
 

 

Evropski parlament 
2014-2019  

 

SPREJETA BESEDILA 
 

P8_TA(2015)0368 

Trgovina z določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne 

kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali 

kaznovanje ***I 

Spremembe, ki jih je Evropski parlament sprejel dne 27. oktobra 2015 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))1 

 

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava) 

Sprememba  1 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 8 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

(8) Izdaja globalnega dovoljenja bi bila 

ustrezna tudi v primeru, ko proizvajalec 

izvaža zdravila, za katera velja 

Uredba (ES) št. 1236/2005, distributerju v 

državi, ki ni odpravila smrtne kazni, pod 

pogojem, da sta izvoznik in distributer 

sklenila pravno zavezujoč dogovor, v 

skladu s katerim mora distributer sprejeti 

ustrezen sklop ukrepov, ki zagotavlja, da se 

zdravila ne bodo uporabila za izvršitev 

smrtne kazni. 

(8) Izdaja globalnega dovoljenja bi bila 

ustrezna tudi v primeru, ko proizvajalec 

izvaža zdravila, za katera velja 

Uredba (ES) št. 1236/2005, distributerju v 

državi, ki ni odpravila smrtne kazni, pod 

pogojem, da sta izvoznik in distributer 

sklenila pravno zavezujoč dogovor, v 

skladu s katerim mora distributer sprejeti 

ustrezen sklop ukrepov, ki zagotavlja, da se 

zdravila ne bodo uporabila za izvršitev 

smrtne kazni, mučenje ali drugo 

nečloveško ali poniževalno ravnanje ali 

kaznovanje. 

 

                                                 
1  Zadeva je bila v skladu z drugim pododstavkom člena 61(2) Poslovnika vrnjena 

pristojnemu odboru v ponovno obravnavo (A8-0267/2015). 



 

 

Sprememba  2 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 12 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

(12) Posrednikom v Uniji je treba 

prepovedati zagotavljanje posredniških 

storitev v povezavi z blagom, katerega 

izvoz in uvoz sta prepovedana, saj je 

takšno blago praktično uporabno zgolj za 

izvrševanje smrtne kazni, mučenje ali 

drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno 

ravnanje ali kaznovanje. Prepoved 

zagotavljanja takšnih storitev služi zaščiti 

javne morale. 

(12) Posrednikom v Uniji je treba 

prepovedati zagotavljanje posredniških 

storitev v povezavi z blagom, katerega 

izvoz in uvoz sta prepovedana, saj je 

takšno blago praktično uporabno zgolj za 

izvrševanje smrtne kazni, mučenje ali 

drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno 

ravnanje ali kaznovanje. Prepoved 

zagotavljanja takšnih storitev služi zaščiti 

javne morale in spoštovanju načel 

človekovega dostojanstva, na katerih 

temeljijo evropske vrednote, kakor je 

navedeno v Pogodbi o Evropski uniji ter 

Listini Evropske unije o temeljnih 

pravicah. 

 

Sprememba  3 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 19 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

 (19a) Treba bi bilo uvesti klavzulo o 

namenski končni uporabi, da bodo države 

članice prekinile ali ustavile prenos 

artiklov, povezanih z varnostjo, ki niso 

navedeni v prilogah II in III in ki jih v 

praksi očitno ni mogoče uporabiti v druge 

namene kot za izvrševanje smrtne kazni, 

mučenje ali drugo okrutno, poniževalno 

ali nečloveško ravnanje ali kaznovanje 

oziroma za katere je mogoče utemeljeno 

domnevati, da bi z njihovim prenosom 

olajšali ali spodbujali izvrševanje smrtne 

kazni, mučenje ali drugo okrutno, 

poniževalno ali nečloveško ravnanje ali 

kaznovanje. Pooblastila, dodeljena v 

skladu s klavzulo o namenski končni 

uporabi, ne bi smela veljati za zdravila, ki 

bi se lahko uporabila za izvršitev smrtne 

kazni. 



