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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1352/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής Δεκεμβρίου 2011
για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 του Συμβουλίου για το εμπόριο ορισμένων
αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή,
απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

(4)

Είναι επίσης ανάγκη να διευρυνθεί η απαγόρευση του εμπο
ρίου ζωστήρων για τη χορήγηση ηλεκτρικών σοκ ώστε να
συμπεριληφθούν παρόμοιες συσκευές που φοριούνται στο
σώμα, όπως μανίκια και μανσέτες για τη χορήγηση ηλεκτρι
κών σοκ που έχουν τον ίδιο αντίκτυπο με τους σχετικούς
ζωστήρες.

(5)

Είναι ανάγκη να απαγορευθεί το εμπόριο ράβδων με καρφιά
των οποίων η χρήση δεν επιτρέπεται για την επιβολή του
νόμου. Ενώ τα καρφιά είναι ικανά να προκαλέσουν σημα
ντικό πόνο, οι ράβδοι που φέρουν καρφιά δεν φαίνεται να
είναι αποτελεσματικότερες από τις κανονικές ράβδους για
τον έλεγχο ταραχών ή για την αυτοπροστασία, και ως εκ
τούτου ο πόνος που προκαλούν τα καρφιά είναι απάνθρωπος
και όχι απολύτως απαραίτητος για τους σκοπούς του ελέγ
χου ταραχών ή της αυτοπροστασίας.

(6)

Στην αρίθμηση ορισμένων μερών της συνδυασμένης ονομα
τολογίας (ΣΟ) έχουν επέλθει ορισμένες αλλαγές μετά την
έκδοση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 με αποτέλε
σμα να πρέπει να επικαιροποιηθούν αναλόγως οι σχετικοί
κωδικοί ΣΟ.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για τη θέσπιση κοινού
καθεστώτος εξαγωγών,

(8)

Ο παρών κανονισμός πρέπει να τεθεί αμέσως σε ισχύ, ώστε
να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων που προ
βλέπονται σε αυτόν,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 του Συμβου
λίου, της 27ης Ιουνίου 2005, για το εμπόριο ορισμένων αντικει
μένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για
βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχεί
ριση ή τιμωρία (1), και ιδίως το άρθρο 12 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

(2)

(3)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 επιβάλλει απαγόρευση
στις εξαγωγές αντικειμένων που δεν έχουν πρακτική χρήση
άλλη εκτός από την περίπτωση της θανατικής ποινής, των
βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή
ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, καθώς και ελέγχους
στις εξαγωγές ορισμένων εμπορευμάτων τα οποία μπορούν
να χρησιμοποιηθούν για τέτοιο σκοπό. Σέβεται τα θεμελιώδη
δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται στον
Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ιδίως τον σεβασμό και την προστασία της ανθρώπινης αξιο
πρέπειας, το δικαίωμα στη ζωή και την απαγόρευση των
βασανιστηρίων και της απάνθρωπης και ταπεινωτικής μετα
χείρισης ή τιμωρίας.

Σε ορισμένες πρόσφατες περιπτώσεις, φαρμακευτικά προϊ
όντα που εξάχθηκαν σε τρίτες χώρες παροχετεύθηκαν και
χρησιμοποιήθηκαν για την εφαρμογή θανατικής ποινής,
ιδίως με τη χορήγηση θανατηφόρου υπερβολικής δόσης με
ένεση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδοκιμάζει την εφαρμογή
θανατικής ποινής υπό όλες τις περιστάσεις και καταβάλλει
προσπάθειες για την καθολική της κατάργηση. Οι εξαγωγείς
αντέδρασαν στην ακούσια ανάμειξή τους σε μια τέτοιου
είδους χρήση των προϊόντων που αυτοί ανέπτυξαν για
ιατρική χρήση.

Ως εκ τούτου είναι ανάγκη να συμπληρωθεί ο κατάλογος
των προϊόντων που υπόκεινται σε εμπορικούς περιορισμούς
για την πρόληψη της χρήσης ορισμένων φαρμακευτικών
προϊόντων για την επιβολή θανατικής ποινής και να εξασφα
λιστεί ότι όλοι οι εξαγωγείς φαρμακευτικών προϊόντων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης υπόκεινται σε ομοιόμορφους κανόνες
από την άποψη αυτή. Τα περί ων ο λόγος φαρμακευτικά
προϊόντα αναπτύχθηκαν για αναισθησία και καταπράϋνση,
μεταξύ άλλων, και ως εκ τούτου η εξαγωγή τους δεν πρέπει
να υπόκειται σε πλήρη απαγόρευση.

