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Varor och tjänster som omfattas
Enligt förordning om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff,
tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller
bestraffning (EU) nr 2019/125 av den 16 januari 2019 gäller följande:

Varor som inte har något annat praktiskt
användningsområde än dödsstraff, tortyr m.m.
1 Export- och importförbud av varor
All export och import av varor som anges i bilaga II är förbjuden, oberoende av
varornas ursprung. Enda undantaget från export- och importförbudet, är om
varorna kommer att visas upp i ett museum med hänsyn till deras historiska
betydelse.

Varor som anges i bilaga II till förordningen
1. Varor avsedda för avrättning av människor:

Galgar och giljotiner och blad till giljotiner
1.2 Elektriska stolar för avrättning av människor
Lufttäta kammare av t.ex. glas och stål avsedda för avrättning av människor
genom användning av en dödlig gas eller ett dödligt ämne
System för automatisk injicering av droger som är avsedda för avrättning av
människor genom användandet av ett dödligt kemiskt
ämne
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2. Varor som inte är lämpliga för användning av
brottsbekämpande myndigheter i syfte att begränsa
människors rörelsefrihet:
2.1 Anordningar för elchocker avsedda att bäras på kroppen, t.ex. bälten,
manschetter och handfängsel som är konstruerade för att begränsa människors
rörelsefrihet genom användning av elchocker
2.2 Tumfängsel, fingerfängsel, tumskruvar och fingerskruvar
Anm.:
Denna punkt omfattar fängsel och skruvar, oavsett om de är sågtandade eller inte.

2.3 Fotfängsel med mellanliggande stång, rörelsebegränsande benvikter, samt
kedjor som är avsedda att kedja samman flera människor och som är försedda
med sådana fotfängsel eller benvikter
Anm.:
1. Fotfängsel med mellanliggande stång är bojor eller ringar som sitter runt fotlederna, är utrustade med en
låsmekanism och sammanbinds av en stel stång, som vanligtvis är tillverkad av metall.
2. Denna punkt omfattar fotfängsel med mellanliggande stång och rörelsebegränsande benvikter som är
kopplade till vanliga handfängsel via en kedja.

2.4 Fängsel som är avsedda att begränsa människors rörelsefrihet och avsedda
att fästas i vägg, golv eller tak
2.5 Tvångsstolar: stolar som är försedda med bojor eller andra anordningar för
att begränsa en människas rörelsefrihet
Anm.:
Denna punkt innebär inte något förbud mot stolar som enbart är försedda med remmar eller bälten .

2.6 Skivor och bänkar försedda med bojor eller andra anordningar för att
begränsa en människas rörelsefrihet
Anm.:
Denna punkt innebär inte något förbud mot skivor och bänkar som enbart är försedda med remmar eller
bälten.

2.7 Bursängar: sängar med en bur (fyra sidor och ett tak) eller liknande
konstruktion som håller en människa instängd, där taket eller en eller flera sidor
är försedda med stänger av metall eller annat material, och där buren kan
öppnas endast från utsidan
2.8 Nätsängar: sängar med en bur (fyra sidor och ett tak) eller liknande
konstruktion som håller en människa instängd, där taket eller en eller flera sidor
är försedda med nät, och där buren kan öppnas endast från utsidan
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3. Bärbara anordningar som inte är lämpliga för
användning av brottsbekämpande myndigheter vid
upploppskontroll eller självförsvar:
3.1 Batonger tillverkade av metall eller annat material som försedda med
metallpiggar
3.2 Sköldar med metallpiggar

4. Piskor:
4.1 Piskor med flera snärtar eller läderremmar, t.ex. knutpiska eller niosvansad
katt
4.2 Piskor med en eller flera snärtar eller läderremmar, försedda med hullingar,
krokar, piggar, metalltråd eller liknande föremål som ökar snärtens eller
läderremmens verkan”

2 Förbud mot tillhandahållande av tekniskt bistånd,
inklusive utbildning, för varor som omfattas av
import och exportförbud
Det är också förbjudet att tillhandahålla tekniskt bistånd, inklusive utbildning,
för varor som anges i bilaga II, oavsett om ersättning utgår eller inte
Den behöriga myndigheten får dock bevilja tillstånd för tekniskt bistånd av
sådana varor som anges i bilaga II, om det kan visas att varorna i bestämmelselandet endast kommer att visas upp i ett museum med hänsyn till deras
historiska betydelse.

3 Förbud mot transitering av varor som omfattas av
import och exportförbud
All transitering av varor som anges i bilaga II är förbjuden.
Den behöriga myndigheten får dock bevilja tillstånd för transitering av sådana
varor som anges i bilaga II, om det kan visas att varorna i bestämmelselandet
endast kommer att visas upp i ett museum med hänsyn till deras historiska
betydelse.

