
II 

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) 

FORORDNINGER 

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 775/2014 

af 16. juli 2014 

om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1236/2005 om handel med visse varer, der kan anvendes 
til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf 

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, 

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1236/2005 af 27. juni 2005 om handel med visse varer, der kan 
anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (1), særlig ar
tikel 12, stk. 2, sammenholdt med artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 37/2014 af 15. januar 
2014 om ændring af visse forordninger vedrørende den fælles handelspolitik for så vidt angår procedurerne for vedta
gelse af visse foranstaltninger (2), og 

ud fra følgende betragtninger: 

(1)  Ved forordning (EF) nr. 1236/2005 indførtes et forbud mod eksport af varer, som ikke har noget andet konkret 
anvendelsesformål end henrettelse, tortur eller anden grusom umenneskelig eller nedværdigende behandling eller 
straf, samt kontrol med eksport af visse varer, der kan anvendes til sådanne formål. Forordningen overholder de 
grundlæggende rettigheder og respekterer principperne i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder, navnlig respekten for og beskyttelsen af den menneskelige værdighed, retten til liv og forbuddet mod 
tortur og umenneskelig og nedværdigende behandling eller straf. 

(2) Listen over varer, der er underlagt kontrol og omfattet af forbuddet, er blevet revideret i samråd med en ekspert
gruppe. 

(3) Det anerkendes generelt, at almindelige håndjern kan anvendes som frihedsindskrænkende instrumenter i forbin
delse med retshåndhævelse, og at sådanne håndjern er almindeligt udstyr blandt retshåndhævende myndigheder. 
FN's minimumsregler for behandling af frihedsberøvede forbyder brugen af lænker og kæder som frihedsind
skrænkende instrumenter, og fastsætter, at håndjern og andre frihedsberøvende instrumenter aldrig må anvendes 
som strafferedskaber. Brugen af andre frihedsindskrænkende redskaber end lænker og kæder er kun tilladt til visse 
specifikke formål, navnlig som en forsigtighedsforanstaltning mod flugt under overførsel af fanger eller for at 
forhindre en fange i at gøre skade på sig selv eller andre. 

(4)  Det anses for udelukket at anvende tommel- og fingerjern og halslænker til retshåndhævelse, mens brugen af 
fodlænker til retshåndhævelse normalt anses for udelukket. Der er større sandsynlighed for, at takkede tommel- 
og fingerjern, tommel- og fingerskruer, bøjler forbundet med en barre og fodlænker med ekstra vægt, vil forårsage 
alvorlig smerte eller lidelse end andre tommel- og fingerjern og andre fodlænker på grund af deres karakteristika. 

(5)  Der er større sandsynlighed for, at brugen af en kombination af mekaniske frihedsindskrænkende instrumenter 
forvolder alvorlig smerte eller lidelse, f.eks. hvis håndjern og fodlænker lænkes sammen på ryggen. Sådanne 
frihedsindskrænkende teknikker indebærer ofte en risiko for kvælning, især hvis der anvendes halslænker. 
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(6)  Det er derfor nødvendigt at forbyde handelen med tommel- og fingerjern, tommel- og fingerskruer, bøjler 
forbundet med en barre og fodlænker med ekstra vægt. I betragtning af at anvendelsen af andre lænker og jern, 
som ikke er normale håndjern, måske undtagelsesvist kan berettiges, bør eksporten heraf kontrolleres. 

(7)  En sådan kontrol er også hensigtsmæssig ved eksport af særskilte jern eller ringe, såsom halslænker eller ringene i 
fodlænker. 

(8) Definitionen på almindelige håndjern bør give større klarhed over rækken af håndjern, hvis eksport ikke er under
kastet kontrol, idet størrelsen af de særskilte jern bør fastlægges. 

(9)  Brugen af mekaniske frihedsindskrænkende instrumenter, såsom håndjern, til at lænke en fængslet til en genstand, 
der er fastgjort til gulvet, væggen eller loftet, er ikke en frihedsindskrænkende teknik, der kan accepteres. Det er 
derfor nødvendigt at forbyde handelen med jern, der er udformet til denne fastgørelsesbrug. 

