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Tarkistus 31 kuuluu seuraavasti: 

Tarkistus 31 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 15 kohta – -a alakohta (uusi) 

Asetus (EY) N:o 1236/2005 

Liite III – sarake 2 – 1 ja 2 kohta  

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 -a) korvataan liitteessä III olevan toisen 

sarakkeen 1 ja 2 kohdat seuraavasti: 

1. Henkilöihin kohdistuvaan 

voimankäyttöön suunnitellut tavarat 

seuraavasti: 

"1. Henkilöihin kohdistuvaan 

voimankäyttöön suunnitellut tavarat 

seuraavasti: 

1.1 Kahleet ja joukkokahleet 1.1 Kahleet ja joukkokahleet 

Huomautukset: Huomautukset: 

1. Kahleet ovat kahlitsemisvälineitä, jotka 1. Kahleet ovat kahlitsemisvälineitä, jotka 
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muodostuvat kahdesta lukitusmekanismilla 

varustetusta renkaasta, joita yhdistää ketju 

tai tanko. 

muodostuvat kahdesta lukitusmekanismilla 

varustetusta renkaasta, joita yhdistää ketju 

tai tanko. 

2. Tämä kohta ei koske jalkakahleita ja 

joukkokahleita, jotka on kielletty liitteessä 

II olevassa 2.3 kohdassa. 

2. Tämä kohta ei koske jalkakahleita ja 

joukkokahleita, jotka on kielletty liitteessä 

II olevassa 2.3 kohdassa. 

3. Tämä kohta ei koske tavanomaisia 

käsirautoja. Tavanomaisille käsiraudoilla 

tarkoitetaan käsirautoja, jotka täyttävät 

seuraavat ehdot: 

3. Tämä kohta ei koske tavanomaisia 

käsirautoja. Tavanomaisille käsiraudoilla 

tarkoitetaan käsirautoja, jotka täyttävät 

seuraavat ehdot: 

– niiden kokonaispituus on molemmat 

rannekkeet lukittuina ja ketju mukaan 

luettuna toisen rannekkeen ulkoreunasta 

toisen rannekkeen ulkoreunaan mitattuna 

150–280 mm, 

– niiden kokonaispituus on molemmat 

rannekkeet lukittuina ja ketju mukaan 

luettuna toisen rannekkeen ulkoreunasta 

toisen rannekkeen ulkoreunaan mitattuna 

150–280 mm, 

– kummankin rannekkeen 

sisäympärysmitta on enintään 165 mm, kun 

lukitushampaisto on lukittuneena 

lukitusmekanismissa viimeisen loven 

kohdalla, 

– kummankin rannekkeen 

sisäympärysmitta on enintään 165 mm, kun 

lukitushampaisto on lukittuneena 

lukitusmekanismissa viimeisen loven 

kohdalla, 

– kummankin rannekkeen 

sisäympärysmitta on vähintään 200 mm, 

kun lukitushampaisto on lukittuneena 

lukitusmekanismissa ensimmäisen loven 

kohdalla, ja 

– kummankin rannekkeen 

sisäympärysmitta on vähintään 200 mm, 

kun lukitushampaisto on lukittuneena 

lukitusmekanismissa ensimmäisen loven 

kohdalla, ja 

– rannekkeita ei ole muunnettu 

aiheuttamaan ruumiillista kipua tai 

kärsimystä. 

– rannekkeita ei ole muunnettu 

aiheuttamaan ruumiillista kipua tai 

kärsimystä. 

1.2 Yksittäiset lukitusmekanismilla 

varustetut kahlitsemisrenkaat, joiden 

sisäympärysmitta ylittää 165 mm, kun 

lukitushampaisto on lukittuneena 

lukitusmekanismissa viimeisen loven 

kohdalla 

1.2 Yksittäiset lukitusmekanismilla 

varustetut kahlitsemisrenkaat, joiden 

sisäympärysmitta ylittää 165 mm, kun 

lukitushampaisto on lukittuneena 

lukitusmekanismissa viimeisen loven 

kohdalla 

Huomutukset: Huomutukset: 