 

 

 

 

Sprememba  4 

Predlog uredbe 

Člen 1 – točka 2 – točka a a (novo) 

Uredba (ES) št. 1236/2005 

Člen 2 – točka f 

 

Veljavno besedilo Sprememba 

 (aa) Točka (f) se nadomesti z naslednjim: 

(f) „tehnična pomoč“ pomeni vsako vrsto 

tehnične podpore v zvezi s popravilom, 

razvojem, izdelavo, preskušanjem, 

vzdrževanjem, sestavljanjem ali katero koli 

drugo tehnično storitev; lahko je v obliki 

navodila, nasveta, usposabljanja, prenosa 

operativnega znanja ali spretnosti ali 

svetovanja. Tehnična pomoč vključuje tudi 

pomoč v ustni ter elektronsko posredovani 

obliki; 

„(f) „tehnična pomoč“ pomeni vsako vrsto 

tehnične podpore v zvezi s popravilom, 

razvojem, izdelavo, preskušanjem, 

vzdrževanjem, uporabo, prakso,  

sestavljanjem ali katero koli drugo 

tehnično storitev; lahko je v obliki 

navodila, nasveta, usposabljanja, prenosa 

operativnega znanja ali spretnosti ali 

svetovanja. Tehnična pomoč vključuje tudi 

pomoč v ustni ter elektronsko posredovani 

obliki;“ 

 

Sprememba  5 

Predlog uredbe 

Člen 1 – točka 2 – točka c 

Uredba (ES) št. 1236/2005 

Člen 2 – točka f – pododstavek 2  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

Za namene te uredbe so iz te 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 

promocija, tudi prek interneta; 

 

Sprememba  6 

Predlog uredbe 

Člen 1 – točka 2 – točka c 

Uredba (ES) št. 1236/2005 

Člen 2 – točka l 



 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

(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 s 

prebivališčem oziroma sedežem v državi 

članici Unije ali ki je njen državljan, ali 

podružnico pravne osebe ali partnerske 

družbe, ki opravlja dejavnosti iz točke (k); 

 

Sprememba  7 

Predlog uredbe 

Člen 1 – točka 2 – točka c 

Uredba (ES) št. 1236/2005 

Člen 2 – točka m 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

(m) ‚izvajalec tehnične pomoči‘ pomeni 

katero koli fizično ali pravno osebo ali 

partnersko družbo s prebivališčem oziroma 

sedežem v državi članici Unije, ki 

zagotavlja tehnično pomoč iz točke (f) iz 

Unije na ozemlje tretje države; 

(m) ‚izvajalec tehnične pomoči‘ pomeni 

katero koli fizično ali pravno osebo ali 

partnersko družbo s prebivališčem oziroma 

sedežem v državi članici Unije, ki 

zagotavlja tehnično pomoč iz točke (f); 

 

Sprememba  8 

Predlog uredbe 

Člen 1 – točka 2 – točka c 

Uredba (ES) št. 1236/2005 

Člen 2 – točka n 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

(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 

(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; 

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; 

 

Sprememba  9 

Predlog uredbe 

Člen 1 – točka 2 – točka c 

Uredba (ES) št. 1236/2005 

Člen 2 – točka r a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

 (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. 

 

Sprememba  10 

Predlog uredbe 

Člen 1 – točka 3 a (novo) 

Uredba (ES) št. 1236/2005 

Člen 4 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

 (3a) Vstavi se naslednji člen: 

 „Člen b 

 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.“ 



 

 

 

Sprememba  11 

Predlog uredbe 

Člen 1 – točka 3 b (novo) 

Uredba (ES) št. 1236/2005 

Člen 4 c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

 (3b) Vstavi se naslednji člen: 

 „Člen 4c 

 Prepoved komercialnega trženja in 

promocije 

 Za fizične in pravne osebe ali partnerske 

družbe velja v Uniji prepoved spletnega in 

nespletnega komercialnega trženja in 

promocijskih dejavnosti v namene 

prenosa blaga iz Priloge II.” 