4 Förbud mot förmedling av varor som omfattas av
exportförbud
Det finns även ett förbud mot förmedlingstjänster i tredje land av varor som
anges i bilaga II. Detta gäller oberoende av varornas ursprung.

5 Förbud mot marknadsföring vid utställningar och
mässor samt mot reklam
Det är förbjudet med visning och marknadsföring av varorna i bilaga II vid
utställningar och mässor samt förbjudet med reklam för dessa varor.
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Varor som kan användas för tortyr m.m., men som
också har legitim användning
1 Krav på exporttillstånd för varor
Tillstånd krävs för all export av varor som anges i bilaga III, oberoende av
varornas ursprung. Tillstånd krävs dock inte för varor som endast passerar
unionens tullområde, dvs. varor som inte tilldelas någon annan av tullen
godkänd behandling eller användning än förfarandet för extern transitering.

Varor som anges i bilaga III till förordningen
1. Varor avsedda att begränsa människors rörelsefrihet:
1.1 Bojor och kedjor avsedda att kedja samman flera människor
Anm.:
1. Bojor är rörelsebegränsande anordningar som består av två klovar eller ringar med en mellanliggande kedja
eller stång, och är utrustade med en låsmekanism.
2. Denna punkt omfattar inte sådana benvikter och kedjor som förbjuds i punkt 2.3 i bilaga II.
3. Denna punkt omfattar inte ’vanliga handfängsel’. Vanliga handfängsel är handfängsel som uppfyller
samtliga följande villkor:
- Totallängden, inklusive kedja och mätt från den ena klovens ytterkant till den andra klovens ytterkant, är
mellan 150 och 280 mm när båda klovarna är låsta.
- Omkretsen på insidan av varje klove är högst 165 mm när spärren är ansatt vid det sista hacket som når
låsmekanismen.
- Omkretsen på insidan av varje manschett är minst 200 mm när spärren är ansatt vid det första hacket som når
låsmekanismen.
- Klovarna har inte modifierats för att orsaka fysisk smärta eller lidande.

1.2 Enskilda klovar eller ringar som är utrustade med en låsmekanism och vars
omkrets på insidan överstiger 165 mm när spärren är ansatt vid det sista hacket
som når låsmekanismen
Anm.:
Denna punkt omfattar halsfängsel och andra enskilda klovar eller ringar som är utrustade med en låsmekanism
och kopplade till vanliga handfängsel via en kedja.


1.3 Spotthuvor: huvor, inklusive huvor tillverkade av nät, som är försedda med
ett munskydd som förhindrar spottning
Anm.:
Denna punkt omfattar spotthuvor som är kopplade till vanliga handfängsel via en kedja.
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2. Vapen och utrustning avsedd för upploppskontroll
eller självförsvar:
2.1 Bärbara vapen för elektrisk urladdning som kan rikta en elchock mot en
enda person åt gången, inklusive men inte begränsat till elektriska batonger,
elektriska sköldar, elchockspistoler och elpilsgevär
Anm.:
1. Denna punkt omfattar inte elektriska bälten och andra anordningar som omfattas av punkt 2.1 i bilaga II.
2. Denna punkt omfattar inte individuell utrustning för elchocker när den medföljer den person som ska
använda den för sitt eget personliga skydd.

2.2 Satser som innehåller alla väsentliga komponenter för sammansättning av
bärbara vapen för elektrisk urladdning som omfattas av punkt 2.1
Anm.:
Följande varor anses vara väsentliga komponenter:
- Den enhet som avger en elchock.
- Kontakten, även om den ingår i en fjärrkontroll.
- Elektroderna eller, i tillämpliga fall, de ledningar genom vilka elchocken utdelas.

2.3 Fasta eller monterbara vapen för elektrisk urladdning som täcker ett större
område och kan rikta elchocker mot flera personer

3. Vapen och utrustning för spridning av
oskadliggörande eller irriterande ämnen vid
upploppskontroll eller självförsvar samt besläktade
ämnen:
3.1 Bärbara vapen och utrustning som antingen utdelar en dos av ett
oskadliggörande eller irriterande kemiskt ämne riktat mot en enskild person
eller sprider en dos av ett sådant ämne som påverkar ett begränsat område, t.ex.
i form av en dimma eller ett moln.
Anm.:
1. Denna punkt omfattar inte utrustning som omfattas av punkt ML 7 e i Europeiska unionens gemensamma
militära förteckning. 1
2. Denna punkt omfattar inte individuell bärbar utrustning, även om den innehåller ett kemiskt ämne, när den
medföljer den person som ska använda den för sitt eget personliga skydd.
3. Utöver relevanta kemiska ämnen, t.ex. agens för upploppskontroll eller syntetisk pepparspray (PAVA), ska
de varor som omfattas av punkterna 3.3 och 3.4 anses vara oskadliggörande eller irriterande kemiska ämnen .