Tähän sisältyvät lukitusmekanismilla 

varustetut kaulakahleet ja muut yksittäiset 

kahlitsemisrenkaat, jotka on kytketty 

tavanomaisiin käsirautoihin ketjulla 

Tähän sisältyvät lukitusmekanismilla 

varustetut kaulakahleet ja muut yksittäiset 

kahlitsemisrenkaat, jotka on kytketty 

tavanomaisiin käsirautoihin ketjulla 

1.3 Sylkyhuput: huput, mukaan lukien 

verkosta tehdyt huput, jotka peittävät suun 

sylkemisen estämiseksi 

1.3 Sylkyhuput: huput, mukaan lukien 

verkosta tehdyt huput, jotka peittävät suun 

sylkemisen estämiseksi 

Huomautukset: Huomautukset: 

Tähän sisältyvät sylkyhuput, jotka on 

kytketty tavanomaisiin käsirautoihin 

Tähän sisältyvät sylkyhuput, jotka on 

kytketty tavanomaisiin käsirautoihin 
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ketjulla ketjulla 

 1.3 a Hihnoilla varustetut tuolit, laudat ja 

sängyt 

2. Mellakantorjuntaan tai itsesuojeluun 

suunnitellut aseet ja välineet seuraavasti: 

2. Mellakantorjuntaan tai itsesuojeluun 

suunnitellut aseet ja välineet seuraavasti: 

2.1 Kannettavat sähköshokkiaseet, joilla 

voidaan antaa sähköisku ainoastaan yhdelle 

henkilölle kerrallaan, myös sähköpamput, -

kilvet ja -pistoolit ja sähkönuolia ampuvat 

pistoolit 

2.1 Kannettavat sähköshokkiaseet, joilla 

voidaan antaa sähköisku ainoastaan yhdelle 

henkilölle kerrallaan, myös sähköpamput, -

kilvet ja -pistoolit ja sähkönuolia ampuvat 

pistoolit 

Huomautukset: Huomautukset: 

1. Tämä kohta ei koske liitteessä II 

olevassa 2.1 kohdassa kuvattuja 

sähköshokkivöitä ja muita laitteita. 

1. Tämä kohta ei koske liitteessä II 

olevassa 2.1 kohdassa kuvattuja 

sähköshokkivöitä ja muita laitteita. 

2. Tämä kohta ei koske yksilöllisiä 

sähköshokkivälineitä, kun ne ovat 

käyttäjänsä mukana hänen henkilökohtaista 

suojautumistaan varten. 

2. Tämä kohta ei koske yksilöllisiä 

sähköshokkivälineitä, kun ne ovat 

käyttäjänsä mukana hänen henkilökohtaista 

suojautumistaan varten. 

2.2 Pakkaukset, jotka sisältävät kaikki 

olennaiset osat 2.1 kohdassa tarkoitettujen 

kannettavien sähköshokkiaseiden 

kokoamiseksi 

2.2 Pakkaukset, jotka sisältävät kaikki 

olennaiset osat 2.1 kohdassa tarkoitettujen 

kannettavien sähköshokkiaseiden 

kokoamiseksi 

Huomautukset: Huomautukset: 

Seuraavat tavarat katsotaan olennaisiksi 

osiksi: 

Seuraavat tavarat katsotaan olennaisiksi 

osiksi: 

– sähköiskun tuottava yksikkö, – sähköiskun tuottava yksikkö, 

– katkaisija, myös kauko-ohjattava, ja – katkaisija, myös kauko-ohjattava, ja 

– elektrodit tai tapauksen mukaan johdot, 

joiden välityksellä sähköisku annetaan. 

– elektrodit tai tapauksen mukaan johdot, 

joiden välityksellä sähköisku annetaan. 

2.3 Kiinteät tai koottavat sähköshokkiaseet, 

jotka kattavat laajan alueen ja joilla 

voidaan antaa sähköiskuja useille 

henkilöille 

2.3 Kiinteät tai koottavat sähköshokkiaseet, 

jotka kattavat laajan alueen ja joilla 

voidaan antaa sähköiskuja useille 

henkilöille 

 2.3 a Joukkojenhallintaan tai 

mellakantorjuntaan tarkoitetut akustiset 

laitteet 

 2.3 b Millimetriaaltoaseet." 

 

(Koskee kaikkia kieliversioita.) 