 

Sprememba  12 

Predlog uredbe 

Člen 1 – točka 5  

Uredba (ES) št. 1236/2005 

Člen 6 – odstavek 1  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

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. 

 

Sprememba  13 

Predlog uredbe 

Člen 1 – točka 5 a (novo) 

Uredba (ES) št. 1236/2005 

Člen 6 – odstavek 1 a (novo) 



 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

 (5a) V členu 6 se vstavi naslednji 

odstavek: 

 „1a. Pristojni organ ob upoštevanju vseh 

ustreznih dokazov skupaj z državami 

članicami zagotovi, da se vsa podjetja, ki 

tržijo varnostno opremo ali organizirajo 

trgovske sejme, zavedajo dejstva, da je 

tovrstno opremo mogoče uporabiti za 

mučenje in drugo okrutno, poniževalno 

ali nečloveško ravnanje ali kaznovanje ter 

da je mogoče trženje te opreme 

prepovedati in odvzeti dovoljenje v zvezi z 

njo.”  

 

Sprememba  14 

Predlog uredbe 

Člen 1 – točka 5 b (novo) 

Uredba (ES) št. 1236/2005 

Člen 6 – odstavek 2 

 

Veljavno besedilo Sprememba 

 (5b) 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 Priloge III in 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.  

„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: Pristojni organ upošteva: 

– obstoječe sodbe mednarodnega sodišča, – obstoječe sodbe mednarodnega sodišča, 

– ugotovitve pristojnih teles 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.  

– ugotovitve pristojnih teles 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 in III. 

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.” 

 

Sprememba  15 

Predlog uredbe 

Člen 1 – točka 5 c (novo) 

Uredba (ES) št. 1236/2005 

Člen 6 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

 (5c) 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 v skladu z 

odstavkoma 1 in 2 naloži obveznost 

dovoljenja za tranzit blaga, ki ni navedeno 

v prilogi III ali IIIa, o tem obvesti druge 

države članice in Komisijo.“ 

 



 

 

Sprememba  16 

Predlog uredbe 

Člen 1 – točka 6 

Uredba (ES) št. 1236/2005 

Člen 7 a – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

1. Posredniku se prepove zagotavljanje 

posredniških storitev v zvezi z blagom s 

seznama v Prilogi III ne glede na poreklo 

takšnega blaga kateri koli osebi, subjektu 

ali organu v tretji državi, če posrednik ve 

ali ima razloge za sum, da je ali je lahko 

kateri koli del pošiljke takšnega blaga 

namenjen uporabi za mučenje ali drugo 

okrutno, nečloveško ali poniževalno 

ravnanje ali kaznovanje v državi, ki ni v 

carinskem območju Unije. 

1. Posredniku se prepove zagotavljanje 

posredniških storitev v zvezi z blagom s 

seznama v prilogah III in IIIa ne glede na 

poreklo takšnega blaga kateri koli osebi, 

subjektu ali organu v tretji državi, če 

posrednik ve ali ima razloge za sum, da je 

ali je lahko kateri koli del pošiljke takšnega 

blaga namenjen uporabi za mučenje ali 

drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno 

ravnanje ali kaznovanje v državi, ki ni v 

carinskem območju Unije. 

 

Sprememba  17 

Predlog uredbe 

Člen 1 – točka 6 

Uredba (ES) št. 1236/2005 

Člen 7 a – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

2. Izvajalcu tehnične pomoči se prepove 

zagotavljanje tehnične pomoči v zvezi z 

blagom s seznama v Prilogi III ne glede na 

poreklo takšnega blaga kateri koli osebi, 

subjektu ali organu v tretji državi, če 

izvajalec takšne pomoči ve ali ima razloge 

za sum, da je ali je lahko vse ustrezno 

blago ali njegov del namenjeno uporabi za 

mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali 

poniževalno ravnanje ali kaznovanje v 

državi, ki ni v carinskem območju Unije.“ 

2. Izvajalcu tehnične pomoči se prepove 

zagotavljanje tehnične pomoči v zvezi z 

blagom s seznama v prilogah III in IIIa ne 

glede na poreklo takšnega blaga kateri koli 

osebi, subjektu ali organu v tretji državi, če 

izvajalec takšne pomoči ve ali ima razloge 

za sum, da je ali je lahko vse ustrezno 

blago ali njegov del namenjeno uporabi za 

mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali 

poniževalno ravnanje ali kaznovanje v 

državi, ki ni v carinskem območju Unije. 