(10) Anordninger, hvor frihedsindskrænkningen sker på flere punkter, vil ligesom brugen af en kombination af meka
niske instrumenter til frihedsindskrænkning sandsynligvis forårsage større smerte eller lidelse end f.eks. alminde
lige håndjern. Fikseringsstole, brætter med bøjler og senge med bøjler indskrænker den fængsledes bevægelses
frihed langt mere end en samtidig anvendelse af f.eks. hånd- og fodjern. Den iboende risiko for tortur eller umen
neskelig behandling stiger, når denne teknik til indskrænkning af bevægelsesfriheden anvendes i længere tid. Det 
er derfor nødvendigt at forbyde handelen med fikseringsstole, brætter med bøjler og senge med bøjler. 

(11)  Stole, brætter og senge, der udelukkende er udstyret med stropper eller bælter, bør undtages fra forbuddet, da 
deres anvendelse i særlige tilfælde kan berettiges i kortere perioder, f.eks. til at forhindre stærkt ophidsede 
patienter i at gøre skade på sig selv eller andre personer. Brugen af stropper, bælter eller andre frihedsindskræn
kende anordninger har dog ingen terapeutisk eller medicinsk berettigelse. 

(12)  Sengebure med tremmer og sengebure med net er ikke hensigtsmæssige midler til at indskrænke patienters eller 
fængsledes frihed. Det er derfor nødvendigt at forbyde handelen med sengebure med henholdsvis tremmer og 
net. 

(13)  For at beskytte personale og andre personer mod spytten skal fængslede sommetider benytte en såkaldt spythætte. 
Da en spythætte dækker mund og ofte også næsen, indebærer den en risiko for kvælning. Hvis den kombineres 
med frihedsindskrænkende instrumenter, såsom håndjern, er der ligeledes en risiko for skader på halsen. 
Eksporten af spythætter bør derfor underkastes kontrol. 

(14)  Det anerkendes generelt, at stave eller knipler er almindeligt udstyr blandt retshåndhævende myndigheder, og at 
skjolde er almindeligt forsvarsudstyr. Handel med såkaldte pigstave er allerede forbudt, da sandsynligheden for, at 
disse vil forvolde alvorlig smerte eller lidelse, er større end ved almindelige stave. På samme måde er det nødven
digt at forbyde handelen med pigskjolde. 

(15)  Korporlig afstraffelse, såsom piskning, udgør tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende 
behandling. Knutter og andre piske med flere snore eller remme er udformet til at piske mennesker med som 
straf og har ingen berettiget anvendelse. Piske med en enkelt snor eller rem med søm, kroge eller lignende udgør 
en iboende risiko for at forårsage alvorlig smerte eller lidelse og har ingen berettiget anvendelse. Det er derfor 
nødvendigt at forbyde handelen med sådanne piske. Der findes imidlertid både lovlig og ulovlig anvendelse af 
piske med blot én snor eller rem, og handelen med disse bør derfor ikke forbydes. 

(16)  Med hensyn til elektrochokvåben og -anordninger i punkt 2.1 i bilag II og punkt 2.1 i bilag III til forordning (EF) 
nr. 1236/2005 er det hensigtsmæssigt at fjerne spændingskravet på 10 000 V i et forsøg på at forhindre, at 
handelsforbuddet og eksportkontrollen omgås ved hjælp af våben, som kan indgive elektrochok med en lidt 
lavere tomgangsspænding. 

(17)  Det er også meget vigtigt at udvide anvendelsesområdet for eksportkontrol, således at det ud over bærbare våben, 
som allerede underkastes kontrol, også omfatter faste eller monterbare elektrochokvåben, der dækker et stort 
område og kan ramme flere personer. Sådanne våben fremstilles ofte som værende såkaldte ikkedødelige våben, 
men risikoen for, at de forvolder alvorlig smerte eller lidelse, er mindst den samme som ved bærbare elektrochok
våben. 