(1) ΕΕ L 200 της 30.7.2005, σ. 1.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το παράρτημα II και το παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1236/2005 αντικαθίστανται με τα κείμενα στο παράρτημα I και
στο παράρτημα II, αντιστοίχως.

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής
του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δεν εφαρμόζεται στα προϊόντα που αναφέρονται στο σημείο 4.1
του παραρτήματος III για τα οποία έχει ήδη κατατεθεί διασάφηση
εξαγωγής πριν από την έναρξη ισχύος αυτού.
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Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα στα κράτη μέλη
σύμφωνα με τις Συνθήκες.
Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2011.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSO

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Κατάλογος των αντικειμένων που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4
Εισαγωγικό σημείωμα:
Οι κωδικοί ΣΟ που αναφέρονται στο παρόν παράρτημα αφορούν κωδικούς που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I μέρος 2 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία
και το κοινό δασμολόγιο (1).
Στις περιπτώσεις που προηγείται η λέξη “ex”, τα αντικείμενα που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1236/2005
αποτελούν μόνον ένα μέρος του πεδίου εφαρμογής του κωδικού ΣΟ και καθορίζονται τόσο από την περιγραφή που παρατίθεται
στο παρόν παράρτημα όσο και από τον κωδικό ΣΟ.
Σημείωση: Ο παρών κατάλογος δεν καλύπτει ιατροτεχνικά προϊόντα.
Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

1.

Αντικείμενα σχεδιασμένα για την εκτέλεση ανθρώπων, ως εξής:

ex 4421 90 98
ex 8208 90 00

1.1. Αγχόνες και λαιμητόμοι.

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

1.2. Ηλεκτρικές καρέκλες για την εκτέλεση ανθρώπων.

ex 9406 00 38
ex 9406 00 80

1.3. Θάλαμοι αερίων, από π.χ. χάλυβα και γυαλί, σχεδιασμένοι για την εκτέλεση ανθρώπων με τη
χορήγηση θανατηφόρου αερίου ή ουσίας.

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

1.4. Αυτόματα συστήματα για ενδοφλέβιες ενέσεις φαρμακευτικών ουσιών σχεδιασμένα για την εκτέ
λεση ανθρώπων με τη χορήγηση θανατηφόρου χημικής ουσίας.

2.
ex 8543 70 90

2.1. Συσκευές για τη χορήγηση ηλεκτρικών σοκ που φοριούνται στο σώμα από κρατούμενο, όπως
ζωστήρες, μανίκια και μανσέτες, σχεδιασμένα για την καταστολή ανθρώπων με τη χορήγηση
ηλεκτρικών σοκ με τάση άνευ φορτίου που υπερβαίνει τα 10 000 V.
3.

ex 9304 00 00

Αντικείμενα σχεδιασμένα για την καταστολή ανθρώπων, ως εξής:

Φορητές συσκευές που θεωρητικά είναι σχεδιασμένες για τον έλεγχο ταραχών, ως εξής:

3.1. Ράβδοι ή ρόπαλα από μέταλλο ή άλλο υλικό, που φέρουν καρφιά.

(1) ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1.».
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Κατάλογος των αντικειμένων που αναφέρονται στο άρθρο 5
Εισαγωγικό σημείωμα:
Οι κωδικοί ΣΟ που αναφέρονται στο παρόν παράρτημα αφορούν κωδικούς που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I μέρος 2 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο.
Στις περιπτώσεις που προηγείται η λέξη “ex”, τα αντικείμενα που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1236/2005
αποτελούν μόνον ένα μέρος του πεδίου εφαρμογής του κωδικού ΣΟ και καθορίζονται τόσο από την περιγραφή που παρατίθεται
στο παρόν παράρτημα όσο και από τον κωδικό ΣΟ.
Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

1.

Αντικείμενα σχεδιασμένα για την καταστολή ανθρώπων, ως εξής:

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

1.1. Καρέκλες καταστολής και πλαίσια με σιδηρά δεσμά.

ex 7326 90 98
ex 8301 50 00
ex 3926 90 97

1.2. Πέδες (ποδών), αλυσίδες πρόσδεσης περισσοτέρων του ενός ατόμων, αγκύλια (κρίκοι ποδών) και
ατομικές χειροπέδες ή κρίκοι

Σημείωση:
Το σημείο αυτό δεν αφορά τις καρέκλες συγκράτησης που σχεδιάζονται για ανθρώπους με
αναπηρία.