Izvajalcu tehnične pomoči se prepove tudi 

dajanje navodil in napotkov, 

usposabljanje ter posredovanje delovnega 

znanja ali veščin, ki bi utegnile spodbujati 

izvrševanje smrtne kazni, mučenje ali 

drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno 

ravnanje ali kaznovanje. 

 



 

 

Sprememba  18 

Predlog uredbe 

Člen 1 – točka 6 a (novo) 

Uredba (ES) št. 1236/2005 

Člen 7 a a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

 6a. Vstavi se naslednji člen: 

 „Člen 7aa 

 Izmenjava najboljših praks 

 Države članice se poziva, naj spodbujajo 

najboljše prakse med izvajalci tehnične 

pomoči, s čimer bi zagotovili, da bi pomoč 

prispevala k boju proti mučenju ter 

drugemu okrutnemu, nečloveškemu ali 

poniževalnemu ravnanju ali kaznovanju.” 

 

Sprememba  19 

Predlog uredbe 

Člen 1 – točka 7 

Uredba (ES) št. 1236/2005 

Člen 7 c – odstavek 3 – točka 3.3 (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

 „3.3. Komisija v sodelovanju s pristojnimi 

organi držav članic in tretjih držav, kadar 

je to ustrezno, sprejme smernice o 

najboljši praksi pri preverjanju končne 

uporabe.“ 

 

Sprememba  20 

Predlog uredbe 

Člen 1 – točka 7 a (novo) 

Uredba (ES) št. 1236/2005 

Poglavje III b (novo) – Člen 7 e (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

 (7a) Vstavi se naslednje poglavje: 

 „Poglavje IIIb 

 Blago, ki ni navedeno na seznamu 



 

 

 Člen 7e 

 Vseobsegajoča klavzula 

 1. Za izvoz blaga, ki ni na seznamu iz 

prilog k tej uredbi, 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 okrutnega, nečloveškega ali 

poniževalnega ravnanja 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 v skladu z 

odstavkoma 1 in 2 naloži obveznost 

dovoljenja za izvoz blaga, ki ni navedeno v 

Prilogi II, III ali IIIa, o tem obvesti druge 

države članice in Komisijo, pri tem pa 

podrobno navede razloge za naložitev 

obveznosti dovoljenja. Države članice 

Komisijo takoj obvestijo tudi o vseh 

spremembah ukrepov, sprejetih v skladu z 

odstavkoma 1 in 2. 
 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.  

 6. Zdravila, kakor so opredeljena v 

Direktivi 2001/83/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta1a se izvzamejo iz 

področja uporabe tega člena. 

 _________________________ 



 

 

 1a Direktiva 2001/83/ES evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 

2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za 

uporabo v humani medicini (UL L 311, 

28.11.2001, str. 67).” 

 

Sprememba  21 

Predlog uredbe 

Člen 1 – točka 8 

Uredba (ES) št. 1236/2005 

Člen 8 – odstavek 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

6. Z odstopanjem od odstavka 5 mora 

proizvajalec, ki bo izvažal zdravila 

distributerju, predložiti informacije o 

sklenjenih dogovorih in ukrepih, sprejetih 

za preprečevanje uporabe teh izdelkov za 

izvršitev smrtne kazni, o namembni državi 

ter informacije o končni uporabi in končnih 

uporabnikih blaga, če so na voljo. 