(18)  Med hensyn til bærbare våben eller anordninger, der spreder lammende kemiske stoffer, er det hensigtsmæssigt at 
udvide anvendelsen af eksportkontrol til våben og anordninger, der spreder irriterende kemiske stoffer, der karak
teriseres som midler til bekæmpelse af optøjer. 
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(19)  Da der markedsføres faste anordninger til spredning af irriterende kemiske stoffer til brug inde i bygninger, og 
indendørs brug af sådanne stoffer udgør en risiko for at forvolde alvorlig smerte eller lidelse, som ikke karakteri
serer den traditionelle brug udendørs, bør eksport af sådant udstyr underkastes kontrol. 

(20)  Fast eller monterbart udstyr til spredning af lammende eller irriterende stoffer, som dækker et stort område, bør 
også underkastes eksportkontrol, hvis sådant udstyr ikke allerede er underkastet eksportkontrol ifølge Rådets 
fælles holdning 2008/944/FUSP (1). Sådant udstyr fremstilles ofte som værende såkaldt ikkedødelig teknologi, 
men risikoen for, at det forvolder alvorlig smerte eller lidelse, er mindst den samme som ved bærbare våben og 
anordninger. Selv om vand ikke er et lammende eller irriterende kemisk middel, kan vandkanoner anvendes til at 
sprede sådanne midler i flydende form, og eksporten af vandkanoner bør derfor underkastes kontrol. 

(21)  Eksportkontrol af oleoresin capsicum og N-((4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl)nonanamid bør suppleres af 
eksportkontrol på visse blandinger, der indeholder disse stoffer, og som enten kan anvendes umiddelbart som 
lammende eller irriterende midler eller benyttes til fremstilling af sådanne midler. Det er hensigtsmæssigt at præci
sere, at henvisninger til lammende eller irriterende kemiske midler, hvor det er relevant, skal fortolkes som omfat
tende oleoresin capsicum og de relevante blandinger, der indeholder dette. 

(22)  Koden på oleoresin capsicum fra den kombinerede nomenklatur bør erstattes af en anden kode, og en række 
koder bør tilføjes til listen over varer i bilag II og III til forordning (EF) nr. 1236/2005. 

(23)  Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Rådgivende Udvalg for den 
Fælles Udførselsordning — 

VEDTAGET DENNE FORORDNING: 

Artikel 1 

I forordning (EF) nr. 1236/2005 foretages følgende ændringer: 

1)  Bilag II erstattes af teksten i bilag I til denne forordning. 

2)  Bilag III erstattes af teksten i bilag II til denne forordning. 

Artikel 2 

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. 

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver 
medlemsstat. 

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. juli 2014. 

På Kommissionens vegne 
José Manuel BARROSO 

Formand  
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BILAG I 

»BILAG II 

Liste over varer som omhandlet i artikel 3 og 4 

Indledende note: 

»KN-koderne« i dette bilag henviser til de koder, der er anført i II. del i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 
om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif (1). 

Hvor udtrykket »ex« er angivet før KN-koden, udgør varerne i forordning (EF) nr. 1236/2005 kun en del af KN-koden og 
bestemmes både ved beskrivelsen i dette bilag og ved KN-koden. 

Noter: 

1.  Punkt 1.3 og 1.4 i afsnit 1 vedrørende varer konstrueret til henrettelse af mennesker omfatter ikke medicinsk-tekniske 
varer.  

2.  Kontrolforanstaltningerne i dette bilag gælder også ved eksport af et ikkekontrolleret produkt (herunder samlede 
anlæg), der indeholder en eller flere kontrollerede komponenter, hvis den kontrollerede komponent/de kontrollerede 
komponenter er hovedbestanddelen af produktet og let kan fjernes eller bruges til andre formål. 

NB: Ved vurderingen af, om den kontrollerede komponent/de kontrollerede komponenter skal betragtes som 
hovedbestanddel, er det nødvendigt at afveje faktorer såsom kvantitet, værdi og teknologisk knowhow samt 
andre særlige omstændigheder, der kan betyde, at den kontrollerede komponent/de kontrollerede komponenter 
må betragtes som hovedbestanddel af produktet. 

