredbe (ES) 
št. 1049/2001. Informacije se v vsakem 
primeru štejejo za zaupne, če je verjetno, 
da bi njihovo razkritje bistveno škodovalo 
posredovalcu ali viru takih informacij;

(b) celovite informacije o naravi in učinku 
ukrepov, sprejetih v državah članicah v 
skladu s členom 17.“

______________

* UL: prosimo, vstavite datum: tri leta po 
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začetku veljavnosti te spremenjene uredbe

Or. en

Obrazložitev

V skladu z nadzorom strateškega izvoza bi bilo treba redno spremljati izvajanje te uredbe. 
Kljub temu, da pravila o kaznih določa vsaka država članica posebej, bi morala ta pravila 
biti podobne narave in imeti podoben učinek, da bi ohranili skladen pristop in enake 
konkurenčne pogoje v Uniji. 

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 15 c (novo)
Uredba (ES) št. 1236/2005
Člen 17 – odstavek 3 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15c) v členu 17 se doda naslednji 
odstavek:

3. Komisija oceni, ali so pravila o kaznih, 
ki jih določijo države članice, podobne 
narave in imajo podoben učinek. 

Or. en

Obrazložitev

Kljub temu, da pravila o kaznih določa vsaka država članica posebej, bi morala ta pravila 
biti podobne narave in imeti podoben učinek, da bi ohranili skladen pristop in enake 
konkurenčne pogoje v Uniji.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Točka 6 člena 1 in točka 7 člena 1 v delu, 
ki vstavlja člen 7d, se uporabljata od 
1. januarja 2015.

Točka 6 člena 1 in točka 7 člena 1 v delu, 
ki vstavlja člen 7d, se uporabljata od 
1. februarja 2016.
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Or. en

Obrazložitev

Gospodarski subjekti in organi pregona potrebujejo sorazmerno prehodno obdobje, da bodo 
lahko upoštevali in izvrševali te prepovedi.
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OBRAZLOŽITEV

Nadzor izvoza na ravni EU je orodje zunanje trgovinske politike, ki pomaga pri izpolnjevanju 
več širših ciljev politik. Uredba za preprečevanje mučenja (ES) št. 1236/2005 je edinstven 
instrument, ki prispeva k zaščiti človekovih pravic prek nadzora nad blagom in dejavnostmi, 
ki se uporabljajo ali bi bili lahko zlorabljeni za namene izvajanja smrtne kazni, mučenja ali 
drugega krutega, nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja.

Uredba za preprečevanje mučenja prispeva k dolgoletni politiki EU glede odprave smrtne 
kazni po vsem svetu in preprečevanja mučenja. Pomaga pri doseganju teh ciljev prek 
združevanja prepovedi z zahtevami za pridobitev dovoljenja za trgovanje z blagom, ki je 
uvrščeno na seznam. Določa prepoved trgovanja z blagom za mučenje in usmrtitev z enojno 
rabo ter s tem povezano tehnično pomoč (Priloga II) in sistem za izdajo dovoljenj za blaga z 
večnamensko rabo, ki bi lahko bilo zlorabljeno za mučenje in usmrtitev z vbrizgom 
smrtonosnega odmerka (Priloga III). 

Zakonodajna posodobitev

Prenovitev nadzora EU nad trgovino z opremo za mučenje je potrebna že dlje časa, pri čemer 
je posodobitev kontrolnih seznamov korak v pravo smer. Sedanji pregled nadzora EU nad 
izvozom blaga za mučenje je bil med drugim zaznamovan s prizadevanji Evropskega 
parlamenta, vključno z zahtevami, ki jih je ta izrazil v svoji resoluciji z dne 17. junija 2010, in 
dodatnimi zahtevami glede izvajanja, ki sta jih predsednika odborov INTA in DROI zapisala 
v pismu komisarju Karlu De Guchtu in visoki predstavnici in podpredsednici Catherine 
Ashton z dne 27. junija 2011.

Pomembno je zagotoviti ustrezno mešanico zakonodaje EU ter upravnih, pravnih in zunanjih 
ukrepov, da bi preprečili in prepovedali proizvodnjo in uporabo blaga za mučenje ter trgovino 
z njim in da bi učinkovito nadzirali blago s potencialno smrtonosno in nehumano rabo. 
Dejstvo, da na področju blaga za mučenje ni večstranskih režimov za nadzor izvoza, medtem 
ko ti obstajajo na področju blaga z dvojno rabo, neizogibno oteži nalogo.

Vendar EU svojih prizadevanj za izkoreninjenje mučenja ne more omejiti na zmanjšanje 
razpoložljivosti opreme za mučenje, na odpravo preusmerjanja trgovine in izogibanja 
pravilom ter na spodbujanje ustreznega nadzora izven svojih meja. Trgovinski instrumenti so 
del celovitega pristopa, v katerem so uporabljeni vsi instrumenti EU za zunanje delovanje.