Σημείωση:
Το σημείο αυτό δεν αφορά τις «απλές χειροπέδες». Οι απλές χειροπέδες είναι χειροπέδες που έχουν
συνολικό μήκος, συμπεριλαμβανομένης της αλυσίδας και αν μετρηθούν από το εξωτερικό άκρο
της μιας χειροπέδης έως το εξωτερικό άκρο της άλλης μεταξύ 150 και 280 χιλιοστών, όταν είναι
κλειστές και δεν έχουν τροποποιηθεί με σκοπό να προξενούν σωματικό πόνο.

ex 7326 90 98
ex 8301 50 00
ex 3926 90 97

1.3. Χειροπέδες για αντίχειρες και όργανα σύνθλιψης του αντίχειρα, συμπεριλαμβανομένων των οδο
ντωτών χειροπεδών για αντίχειρες.
2.

ex 8543 70 90
ex 9304 00 00

Φορητές συσκευές σχεδιασμένες για τον έλεγχο ταραχών ή την αυτοπροστασία, ως εξής:

2.1. Φορητές συσκευές ηλεκτροσόκ, όπου περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ράβδοι ηλεκτροσόκ, ασπί
δες ηλεκτροσόκ, αναισθητοποιητικά όπλα, αεροβόλα όπλα ηλεκτροσόκ με τάση άνευ φορτίου που
υπερβαίνει τα 10 000 V.
Σημείωση:
1. Το σημείο αυτό δεν αφορά τις ζώνες για ηλεκτροσόκ όπως περιγράφονται στο στοιχείο 2.1 του
παραρτήματος II.
2. Το σημείο αυτό δεν αφορά τις ατομικές συσκευές ηλεκτροσόκ όταν φέρονται από το χρήστη
τους για την ατομική του προστασία.
3.

ex 8424 20 00
ex 9304 00 00

Φορητός εξοπλισμός για τη διάχυση ουσιών εξουδετέρωσης με σκοπό τον έλεγχο ταραχών
ή την αυτοπροστασία και συναφείς ουσίες, ως εξής:

3.1. Φορητές συσκευές σχεδιασμένες ή τροποποιημένες για τον σκοπό του ελέγχου ταραχών ή της
αυτοπροστασίας με τη χορήγηση ή διάχυση χημικής ουσίας εξουδετέρωσης
Σημείωση:
Το σημείο αυτό δεν αφορά τις ατομικές φορητές συσκευές, ακόμη και όταν περιέχουν χημική
ουσία, όταν φέρονται από το χρήστη τους για την ατομική του προστασία.

ex 2924 29 98

3.2. Πελαργονικό οξύ, vanillylamide (PAVA) (CAS 2444-46-4).

ex 2939 99 00

3.3. Oleoresin capsicum (βάλσαμο κοκκινοπίπερου) (OC) (CAS 8023-77-6).
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Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

4.
ex 2933 53 90
[α) έως στ)]
ex 2933 59 95
[ζ) και η)]

Προϊόντα που είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση ανθρώπων με θανατη
φόρο ένεση, ως εξής:

4.1. Βαρβιτουρικά αναισθητικά σύντομης και μεσαίας δράσης μεταξύ των οποίων, ενδεικτικά, τα ακό
λουθα:
α) αμοβαρβιτάλη (CAS RN 57-43-2)
β) αμοβαρβιτάλη νατρίου (CAS RN 64-43-7)
γ) πεντοβαρβιτάλη (CAS RN 76-74-4)
δ) πεντοβαρβιτάλη νατρίου (CAS RN 57-33-0)
ε) σεκοβαρβιτάλη (CAS RN 76-73-3)
στ) σεκοβαρβιτάλη νατρίου (CAS RN 309-43-3)
ζ) θειοπεντάλη (CAS RN 76-75-5)
η) θειοπεντάλη νατρίου (CAS RN 71-73-8), γνωστή και ως θειοπεντόνη νατρίου
Σημείωση:
Σε αυτήν τη θέση περιλαμβάνονται και προϊόντα που περιέχουν μια από τις αναισθητικές ουσίες
από τον κατάλογο σύντομης και μεσαίας δράσης βαρβιτουρικών αναισθητικών.»
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