KN-kode Beskrivelse  

1.  Varer konstrueret til henrettelse af mennesker:  

ex 4421 90 97 
ex 8208 90 00 

1.1.  Galger og guillotiner  

ex 8543 70 90 
ex 9401 79 00 
ex 9401 80 00 
ex 9402 10 00 
ex 9402 90 00 

1.2.  Elektriske stole til henrettelse af mennesker  

ex 9406 00 38 
ex 9406 00 80 

1.3.  Lufttætte kamre, der er fremstillet af f.eks. stål og glas og konstrueret med henblik på 
henrettelse af mennesker ved indgivelse af dødelige gasarter eller stoffer  

ex 8413 81 00 
ex 9018 90 50 
ex 9018 90 60 
ex 9018 90 84 

1.4.  Automatiske indsprøjtningssystemer, der er konstrueret med henblik på henrettelse af 
mennesker ved indgivelse af dødelige kemiske stoffer   

2.  Varer, der ikke er egnede til brug for retshåndhævende myndigheder:  

ex 8543 70 90 2.1.  Elektrochokanordninger, som bæres af en frihedsberøvet person, såsom bælter og lange 
og korte manchetter, og som er konstrueret med det formål at indskrænke personens 
frihed ved indgivelse af elektriske chok 
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KN-kode Beskrivelse 

ex 7326 90 98 
ex 7616 99 90 
ex 8301 50 00 
ex 3926 90 97 
ex 4203 30 00 
ex 4203 40 00 
ex 4205 00 90 

2.2.  Tommeljern, fingerjern, tommelskruer og fingerskruer 

Note: 

Dette punkt omfatter jern og skruer med og uden takker  

ex 7326 90 98 
ex 7616 99 90 
ex 8301 50 00 
ex 3926 90 97 
ex 4203 30 00 
ex 4203 40 00 
ex 4205 00 90 
ex 6217 10 00 
ex 6307 90 98 

2.3.  Bøjler forbundet med en barre, fodlænker med ekstra vægt og lænker til sammenkædning 
af fanger, som omfatter bøjler forbundet med en barre eller fodlænker med ekstra vægt 

Noter: 

1. Bøjler forbundet med en barre er bøjler eller ankelringe, som er udstyret med en låse
mekanisme, og som er forbundet med en stiv stang typisk af metal 

2.  Dette punkt omfatter bøjler forbundet med en barre og fodlænker med ekstra vægt, 
som er forbundet til almindelige håndjern ved hjælp af en kæde  

ex 7326 90 98 
ex 7616 99 90 
ex 8301 50 00 
ex 3926 90 97 
ex 4203 30 00 
ex 4203 40 00 
ex 4205 00 90 
ex 6217 10 00 
ex 6307 90 98 

2.4.  Jern, der skal fastgøres til væggen, gulvet eller loftet, til fastgørelse af mennesker  

ex 9401 61 00 
ex 9401 69 00 
ex 9401 71 00 
ex 9401 79 00 
ex 9401 80 00 
ex 9402 10 00 

2.5.  Fikseringsstole: stole med bøjler eller andre anordninger til at fastspænde et menneske 

Note: 

Dette punkt forbyder ikke brugen af stole, der kun er udstyret med stropper eller bælter  

ex 9402 90 00 
ex 9403 20 20 
ex 9403 20 80 
ex 9403 50 00 
ex 9403 70 00 
ex 9403 81 00 
ex 9403 89 00 

2.6.  Brætter med bøjler og senge med bøjler: brætter og senge, der er udstyret med bøjler eller 
andre anordninger til at fastspænde et menneske 

Note: 

Dette punkt forbyder ikke brugen af brætter og senge udstyret med stropper eller bælter  

ex 9402 90 00 
ex 9403 20 20 
ex 9403 50 00 
ex 9403 70 00 
ex 9403 81 00 
ex 9403 89 00 

2.7.  Sengebure med tremmer: senge i form af et bur (fire sider og et loft) eller en lignende 
struktur, der holder et menneske indespærret inden for sengens rammer, og hvor loftet 
eller en eller flere sider er udstyret med metalbarer eller andre tremmer og kun kan åbnes 
udefra  
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KN-kode Beskrivelse 

ex 9402 90 00 
ex 9403 20 20 
ex 9403 50 00 
ex 9403 70 00 
ex 9403 81 00 
ex 9403 89 00 