6. Z odstopanjem od odstavka 5 mora 

proizvajalec, ki bo izvažal zdravila 

distributerju, predložiti informacije o 

sklenjenih dogovorih in ukrepih, sprejetih 

za preprečevanje uporabe teh izdelkov za 

izvršitev smrtne kazni, o namembni državi 

ter informacije o končni uporabi in končnih 

uporabnikih blaga, če so na voljo. 

Informacije so na zahtevo na voljo 

ustreznemu neodvisnemu nadzornemu 

organu, kot je nacionalni mehanizem za 

preprečevanje, vzpostavljen v skladu z 

izbirnim protokolom h Konvenciji 

Združenih narodov proti mučenju in 

drugemu okrutnemu, nečloveškemu ali 

poniževalnemu ravnanju ali kaznovanju, 

ali nacionalni ustanovi za varstvo 

človekovih pravic v državi članici. 

 

 

Sprememba  22 

Predlog uredbe 

Člen 1 – točka 8 a (novo) 

Uredba (ES) št. 1236/2005 

Člen 10 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

Veljavno besedilo (8a) V členu 10 se odstavek 2 nadomesti z: 

2. Če je podana carinska deklaracija v 

zvezi z blagom, navedenim v prilogah II 

ali III, in je potrjeno, da za predvideni 

„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. 

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.” 

 

Sprememba  23 

Predlog uredbe 

Člen 1 – točka 12 

Uredba (ES) št. 1236/2005 

Člen 12 a – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

2. Komisija lahko v treh mesecih zahteva, 

da država članica, ki je poslala zahtevo, 

predloži dopolnilne informacije, če meni, 

da zahteva ne obravnava ene ali več 

ustreznih točk ali da so potrebne dodatne 

informacije o eni ali več ustreznih točkah. 

Komisija sporoči, o katerih točkah je treba 

predložiti dopolnilne informacije. 

2. Komisija ob prejetju zahteve iz odstavka 

1 nemudoma obvesti vse države članice in 

jim posreduje informacije, prejete od 

države članice, ki je poslala zahtevo. 

Države članice lahko, medtem ko čakajo 

na končno odločitev Komisije, nemudoma 

ustavijo prenos blaga iz zahteve.  Komisija 

lahko v treh mesecih zahteva, da država 

članica, ki je poslala zahtevo, predloži 

dopolnilne informacije, če meni, da 

zahteva ne obravnava ene ali več ustreznih 

točk ali da so potrebne dodatne informacije 

o eni ali več ustreznih točkah. Komisija 

sporoči, o katerih točkah je treba predložiti 

dopolnilne informacije. 

 

Sprememba  24 

Predlog uredbe 

Člen 1 – točka 12 

Uredba (ES) št. 1236/2005 

Člen 12 a – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

3. Če Komisija meni, da ni treba zahtevati 

dopolnilnih informacij, ali, kjer je 

primerno, prejme dopolnilne informacije, 

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.“ 

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.“  

 

Sprememba  25 

Predlog uredbe 

Člen 1 – točka 12 a (novo) 

Uredba (ES) št. 1236/2005 

Člen 13 – odstavek 1 

 

Veljavno besedilo Sprememba 

 (12a) V členu 13 se odstavek 1 nadomesti 

z naslednjim: 

1. Brez poseganja v člen 11 se Komisija in 

države članice na zahtevo vzajemno 

obveščajo o ukrepih, ki jih sprejmejo v 

skladu z uredbo, in si posredujejo vse 

pomembne informacije, ki so jim na voljo 

v zvezi s to uredbo, zlasti o izdanih in 

zavrnjenih dovoljenjih. 

„1. Brez poseganja v člen 11 vse države 

članice obvestijo Komisijo o ukrepih, ki jih 

sprejmejo v skladu s to uredbo, in ji 

posredujejo vse pomembne informacije, ki 

so jim na voljo v zvezi s to uredbo, zlasti o 

izdanih in zavrnjenih dovoljenjih, pa tudi v 

zvezi z ukrepi, sprejetimi v sklopu klavzule 

o namenski končni uporabi. Komisija te 

informacije pošlje drugim državam 

članicam.“ 

 

Sprememba  26 

Predlog uredbe 

Člen 1 – točka 12 b (novo) 

Uredba (ES) št. 1236/2005 

Člen 13 – odstavek 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

 (12b) V členu 13 se vstavi naslednji 

odstavek: 

 „3a. Komisija pripravi letno poročilo, v 

katerem zbere letna poročila o dejavnostih 

iz odstavka 3. Poročilo se objavi.” 

