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Изменение 31 да се чете, както следва: 

Предложение за регламент 

Член 1 –  точка 15 – буква -а) (нова) 

Регламент (ЕО) № 1236/2005 

Приложение ІІІ - колона 2 - точки 1 и 2  

 

Текст в сила Изменение 

 -a) В приложение ІІІ, колона 2, 

точки 1 и 2 се заменят със следното: 

1. Стоки, предназначени за задържане 

на хора, както следва: 

„1. Стоки, предназначени за задържане 

на хора, както следва: 

1.1. Букаи и вериги  1.1. Букаи и вериги  

Бележка: Бележка: 

1. Букаите са окови, състоящи се от две 

белезници или халки, снабдени с 

механизъм за заключване и свързваща 

1. Букаите са окови, състоящи се от две 

белезници или халки, снабдени с 

механизъм за заключване и свързваща 
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ги верига или пръчка. 

2. Тази точка не се прилага за оковите за 

краката и веригите, забранени с точка 

2.3 от приложение II  

3. Тази точка не се прилага за 

„обикновените белезници“. 

Обикновените белезници са белезници, 

които изпълняват всички от следните 

условия: 

— общият им размер, включително 

веригата, измерен от външния ръб на 

едната халка до външния ръб на другата 

халка, е между 150 и 280 mm, когато и 

двете са заключени; 

— вътрешната обиколка на всяка халка 

е максимум 165 mm, когато 

задържащият механизъм е включен на 

последния зъб, влизащ в заключващия 

механизъм; 

— вътрешната обиколка на всяка халка 

е минимум 200 mm, когато задържащият 

механизъм е включен на първия зъб, 

влизащ в заключващия механизъм; и 

— халките не са били модифицирани, за 

да причиняват физическа болка или 

страдания. 

ги верига или пръчка. 

2. Тази точка не се прилага за оковите за 

краката и веригите, забранени с точка 

2.3 от приложение II  

3. Тази точка не се прилага за 

„обикновените белезници“. 

Обикновените белезници са белезници, 

които изпълняват всички от следните 

условия: 

— общият им размер, включително 

веригата, измерен от външния ръб на 

едната халка до външния ръб на другата 

халка, е между 150 и 280 mm, когато и 

двете са заключени; 

— вътрешната обиколка на всяка халка 

е максимум 165 mm, когато 

задържащият механизъм е включен на 

последния зъб, влизащ в заключващия 

механизъм; 

— вътрешната обиколка на всяка халка 

е минимум 200 mm, когато задържащият 

механизъм е включен на първия зъб, 

влизащ в заключващия механизъм; и 

— халките не са били модифицирани, за 

да причиняват физическа болка или 

страдания. 

1.2. Отделни белезници или халки, 

които са снабдени с механизъм за 

заключване и имат вътрешна обиколка, 

надвишаваща 165 mm, когато 

задържащият механизъм е включен на 

последния зъб, влизащ в заключващия 

механизъм  

1.2. Отделни белезници или халки, 

които са снабдени с механизъм за 

заключване и имат вътрешна обиколка, 

надвишаваща 165 mm, когато 

задържащият механизъм е включен на 

последния зъб, влизащ в заключващия 

механизъм  

Забележка: Забележка: 

Тази точка включва оковите за врат и 

други отделни белезници или халки, 

снабдени с механизъм за заключване, 

които са вързани към обикновени 

белезници с помощта на верига 

Тази точка включва оковите за врат и 

други отделни белезници или халки, 

снабдени с механизъм за заключване, 

които са вързани към обикновени 

белезници с помощта на верига 

1.3. Качулки против плюене: качулки, 

включително качулки от мрежа, 

включващи покритие за устата, което не 

позволява плюене  

Забележка: Тази точка включва 

качулките против плюене, които са 

1.3. Качулки против плюене: качулки, 

включително качулки от мрежа, 

включващи покритие за устата, което не 

позволява плюене  

Забележка: Тази точка включва 

качулките против плюене, които са 
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вързани към обикновени белезници с 

помощта на верига 

вързани към обикновени белезници с 

помощта на верига 

 1.3.a. Столове, плоскости и легла с 

ремъци 

2. Оръжия и устройства, предназначени 

за контрол на безредици или за 

самозащита, както следва: 

2. Оръжия и устройства, предназначени 

за контрол на безредици или за 

самозащита, както следва: 

2.1. Преносими устройства с 

електрически разряд, които могат да се 

използват само срещу едно лице при 

всяко пускане на електрически шок, 

включително, но не само 

електрошокови палки, електрошокови 

щитове, зашеметяващи оръжия и 

оръжия с електрошокови стрели  

2.1. Преносими устройства с 

електрически разряд, които могат да се 

използват само срещу едно лице при 

всяко пускане на електрически шок, 

включително, но не само 

електрошокови палки, електрошокови 

щитове, зашеметяващи оръжия и 

оръжия с електрошокови стрели  

Забележки: Забележки: 

1. Тази точка не се прилага за 

електрошоковите колани и другите 

устройства в обхвата на точка 2.1 от 

приложение II 

1. Тази точка не се прилага за 

електрошоковите колани и другите 

устройства в обхвата на точка 2.1 от 

приложение II 

2. Тази точка не се прилага за 

индивидуални електронни шокови 

устройства, когато техният потребител 

носи тези устройства със себе си за 

собствена защита 

2.2. Комплекти, съдържащи всички 

съществени компоненти за сглобяване 

на преносими оръжия с електрически 

разряд, които се контролират по точка 

2.1. 

Забележка:  

За съществени компоненти се считат 

следните стоки: 

— устройството за произвеждане на 

електрически шок, 

— превключвателят, независимо от това 

дали се намира на дистанционно 

управление, и  

— електродите или, когато е 

приложимо, жиците, през които се 

пуска електрическият шок 

2.3. Фиксирани или сглобяеми оръжия с 

електрически разряд, които имат голям 

обхват и могат да насочват 

2. Тази точка не се прилага за 

индивидуални електронни шокови 

устройства, когато техният потребител 

носи тези устройства със себе си за 

собствена защита 

2.2. Комплекти, съдържащи всички 

съществени компоненти за сглобяване 

на преносими оръжия с електрически 

разряд, които се контролират по точка 

2.1. 

Забележка:  

За съществени компоненти се считат 

следните стоки: 

— устройството за произвеждане на 

електрически шок, 

— превключвателят, независимо от това 

дали се намира на дистанционно 

управление, и  

— електродите или, когато е 

приложимо, жиците, през които се 

пуска електрическият шок 

2.3. Фиксирани или сглобяеми оръжия с 

електрически разряд, които имат голям 

обхват и могат да насочват 
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електрически шокове срещу много лица електрически шокове срещу много лица 

 2.3.а. Звукови устройства за контрол 

на тълпи/безредици 

 2.3.б. Оръжия с милиметрови вълни“ 

 

(Отнася се до текстовете на всички езици.) 