2.8.  Sengebure med net: senge i form af et bur (fire sider og et loft) eller en lignende struktur, 
der holder et menneske indespærret inden for sengens rammer, og hvor loftet og én eller 
flere sider er udstyret med net og kun kan åbnes udefra   

3. Bærbare anordninger, der ikke er egnede til brug for retshåndhævende myndig
heder til bekæmpelse af optøjer eller selvforsvar:  

ex 9304 00 00 3.1.  Stave eller knipler af metal eller andet materiale forsynet med pigge  

ex 3926 90 97 
ex 7326 90 98 

3.2.  Skjolde med metalpigge   

4.  Piske:  

ex 6602 00 00 4.1.  Piske med en eller flere snore eller remme, såsom en knut eller ni-halet kat  

ex 6602 00 00 4.2.  Piske med en eller flere snore eller remme med hager, kroge, pigge, metaltråd eller 
lignende genstande, der øger virkningen af snorene eller remmene«   
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BILAG II 

»BILAG III 

Liste over varer som omhandlet i artikel 5 

Indledende note: 

»KN-koderne« i dette bilag henviser til de koder, der er anført i II. del i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 
om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif. 

Hvor udtrykket »ex« er angivet før KN-koden, udgør varerne i forordning (EF) nr. 1236/2005 kun en del af KN-koden og 
bestemmes både ved beskrivelsen i dette bilag og ved KN-koden. 

Noter: 

1.  Kontrolforanstaltningerne i dette bilag gælder også ved eksport af et ikkekontrolleret produkt (herunder samlede 
anlæg), der indeholder en eller flere kontrollerede komponenter, hvis den kontrollerede komponent/de kontrollerede 
komponenter er hovedbestanddelen af produktet og let kan fjernes eller bruges til andre formål. 

NB: Ved vurderingen af, om den kontrollerede komponent/de kontrollerede komponenter skal betragtes som 
hovedbestanddel, er det nødvendigt at afveje faktorer såsom kvantitet, værdi og teknologisk knowhow samt 
andre særlige omstændigheder, der kan betyde, at den kontrollerede komponent/de kontrollerede komponenter 
må betragtes som hovedbestanddel af produktet.  

2.  I nogle tilfælde opføres kemiske stoffer ved navn og CAS-nummer. Listen omfatter kemiske stoffer med samme 
konstitutionsformel (herunder hydrater) uanset navn eller CAS-nummer. CAS-numrene anføres for at gøre det lettere 
at identificere et bestemt kemisk stof eller en bestemt blanding uanset nomenklatur. CAS-numrene kan ikke anvendes 
som de eneste identifikatorer, fordi nogle former af de opførte kemiske stoffer har forskellige CAS-numre, og blan
dinger, der indeholder et kemisk stof, der er opført på listen, også kan have forskellige CAS-numre. 

KN-kode Beskrivelse  

1.  Varer konstrueret til at indskrænke menneskers frihed:  

ex 7326 90 98 
ex 7616 99 90 
ex 8301 50 00 
ex 3926 90 97 
ex 4203 30 00 
ex 4203 40 00 
ex 4205 00 90 
ex 6217 10 00 
ex 6307 90 98 

1.1.  Lænker og lænker til sammenkædning af fanger 

Noter: 

1.  Lænker er frihedsindskrænkende instrumenter bestående af to jern eller ringe udstyret 
med en låsemekanisme og forbundet af en kæde eller en barre 

2.  Kontrol ifølge dette punkt gælder ikke fodlænker og lænker til sammenkædning af 
fanger, som er forbudt ved punkt 2.3 i bilag II 

3. Kontrol ifølge dette punkt gælder ikke »almindelige håndjern«. Ved almindelige hånd
jern forstås håndjern, der opfylder alle følgende betingelser: 
—  de måler inklusive kæden og i aflåst tilstand mellem 150 og 280 mm i alt fra det 

ene til det andet jerns yderkant 
— hvert jerns indvendige omkreds er højst 165 mm, når palen er i indgreb i låseme

kanismens inderste hak 
— hvert jerns indvendige omkreds er mindst 200 mm, når palen er i indgreb i låse

mekanismens yderste hak og 
—  der er ikke foretaget ændringer af håndjernene med henblik på at forårsage smerte 

eller lidelse 
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KN-kode Beskrivelse 

ex 7326 90 98 
ex 7616 99 90 
ex 8301 50 00 
ex 3926 90 97 
ex 4203 30 00 
ex 4203 40 00 
ex 4205 00 90 
ex 6217 10 00 
ex 6307 90 98 