1

Senaste version antogs av rådet den 11 mars 2013 (EUT C 90, 27.3.2013, s. 1).
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3.2 N-vanillinylpelargonamid (PAVA) (CAS RN 2444-46-4)
3.3 Oljeharts av spansk peppar (oleoresin capsicum) (OC) (CAS 8023-77-6)

3.4 Blandningar som innehåller minst 0,3 viktprocent PAVA eller OC och ett
lösningsmedel (t.ex. etanol, 1-propanol eller hexan) och som i sig själva skulle
kunna användas som oskadliggörande eller irriterande agens, särskilt i aerosoler
och i vätskeform, eller som skulle kunna användas för tillverkning av
oskadliggörande eller irriterande agens
Anm.:
1. Denna punkt omfattar inte såser och preparat för tillredning av såser, soppor och preparat för tillredning av
soppor, samt blandningar för smaksättning och kryddning, förutsatt att PAVA eller OC inte är det enda
ingående smakämnet.
2. Denna punkt omfattar inte läkemedel för vilka ett godkännande för försäljning har beviljats i enlighet med
unionslagstiftningen.2


3.5 Fast utrustning för spridning av oskadliggörande eller irriterande kemiska
ämnen, som kan fästas på en vägg eller i ett tak inuti en byggnad, som omfattar
en behållare med irriterande eller oskadliggörande kemiska agens och som
aktiveras med hjälp av fjärrkontroll
Anm.:
Utöver relevanta kemiska ämnen, t.ex. agens för upploppskontroll eller syntetisk pepparspray (PAVA), ska de
varor som omfattas av punkterna 3.3 och 3.4 anses vara oskadliggörande eller irriterande kemiska ämnen.


3.6 Fast eller monterbar utrustning för spridning av oskadliggörande eller
irriterande kemiska agens som täcker ett större område och inte är avsedd att
fästas på en vägg eller i ett tak inuti en byggnad
Anm.:
1. Denna punkt omfattar inte utrustning som omfattas av punkt ML 7 e i Europeiska unionens gemensamma
militära förteckning.
2. Denna punkt omfattar även vattenkanoner.
3. Utöver relevanta kemiska ämnen, t.ex. agens för upploppskontroll eller syntetisk pepparspray (PAVA), ska
de varor som omfattas av punkterna 3.3 och 3.4 anses vara oskadliggörande eller irriterande kemiska ämnen.

2 Förbud mot transitering
All transitering av varor som anges i bilaga III är förbjuden om kännedom finns
om att varorna är avsedda att användas för tortyr m.m. i ett tredjeland.

2

Se särskilt Europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om
inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och
veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet (EUT L 136,
30.4.2004, s. 1.) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om
upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel (EGT L 311, 28.11.2001, s. 67).
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3 Krav på exporttillstånd för tekniskt bistånd och
förmedlingstjänster
Det finns även krav på tillstånd för tekniskt bistånd och förmedlingstjänster för
varor som anges i bilaga III, d.v.s. varor som kan användas för tortyr m.m., men
som också har legitim användning. Detta gäller oavsett om ersättning utgår eller
inte.

Varor som kan användas för verkställande av
dödsstraff, men som också har legitim användning
1 Krav på exporttillstånd för varor
Tillstånd krävs för all export av varor som anges i bilaga IIIa, oberoende av
varornas ursprung. Tillstånd krävs dock inte för varor som endast passerar
unionens tullområde, dvs. varor som inte tilldelas någon annan av tullen
godkänd behandling eller användning än förfarandet för extern transitering.

Varor som anges i bilaga IIIa till förordningen
1. Produkter som kan användas för avrättning av människor genom dödlig
injektion:
1.1 Kort- och medellångverkande barbituratbaserade anestetika inklusive, men
inte begränsat till:
a) Amobarbital (CAS RN 57-43-2)
b) Natriumsalt av amobarbital (CAS RN 64-43-7)
c) Pentobarbital (CAS RN 76-74-4)
d) Natriumsalt av pentobarbital (CAS 57-33-0)
e) Sekobarbital (CAS RN 76-73-3)
f) Natriumsalt av sekobarbital (CAS RN 309-43-3)
g) Tiopental (CAS RN 76-75-5)
h) Natriumsalt av tiopental (CAS RN 71-73-8), också känt som
tiopentalnatrium.
Anm.:
Denna punkt omfattar också produkter som innehåller något av de anestetika som förtecknas under kort- eller
medellångverkande barbituratbaserade anestetika.

8(8)

2 Förbud mot transitering
All transitering av varor som anges i bilaga IIIa är förbjuden om kännedom
finns om att varorna är avsedda att användas för tortyr eller annan grym,
omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning i ett tredjeland.

3 Krav på exporttillstånd för tekniskt bistånd och
förmedlingstjänster
Det finns även krav på tillstånd för tekniskt bistånd och förmedlingstjänster för
varor som anges i bilaga IIIa. Detta gäller oavsett om ersättning utgår eller inte.