 

 



 

 

Sprememba  27 

Predlog uredbe 

Člen 1 – točka 15 

Uredba (ES) št. 1236/2005 

Člen 15 a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

Člen 15a črtano 

Izvajanje pooblastila  

1. Pooblastilo za sprejetje delegiranih 

aktov se na Komisijo prenese pod pogoji, 

določenimi v tem členu.  

 

2. Pooblastilo 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. Evropski parlament ali Svet lahko 

kadar koli prekliče pooblastilo iz člena 12. 

S sklepom o preklicu pooblastila preneha 

veljati prenos pooblastila, navedenega v 

zadevnem sklepu. Sklep začne veljati dan 

po 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 

Evropski parlament kot Svet uradno 

obvestila Komisijo, da mu ne bosta 

nasprotovala. Na pobudo Evropskega 

parlamenta ali Sveta se ta rok podaljša za 

 



 

 

dva meseca. 

 

Sprememba  28 

Predlog uredbe 

Člen 1 – točka 15 a (novo) 

Uredba (ES) št. 1236/2005 

Člen 15 c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

  (15a) Vstavi se naslednji člen: 

 „Člen 15c 

 Usklajevalna skupina za preprečevanje 

mučenja 

 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. Usklajevalna skupina v sodelovanju s 

Komisijo sprejme ustrezne ukrepe za 

vzpostavitev neposrednega sodelovanja in 

izmenjavo podatkov med pristojnimi 

organi, zlasti za odpravo nevarnosti, da bi 

morebitna neskladja pri izvajanju nadzora 

izvoza za blago, ki bi se lahko uporabilo 

za izvršitev smrtne kazni, za mučenje in 

drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno 

ravnanje ali kaznovanje in ki bi lahko 

vodilo v preusmeritev trgovinskih tokov.  

 3. Predsedujoči usklajevalne skupine se 

vedno kadar meni, da je to potrebno, 

posvetuje z izvozniki, posredniki in 

drugimi zadevnimi deležniki, ki jih zadeva 

ta uredba, vključno z vsemi akterji civilne 

družbe z ustreznim strokovnim znanjem. 

 4. Komisija Evropskemu parlamentu 

pisno 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.“ 



 

 

 

Sprememba  29 

Predlog uredbe 

Člen 1 – točka 15 b (novo) 

Uredba (ES) št. 1236/2005 

Člen 15 d (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

 (15b) Vstavi se naslednji člen: 

 „Člen 15d 

 1. Komisija do … in potem vsaka tri leta 

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) informacije o nacionalnih odločbah 

držav članic v zvezi z dovoljenji, 

poročanjem Komisiji, ki ga opravijo 

države članice, mehanizmi obveščanja in 

posvetovanja med državami članicami, 

razširjanjem in uveljavljanjem.  

 (c) celovite informacije o vrsti in učinku 

ukrepov, ki jih v skladu s členom 17 

sprejmejo države članice, vključno z 

izvajanjem sistema kazni, ki so jih uvedle 

države članice, in oceno, ali so takšni 

sistemi učinkoviti, sorazmerni in 

odvračilni. 

 ______________ 

 * Datum: tri leta po začetku veljavnosti te 



 

 

uredbe.” 

 

Sprememba  30 

Predlog uredbe 

Člen 1 – točka 15 c (novo) 

Uredba (ES) št. 1236/2005 

Člen 17 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

 (15c) V členu 17 se doda naslednji 

odstavek: 

 „2a. Komisija oceni, ali so pravila o 

kaznih, ki jih določijo države članice, 

podobne narave in imajo podoben 

učinek.”  

