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Pozměňovací návrh  31 by měl znít: 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – bod 15 – písm. -a) (nové) 

Nařízení (ES) č. 1236/2005 

Příloha III – sloupec 2 – body 1 a 2  

 

Původní znění Pozměňovací návrh 

 -a) V příloze III druhém sloupci se body 1 

a 2 nahrazují tímto: 

1. Zboží určené k zadržování lidí: „1. Zboží určené k zadržování lidí: 

1.1. Pouta a spojené řetězy. 1.1. Pouta a spojené řetězy. 

Pozn.: Pozn.: 

1. Pouta jsou prostředky pro omezování 

pohybu vybavené zamykacím 

mechanismem sestávající ze dvou manžet 

nebo náramků spojených řetízkem nebo 

tyčkou. 

2. Tato položka nezahrnuje okovy na nohy 

1. Pouta jsou prostředky pro omezování 

pohybu vybavené zamykacím 

mechanismem sestávající ze dvou manžet 

nebo náramků spojených řetízkem nebo 

tyčkou. 

2. Tato položka nezahrnuje okovy na nohy 
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a spojené řetězy, které jsou zakázány podle 

bodu 2.3 přílohy II. 

3. Tato položka nezahrnuje „běžná pouta“. 

Běžnými pouty se rozumějí pouta, která 

splňují všechny tyto podmínky: 

— jejich celkový rozměr včetně řetězu, 

měřeno od vnějšího okraje jednoho pouta k 

vnějšímu okraji druhého pouta, je mezi 150 

a 280 mm při uzamčených manžetách, 

— vnitřní obvod každé manžety je 

maximálně 165 mm při západce zapadlé do 

posledního zářezu vstupujícího do 

zamykacího mechanismu,  

— vnitřní obvod každé manžety je 

minimálně 200 mm při západce zapadlé do 

prvního zářezu vstupujícího do 

zamykacího mechanismu a dále  

— manžety nebyly upraveny tak, aby 

způsobovaly fyzickou bolest nebo utrpení. 

a spojené řetězy, které jsou zakázány podle 

bodu 2.3 přílohy II. 

3. Tato položka nezahrnuje „běžná pouta“. 

Běžnými pouty se rozumějí pouta, která 

splňují všechny tyto podmínky: 

— jejich celkový rozměr včetně řetězu, 

měřeno od vnějšího okraje jednoho pouta k 

vnějšímu okraji druhého pouta, je mezi 150 

a 280 mm při uzamčených manžetách, 

— vnitřní obvod každé manžety je 

maximálně 165 mm při západce zapadlé do 

posledního zářezu vstupujícího do 

zamykacího mechanismu,  

— vnitřní obvod každé manžety je 

minimálně 200 mm při západce zapadlé do 

prvního zářezu vstupujícího do 

zamykacího mechanismu a dále  

— manžety nebyly upraveny tak, aby 

způsobovaly fyzickou bolest nebo utrpení. 

1.2. Jednotlivé manžety či náramky 

vybavené zamykacím mechanismem s 

vnitřním obvodem nad 165 mm při 

západce zapadlé do posledního zářezu 

vstupujícího do zamykacího mechanismu 

1.2. Jednotlivé manžety či náramky 

vybavené zamykacím mechanismem s 

vnitřním obvodem nad 165 mm při 

západce zapadlé do posledního zářezu 

vstupujícího do zamykacího mechanismu 

Pozn.: Pozn.: 

Tato položka zahrnuje obojky a další 

jednotlivé manžety či náramky vybavené 

zamykacím mechanismem a spojené 

řetězem s běžnými pouty na rukou. 

Tato položka zahrnuje obojky a další 

jednotlivé manžety či náramky vybavené 

zamykacím mechanismem a spojené 

řetězem s běžnými pouty na rukou. 

1.3. Kápě proti plivání: kápě, včetně kapucí 

ze síťoviny s krytkou na ústa, která brání 

plivání. 

Pozn.: Tato položka zahrnuje kápě proti 

plivání, které jsou spojené řetězem s 

běžnými pouty na rukou. 

1.3. Kápě proti plivání: kápě, včetně kapucí 

ze síťoviny s krytkou na ústa, která brání 

plivání. 

Pozn.: Tato položka zahrnuje kápě proti 

plivání, které jsou spojené řetězem s 

běžnými pouty na rukou. 

 1.3.a Židle, desky a lůžka s řemínky 

2. Zbraně a zařízení určené ke zvládání 

nepokojů nebo k vlastní ochraně: 

2. Zbraně a zařízení určené ke zvládání 

nepokojů nebo k vlastní ochraně: 

2.1. Přenosné zbraně vydávající elektrický 

výboj, které mohou každým výbojem 

zasáhnout jen jednu osobu, včetně, kromě 

jiného, elektrických obušků, elektrických 

štítů, ochromujících střelných zbraní a 

zbraní vystřelujících elektrické šipky 

2.1. Přenosné zbraně vydávající elektrický 

výboj, které mohou každým výbojem 

zasáhnout jen jednu osobu, včetně, kromě 

jiného, elektrických obušků, elektrických 

štítů, ochromujících střelných zbraní a 

zbraní vystřelujících elektrické šipky 
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Poznámky: Poznámky: 

1. Tato položka nezahrnuje pásy vydávající 

elektrické šoky a další zařízení spadající 

pod položku 2.1 přílohy II. 

1. Tato položka nezahrnuje pásy vydávající 

elektrické šoky a další zařízení spadající 

pod položku 2.1 přílohy II. 

2. Tato položka nezahrnuje individuální 

elektronická zařízení pro aplikaci šoků, 

která má uživatel pro vlastní osobní 

ochranu. 

2.2. Soupravy obsahující všechny základní 

součástí pro montáž přenosných zbraní 

vydávajících elektrický výboj, na které se 

vztahuje bod 2.1. 

Za základní součásti se považují tyto 

výrobky:  

— zařízení vyrábějící elektrický výboj, 

— spínač na dálkovém ovládači nebo 

mimo něj a  

— elektrody, případně dráty, jejichž 

prostřednictvím se má elektrický výboj 

vykonávat 

2.3. Fixní nebo vestavitelné přenosné 

zbraně vydávající elektrický výboj s 

širokým dosahem, které mohou 

elektrickým výbojem zasáhnout více osob 

2. Tato položka nezahrnuje individuální 

elektronická zařízení pro aplikaci šoků, 

která má uživatel pro vlastní osobní 

ochranu. 

2.2. Soupravy obsahující všechny základní 

součástí pro montáž přenosných zbraní 

vydávajících elektrický výboj, na které se 

vztahuje bod 2.1. 

Za základní součásti se považují tyto 

výrobky:  

— zařízení vyrábějící elektrický výboj, 

— spínač na dálkovém ovládači nebo 

mimo něj a  

— elektrody, případně dráty, jejichž 

prostřednictvím se má elektrický výboj 

vykonávat 

2.3. Fixní nebo vestavitelné přenosné 

zbraně vydávající elektrický výboj s 

širokým dosahem, které mohou 

elektrickým výbojem zasáhnout více osob 

 2.3.a Akustická zařízení určená ke 

zvládání davů nebo nepokojů 

 2.3.b Zbraně využívající milimetrové vlny“ 

 

(Týká se všech jazykových znění.) 


