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Ændringsforslag 31 får følgende ordlyd: 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – nr. 15 – litra -a) (nyt) 

Forordning (EF) nr. 1236/2005 

Bilag III – kolonne 2 – punkt 1 og 2  

 

Nuværende ordlyd Ændringsforslag 

 -a) I bilag III, anden kolonne, affattes 

pkt. 1 og 2 således: 

1. Varer konstrueret til at indskrænke 

menneskers frihed: 

"1. Varer konstrueret til at indskrænke 

menneskers frihed:  

1.1. Lænker og lænker til sammenkædning 

af fanger 

1.1. Lænker og lænker til sammenkædning 

af fanger 

Noter: Noter: 

1. Lænker er frihedsindskrænkende 

instrumenter bestående af to jern eller ringe 

udstyret med en låsemekanisme og 

1. Lænker er frihedsindskrænkende 

instrumenter bestående af to jern eller ringe 

udstyret med en låsemekanisme og 
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forbundet af en kæde eller en barre 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 

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 

håndjern forstås håndjern, der opfylder alle 

følgende betingelser: 

3. Kontrol ifølge dette punkt gælder ikke 

»almindelige håndjern«. Ved almindelige 

håndjern 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 

— 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 

låsemekanismens inderste hak 

— hvert jerns indvendige omkreds er højst 

165 mm, når palen er i indgreb i 

låsemekanismens inderste hak 

— hvert jerns indvendige omkreds er 

mindst 200 mm, når palen er i indgreb i 

låsemekanismens yderste hak og 

— hvert jerns indvendige omkreds er 

mindst 200 mm, når palen er i indgreb i 

låsemekanismens yderste hak og 

— der er ikke foretaget ændringer af 

håndjernene med henblik på at forårsage 

smerte eller lidelse 

— der er ikke foretaget ændringer af 

håndjernene med henblik på at forårsage 

smerte eller lidelse 

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 

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: 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 

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 

1.3. Spythætter: hætter, herunder af net, 

som dækker munden og derved forhindrer, 

at der spyttes 

1.3. Spythætter: hætter, herunder af net, 

som dækker munden og derved forhindrer, 

at der spyttes 

Note: Note: 

Dette punkt omfatter spythætter, som er 

forbundet til almindelige håndjern ved 

hjælp af en kæde 

Dette punkt omfatter spythætter, som er 

forbundet til almindelige håndjern ved 

hjælp af en kæde 

 1.3.a Borde, brætter og senge udstyret 

med remme til fastspænding. 

2. Våben og anordninger konstrueret med 

henblik på bekæmpelse af optøjer eller 

2. Våben og anordninger konstrueret med 

henblik på bekæmpelse af optøjer eller 
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selvforsvar: selvforsvar: 

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 

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: Noter: 

1. Kontrol ifølge dette punkt gælder ikke 

elektriske bælter og andre anordninger som 

er omfattet af punkt 2.1 i bilag II 

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 

2. Kontrol ifølge dette punkt gælder ikke 

særskilte elektrochokanordninger, der 

følger brugeren med henblik på brugerens 

egen personlige beskyttelse 

2.2. Sæt, der indeholder alle væsentlige 

komponenter til at samle bærbare 

elektrochokvåben, som er underkastet af 

kontrol ifølge punkt 2.1 

2.2. Sæt, der indeholder alle væsentlige 

komponenter til at samle bærbare 

elektrochokvåben, som er underkastet af 

kontrol ifølge punkt 2.1 

Note: Note: 

Følgende varer anses for at udgøre 

væsentlige komponenter: 

Følgende varer anses for at udgøre 

væsentlige komponenter: 

— enheden, der producerer et elektrisk 

stød 

— enheden, der producerer et elektrisk 

stød 

— udløseren, uanset at denne er placeret på 

en fjernkontrol, og 

— udløseren, uanset at denne er placeret på 

en fjernkontrol, og 

— elektroder eller eventuelt ledninger, som 

det elektriske chok indgives med 

— elektroder eller eventuelt ledninger, som 

det elektriske chok indgives med 

2.3. Faste eller monterbare 

elektrochokvåben, som dækker er stort 

område og kan give flere personer elektrisk 

stød 

2.3. Faste eller monterbare 

elektrochokvåben, som dækker er stort 

område og kan give flere personer elektrisk 

stød 

 2.3.a Akustiske anordninger beregnet til 

at få kontrol med folkemængder/optøjer 

 2.3.b Millimeterbølgevåben" 

 

(Vedrører alle sprogudgaver.) 