1.2.  Individuelle jern eller ringe udstyret med en låsemekanisme og med en indvendig 
omkreds på over 165 mm, når palen er i indgreb i låsemekanismens yderste hak 

Note: 

Dette punkt omfatter halslænker og andre individuelle jern eller ringe, som er udstyret 
med en låsemekanisme, og som er forbundet til almindelige håndjern ved hjælp af en 
kæde  

ex 6505 00 10 
ex 6505 00 90 
ex 6506 91 00 
ex 6506 99 10 
ex 6506 99 90 

1.3.  Spythætter: hætter, herunder af net, som dækker munden og derved forhindrer, at der 
spyttes 

Note: 

Dette punkt omfatter spythætter, som er forbundet til almindelige håndjern ved hjælp af 
en kæde   

2.  Våben og anordninger konstrueret med henblik på bekæmpelse af optøjer eller 
selvforsvar:  

ex 8543 70 90 
ex 9304 00 00 

2.1.  Bærbare elektrochokvåben, som kun kan ramme én person, hver gang der gives elektrisk 
stød, herunder men ikke begrænset til elektriske stave, elektriske skjolde og elektriske 
pilepistoler 

Noter: 

1.  Kontrol ifølge dette punkt gælder ikke elektriske bælter og andre anordninger som er 
omfattet af punkt 2.1 i bilag II 

2.  Kontrol ifølge dette punkt gælder ikke særskilte elektrochokanordninger, der følger 
brugeren med henblik på brugerens egen personlige beskyttelse  

ex 8543 90 00 
ex 9305 99 00 

2.2.  Sæt, der indeholder alle væsentlige komponenter til at samle bærbare elektrochokvåben, 
som er underkastet af kontrol ifølge punkt 2.1 

Note: 

Følgende varer anses for at udgøre væsentlige komponenter: 

—  enheden, der producerer et elektrisk stød 
—  udløseren, uanset at denne er placeret på en fjernkontrol, og 
—  elektroder eller eventuelt ledninger, som det elektriske chok indgives med  

ex 8543 70 90 
ex 9304 00 00 

2.3.  Faste eller monterbare elektrochokvåben, som dækker er stort område og kan give flere 
personer elektrisk stød  
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KN-kode Beskrivelse  

3.  Våben og udstyr til bekæmpelse af optøjer eller til selvforsvar ved spredning af 
kemiske midler, der forårsager lammelse eller irritation, og beslægtede stoffer:  

ex 8424 20 00 
ex 8424 89 00 
ex 9304 00 00 

3.1.  Bærbare våben og udstyr, der enten indgiver en dosis af et kemisk stof, som forårsager 
lammelse eller irritation af én person, eller spreder en dosis af det pågældende middel på 
et mindre område i form af en tåge eller en sky ved indgivelse eller spredning det kemiske 
stof 

Noter: 

1.  Kontrol ifølge dette punkt gælder ikke udstyr, der er underkastet kontrol ifølge 
punkt ML7e på Den Europæiske Unions fælles liste over militært udstyr (1) 

2.  Kontrol ifølge dette punkt gælder ikke særskilt bærbart udstyr, selv hvis det indeholder 
et kemisk stof, når det følger brugeren med henblik på brugerens egen personlige 
beskyttelse 

3.  Ud over relevante kemiske stoffer, såsom midler til opretholdelse af ro og orden eller 
N-((4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl)nonanamid, skal de varer, der er underkastet 
kontrol ifølge punkt 3.3 og 3.4, anses for at være kemiske stoffer, der forårsager 
lammelse eller irritation  

ex 2924 29 98 3.2.  N-((4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl)nonanamid (CAS-nr. 2444-46-4)  

ex 3301 90 30 3.3.  Oleoresin capsicum (CAS-nr. 8023-77-6)  

ex 2924 29 98 
ex 2939 99 00 
ex 3301 90 30 
ex 3302 10 90 
ex 3302 90 10 
ex 3302 90 90 
ex 3824 90 97 