 

Sprememba  31 

Predlog uredbe 

Člen 1 –točka -a (novo) 

Uredba (ES) št. 1236/2005 

Priloga III – stolpec 2 – točki 1 in 2  

 

Veljavno besedilo Sprememba 

 (-a) V drugem stolpcu Priloge III se točki 

1 in 2 nadomestita z naslednjim: 

1. Blago zasnovano za obvladovanje oseb: „1. Blago zasnovano za obvladovanje oseb: 

1.1. Okovi in verige za vklenitev več oseb 1.1. Okovi in verige za vklenitev več oseb 

Opombe: Opombe: 

1. Okovi so sredstva za vklepanje iz dveh 

obročev, ki sta opremljena z zaklepnim 

mehanizmom in med seboj povezana z 

verigo ali palico. 

1. Okovi so sredstva za vklepanje iz dveh 

obročev, ki sta opremljena z zaklepnim 

mehanizmom in med seboj povezana z 

verigo ali palico. 

2. Ta točka ne zajema sredstev za 

vklepanje nog in verig za vklenitev več 

oseb, ki so prepovedani v skladu s točko 

2.3 Priloge II.  

2. Ta točka ne zajema sredstev za 

vklepanje nog in verig za vklenitev več 

oseb, ki so prepovedani v skladu s točko 

2.3 Priloge II.  

3. Ta točka ne zajema „navadnih lisic“. 

Navadne lisice so lisice, ki izpolnjujejo vse 

naslednje pogoje: 

3. Ta točka ne zajema „navadnih lisic“. 

Navadne lisice so lisice, ki izpolnjujejo vse 

naslednje pogoje: 

– njihova skupna dolžina, vključno z 

verigo, merjena od zunanjega roba enega 

– njihova skupna dolžina, vključno z 

verigo, merjena od zunanjega roba enega 



 

 

do zunanjega roba drugega obročka, je med 

150 in 280 mm, ko sta oba obročka 

zaklenjena, 

do zunanjega roba drugega obročka, je med 

150 in 280 mm, ko sta oba obročka 

zaklenjena, 

– notranji obod posameznega obročka meri 

največ 165 mm, ko je obroček zaklenjen na 

zadnji zarezi zaklepnega mehanizma, 

– notranji obod posameznega obročka meri 

največ 165 mm, ko je obroček zaklenjen na 

zadnji zarezi zaklepnega mehanizma, 

– notranji obod posameznega obročka meri 

najmanj 200 mm, ko je obroček zaklenjen 

na prvi zarezi zaklepnega mehanizma, ter 

– notranji obod posameznega obročka meri 

najmanj 200 mm, ko je obroček zaklenjen 

na prvi zarezi zaklepnega mehanizma, ter 

– lisice niso bile prirejene, da bi povzročale 

telesno bolečino ali trpljenje. 

– lisice niso bile prirejene, da bi povzročale 

telesno bolečino ali trpljenje. 

1.2 Posamični obroči, opremljeni z 

zaklepnim mehanizmom, katerih notranji 

obod presega 165 mm, ko je obroč 

zaklenjen na zadnji zarezi zaklepnega 

mehanizma 

1.2 Posamični obroči, opremljeni z 

zaklepnim mehanizmom, katerih notranji 

obod presega 165 mm, ko je obroč 

zaklenjen na zadnji zarezi zaklepnega 

mehanizma 

Opomba: Opomba: 

Ta točka zajema sredstva za vklepanje 

vratu in druge posamične obroče, 

opremljene z zaklepnim mehanizmom, ki 

so z verigo povezani z navadnimi lisicami 

Ta točka zajema sredstva za vklepanje 

vratu in druge posamične obroče, 

opremljene z zaklepnim mehanizmom, ki 

so z verigo povezani z navadnimi lisicami 

1.3 Maske proti pljuvanju: maske, vključno 

z maskami iz mreže, ki pokrivajo usta tako, 

da preprečujejo pljuvanje 

1.3 Maske proti pljuvanju: maske, vključno 

z maskami iz mreže, ki pokrivajo usta tako, 

da preprečujejo pljuvanje 

Opomba: ta točka zajema maske proti 

pljuvanju, ki so z verigo povezane z 

navadnimi lisicami. 