Treba je zagotoviti skladnost nadzora EU na izvozom, vključno s seznami z vojaško opremo, 
blagom z dvojno rabo, strelnim orožjem in opremo za mučenje, ne da bi se nadzor podvajal (z 
izjemo dopolnilnih kontrol za preprečevanje nezakonite trgovine z drogami). 

Komisija predlaga okrepitev nadzora za opremo za mučenje, med drugim:

 z vstavitvijo posebne Priloge IIIa, da bi preprečili uporabo preverjenih medicinskih 
proizvodov za usmrtitev z vbrizgom smrtonosnega odmerka;

 z uvedbo prepovedi storitev posredovanja za prepovedano blago ter z razširitvijo 
prepovedi posredniških storitev in tehnične pomoči za nadzorovano blago v primerih, 
ko dobavitelj/posrednik ve ali utemeljeno sumi, da utegne biti blago uporabljeno za 
mučenje;
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 z vzpostavitvijo splošnega izvoznega dovoljenja Unije za države, ki so sprejele trdne 
mednarodne zaveze v skladu s Protokolom št. 13 k Evropski konvenciji o človekovih 
pravicah ali Drugim fakultativnim protokolom k Mednarodnemu paktu o državljanskih 
in političnih pravicah.

Poročevalka podpira pristop potrebnega in sorazmernega nadzora brez nepotrebnih bremen, ki 
bi omejevala trgovino z blagom z legitimno končno rabo. V zvezi s tem je bistven skupnostni 
pristop, ki bo ohranil enake konkurenčne pogoje. Obenem poročevalka opozarja na potrebo, 
da morajo biti režimi za nadzor izvoza zasnovani tako, da bodo primerni tudi v prihodnosti, in 
da je treba zagotoviti prožnost za hitro prilagoditev spreminjajočim se tehnologijam in 
razvoju v svetu. Posebni seznami blaga zagotavljajo jasnost za izvoznike in uvoznike ter 
pomagajo zagotavljati skladnost. V kontekstu te uredbe je treba upoštevati poseben pomen 
legitimnega dostopa do zdravil in farmacevtskih proizvodov, saj je EU na tem področja 
pomembna proizvajalka. Poleg tehnične pomoči in posredniških storitev, bi si morala EU, kjer 
je mogoče, prizadevati za nadzor drugih storitev, ki lahko prispevajo k širjenju blaga, ki ga je 
mogoče uporabiti za mučenje ali usmrtitev, kot so med drugim trženje ali finančne storitve.

Ker transakcije zunanje trgovine postajajo vse kompleksnejše, poročevalka poudarja bistven 
pomen učinkovitega izvajanja nadzora, preverjanja, kazni, usmerjanja in osveščanja s strani 
nacionalnih organov. Tudi tukaj so potrebni enaki konkurenčni pogoji in skupnostni pristop. 
Poročevalka opozarja, da je treba ustrezno spremljati izvajanje zavez držav članic, vključno z 
obveznostjo poročanja in izmenjave informacij prek varnega šifriranega sistema za zavrnjena 
dovoljenja in obvestila. Sistem rednega poročanja in pregledovanja v skladu z drugimi režimi 
za nadzor izvoza se v tem primeru zdi ustrezen. Poleg tega ne smemo podcenjevati 
odgovornosti industrije v procesu preverjanja transakcij v verigi kupec-prejemnik-končni 
uporabnik. Zaradi jasnosti in pravne varnosti za podjetja poročevalka poziva Komisijo, naj po 
sprejetju posodobljene različice v ustreznem času uredbo kodificira.

Prenos pooblastil

Uredba za preprečevanje mučenja je bila vključena v sveženj omnibus I in s tem je bil akt 
usklajen z določbami Lizbonske pogodbe. Komisija je 20. februarja 2014 tako dobila 
pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov za namene spreminjanja prilog od I do IV 
uredbe, določeno je bilo obdobje za ugovor, in sicer dva meseca po priglasitvi z možnostjo 
podaljšanja za dodatna dva meseca, ter obveznost poročanja vsakih pet let. Zato so določbe o 
prenosu pooblastil v sedanjem predlogu odveč in bi morale biti črtane. Poročevalka Komisijo 
opozarja, da mora imeti Parlament v okviru svojega dela pri pripravi in izvajanju delegiranih 
aktov na srečanjih z nacionalnimi strokovnjaki na voljo vse informacije in dokumentacijo. 
Komisija bi morala zagotoviti, da bo Parlament ustrezno vključen, da bi zagotovili najboljše 
možne pogoje za prihodnji nadzor Parlamenta nad delegiranimi akti.

Poročevalka podpira uvedbo nujnega postopka za takojšnjo uporabo aktov Komisije, da bo v 
izredno nujnih primerih mogoča hitra sprememba prilog II, III in IIIa. EU mora dejavno in 
nemudoma posodabljati kontrolne sezname, da bi vključila ustrezne naprave, opremo, 
sestavne dele, dodatke, vmesne proizvode in tehnologije, ki vstopajo na trg.