3.4.  Blandinger med et indhold af N-((4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl)nonanamid eller 
oleoresin capsicum på mindst 0,3 vægtprocent og et opløsningsmiddel (så som ethanol, 
1-propanol eller hexan), som kan indgives i denne form som midler, der forårsager 
lammelse eller irritation, navnlig i form af aerosoler og eller i flydende form, eller som 
anvendes til fremstilling af midler, der forårsager lammelse eller irritation 

Noter: 

1.  Kontrol ifølge dette punkt gælder dog ikke saucer og tilberedninger til fremstilling 
deraf, supper eller tilberedninger til fremstilling deraf og sammensatte smagspræpa
rater, forudsat at N-((4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl)nonanamid eller oleoresin 
capsicum ikke er den eneste smagskomponent i dem 

2.  Kontrol ifølge dette punkt gælder dog ikke lægemidler, for hvilke der er udstedt en 
markedsføringstilladelse i overensstemmelse med EU-retten (2)  

ex 8424 20 00 
ex 8424 89 00 

3.5.  Fast udstyr til spredning af kemiske stoffer, der forårsager lammelse eller irritation, og 
som kan fastgøres til væggen eller loftet inde i en bygning, omfatter en beholder med 
kemiske midler, der forårsager lammelse eller irritation, og kan aktiveres ved hjælp af et 
fjernbetjeningssystem 

Note: 

Ud over relevante kemiske stoffer, såsom midler til opretholdelse af ro og orden eller 
N-((4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl)nonanamid, skal de varer, der er underkastet 
kontrol ifølge punkt 3.3 og 3.4, anses for at være kemiske stoffer, der forårsager 
lammelse eller irritation  
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KN-kode Beskrivelse 

ex 8424 20 00 
ex 8424 89 00 
ex 9304 00 00 

3.6.  Fast eller monterbart udstyr til spredning af kemiske midler, der forårsager lammelse eller 
irritation, som dækker et stort område, og som ikke er udformet til at blive fastgjort til 
væggen eller loftet inde i en bygning 

Noter: 

1.  Kontrol ifølge dette punkt gælder ikke udstyr, der er underkastet kontrol ifølge 
punkt ML7e på Den Europæiske Unions fælles liste over militært udstyr 

2.  Kontrol ifølge dette punkt gælder også vandkanoner 
3.  Ud over relevante kemiske stoffer, såsom stoffer til opretholdelse af ro og orden eller 

N-((4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl)nonanamid, skal de varer, der er underkastet 
kontrol ifølge punkt 3.3 og 3.4, anses for at være kemiske stoffer, der forårsager 
lammelse eller irritation   

4.  Varer, der kan bruges til henrettelser af mennesker ved brug af dødssprøjter:  

ex 2933 53 90 
[a) til f)] 
ex 2933 59 95 
[g) og h)] 

4.1.  Barbituratnarkosemidler med kort eller længere tids virkning, herunder blandt andet: 

a)  amobarbital (CAS-nr. 57-43-2) 
b)  amobarbitalnatriumsalt (CAS-nr. 64-43-7) 
c)  pentobarbital (CAS-nr. 76-74-4) 
d)  pentobarbitalnatriumsalt (CAS-nr. 57-33-0) 
e)  secobarbital (CAS-nr. 76-73-3 
f)  secobarbitalnatriumsalt (CAS-nr. 309-43-3) 
g)  thiopental (CAS-nr. 76-75-5) 
h)  thiopentalnatriumsalt (CAS-nr. 71-73-8), også kendt som thiopentonnatrium 

ex 3003 90 00 
ex 3004 90 00 
ex 3824 90 97 

Note: 

Kontrol ifølge dette punkt gælder også varer, der indeholder et af de narkosemidler, der 
er opført under barbituratnarkosemidler med kort eller længere varende virkning   

5.  Varer konstrueret til henrettelse af mennesker:  

ex 8208 90 00 5.1.  Guillotineskær«   
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