Opomba: ta točka zajema maske proti 

pljuvanju, ki so z verigo povezane z 

navadnimi lisicami. 

 1.3a Stoli, plošče in postelje, opremljene z 

jermeni 

2. Orožje in naprave, zasnovani za 

obvladovanje nemirov ali za samozaščito: 

2. Orožje in naprave, zasnovani za 

obvladovanje nemirov ali za samozaščito: 

2.1. Prenosno orožje za zadajanje 

elektrošoka, ki se lahko naenkrat uporabi 

samo proti eni osebi, med drugim 

električne gumijevke, električni ščiti, 

pištole za omamljanje in električni 

paralizatorji 

2.1 Prenosno orožje za zadajanje 

elektrošoka, ki se lahko naenkrat uporabi 

samo proti eni osebi, med drugim 

električne gumijevke, električni ščiti, 

pištole za omamljanje in električni 

paralizatorji 

Opombi: Opombi: 

1. Ta točka ne zajema pasov za zadajanje 

elektrošoka in drugih priprav iz točke 2.1 

Priloge II. 

1. Ta točka ne zajema pasov za zadajanje 

elektrošoka in drugih priprav iz točke 2.1 

Priloge II. 

2. Ta točka ne zajema posameznih 

elektronskih naprav za zadajanje 

elektrošoka, če so namenjene za osebno 

2. Ta točka ne zajema posameznih 

elektronskih naprav za zadajanje 

elektrošoka, če so namenjene za osebno 



 

 

varnost njihovih uporabnikov. varnost njihovih uporabnikov. 

2.2 Kompleti, ki vsebujejo vse bistvene 

sestavne dele orožja za zadajanje 

elektrošoka iz točke 2.1 

2.2 Kompleti, ki vsebujejo vse bistvene 

sestavne dele orožja za zadajanje 

elektrošoka iz točke 2.1 

Opomba: Opomba: 

Za bistvene sestavne dele šteje naslednje 

blago:  

Za bistvene sestavne dele šteje naslednje 

blago:  

– enota za proizvodnjo elektrošoka,  – enota za proizvodnjo elektrošoka,  

– stikalo na daljinsko upravljanje ali ne, in  – stikalo na daljinsko upravljanje ali ne, in  

– elektrode ali po potrebi žice, prek katerih 

se zada elektrošok. 

– elektrode ali po potrebi žice, prek katerih 

se zada elektrošok. 

2.3 Fiksno ali namestljivo električno 

orožje, ki pokriva široko območje in lahko 

z elektrošokom cilja na več posameznikov 

2.3 Fiksno ali namestljivo električno 

orožje, ki pokriva široko območje in lahko 

z elektrošokom cilja na več posameznikov 

 2.3.a Akustične naprave za nadzor 

množic/izgredov 

 2.3.b Orožje na osnovi milimetrskih valov 
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Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

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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Predlog uredbe 

Priloga II – del 2 

Uredba (ES) št. 1236/2005 

Priloga III b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

Benin črtano 
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Predlog uredbe 



 

 

Priloga II – del 2 

Uredba (ES) št. 1236/2005 

Priloga III b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

 Gabon 
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Predlog uredbe 

Priloga II – del 2 

Uredba (ES) št. 1236/2005 

Priloga III b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

Liberija črtano 
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Predlog uredbe 

Priloga II – del 2 

Uredba (ES) št. 1236/2005 

Priloga III b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

Madagaskar črtano 
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Predlog uredbe 

Priloga II – del 2 

Uredba (ES) št. 1236/2005 

Priloga III b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

Mongolija črtano 
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Predlog uredbe 

Priloga II – del 2 



 

 

Uredba (ES) št. 1236/2005 

Priloga III b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

São Tomé in Príncipe črtano 

 


