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31 pakeitimas išdėstomas taip: 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 15 punkto -a punktas (naujas) 

Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005 

III priedo 2 stulpelio 1 ir 2 punktai  

 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 (-a) III priedo antro stulpelio 1 ir 2 

punktai pakeičiami taip: 

1. Prekės, sukurtos žmonėms surakinti: „1. Prekės, sukurtos žmonėms surakinti: 

1.1. Pančiai ir grandinės žmonių grupei 

surakinti 

1.1. Pančiai ir grandinės žmonių grupei 

surakinti 

Pastabos Pastabos 

1. Pančiai yra suvaržymo priemonės, kurias 

sudaro du antrankiai ar žiedai su užraktu ir 

1. Pančiai yra suvaržymo priemonės, kurias 

sudaro du antrankiai ar žiedai su užraktu ir 
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juos jungiančia grandine ar strypu. juos jungiančia grandine ar strypu. 

2. Šis punktas netaikomas kojų surakinimo 

įrankiams ir grandinėms žmonių grupei 

surakinti, kurių draudimas nustatytas II 

priedo 2.3 punkte. 

2. Šis punktas netaikomas kojų surakinimo 

įrankiams ir grandinėms žmonių grupei 

surakinti, kurių draudimas nustatytas II 

priedo 2.3 punkte. 

3. Šis punktas netaikomas paprastiems 

antrankiams. Paprasti antrankiai yra 

antrankiai, kurie tenkina visas tolesnes 

sąlygas:  

3. Šis punktas netaikomas paprastiems 

antrankiams. Paprasti antrankiai yra 

antrankiai, kurie tenkina visas tolesnes 

sąlygas: 

—užrakintų antrankių bendras ilgis, 

įskaitant grandinę, matuojant nuo vieno 

antrankio išorinio krašto iki kito antrankio 

išorinio krašto, yra 150–280 mm;  

—užrakintų antrankių bendras ilgis, 

įskaitant grandinę, matuojant nuo vieno 

antrankio išorinio krašto iki kito antrankio 

išorinio krašto, yra 150–280 mm;  

—kiekvieno antrankio vidaus apimtis yra 

ne didesnė kaip 165 mm, kai užrakinant 

mechanizmas užkabinamas už paskutinio 

danties;  

—kiekvieno antrankio vidaus apimtis yra 

ne didesnė kaip 165 mm, kai užrakinant 

mechanizmas užkabinamas už paskutinio 

danties;  

—kiekvieno antrankio vidaus apimtis yra 

ne mažesnė kaip 200 mm, kai užrakinant 

mechanizmas užkabinamas už paskutinio 

danties; taip pat 

—kiekvieno antrankio vidaus apimtis yra 

ne mažesnė kaip 200 mm, kai užrakinant 

mechanizmas užkabinamas už paskutinio 

danties; taip pat 

—antrankiai nepritaikyti fiziniam skausmui 

ar kančiai sukelti.  

—antrankiai nepritaikyti fiziniam skausmui 

ar kančiai sukelti.  

1.2. Atskiri antrankiai ar žiedai su užraktu, 

kurių vidaus apimtis yra ne didesnė kaip 

165 mm, kai užrakinant mechanizmas 

užkabinamas už paskutinio danties 

1.2. Atskiri antrankiai ar žiedai su užraktu, 

kurių vidaus apimtis yra ne didesnė kaip 

165 mm, kai užrakinant mechanizmas 

užkabinamas už paskutinio danties 

Pastaba Pastaba 

Į šį punktą įtrauktos kaklo surakinimo 

priemonės ir kiti individualūs antrankiai ar 

žiedai su užraktu, grandine sujungti su 

paprastais antrankiais. 

Į šį punktą įtrauktos kaklo surakinimo 

priemonės ir kiti individualūs antrankiai ar 

žiedai su užraktu, grandine sujungti su 

paprastais antrankiais. 

1.3.Gobtuvai nuo apspjovimo: gobtuvai, 

įskaitant iš tinklo pagamintus gobtuvus su 

apspjauti neleidžiančiu uždangalu burnai 

1.3.Gobtuvai nuo apspjovimo: gobtuvai, 

įskaitant iš tinklo pagamintus gobtuvus su 

apspjauti neleidžiančiu uždangalu burnai 

Pastaba Pastaba 

Į šį punktą įtraukti gobtuvai nuo 

apspjovimo, grandine sujungti su 

paprastais antrankiais. 

Į šį punktą įtraukti gobtuvai nuo 

apspjovimo, grandine sujungti su 

paprastais antrankiais. 

 1.3.a Kėdės, gultai ir lovos su 

pritvirtintomis juostomis. 

2. Ginklai ir įtaisai, skirti riaušėms malšinti 

arba savigynai:  

2. Ginklai ir įtaisai, skirti riaušėms malšinti 

arba savigynai:  
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2.1.Nešiojamieji elektros iškrovos ginklai, 

kurie kiekvienąkart naudojant elektros šoką 

gali būti nukreipiami tik į vieną asmenį, 

įskaitant elektros šoko lazdas, elektros 

šoko skydus, šaunamuosius apsvaiginimo 

ginklus, šaunamuosius ginklus su 

elektrošokiniais antgaliais ir kitus panašius 

ginklus  

2.1.Nešiojamieji elektros iškrovos ginklai, 

kurie kiekvienąkart naudojant elektros šoką 

gali būti nukreipiami tik į vieną asmenį, 

įskaitant elektros šoko lazdas, elektros 

šoko skydus, šaunamuosius apsvaiginimo 

ginklus, šaunamuosius ginklus su 

elektrošokiniais antgaliais ir kitus panašius 

ginklus  

Pastabos Pastabos 

1. Šis punktas netaikomas elektros šoko 

diržams ir kitiems įtaisams, įtrauktiems į 

II priedo 2.1 punktą. 

1. Šis punktas netaikomas elektros šoko 

diržams ir kitiems įtaisams, įtrauktiems į 

II priedo 2.1 punktą. 

2. Šis punktas netaikomas individualiems 

elektros šoko įtaisams, kuriuos naudotojas 

nešiojasi savigynos tikslais.  

2. Šis punktas netaikomas individualiems 

elektros šoko įtaisams, kuriuos naudotojas 

nešiojasi savigynos tikslais. 

2.2. Rinkiniai, apimantys visus 

pagrindinius komponentus, kurių reikia 

nešiojamiesiems elektros iškrovos 

ginklams, kuriems taikomas 2.1 punktas, 

surinkti 

2.2. Rinkiniai, apimantys visus 

pagrindinius komponentus, kurių reikia 

nešiojamiesiems elektros iškrovos 

ginklams, kuriems taikomas 2.1 punktas, 

surinkti 

Pastaba Pastaba 

Pagrindiniais komponentais laikomos šios 

prekės: 

Pagrindiniais komponentais laikomos šios 

prekės: 

—elektros šoką sukeliantis įtaisas; —elektros šoką sukeliantis įtaisas; 

—jungiklis su nuotoliniu valdymu arba be 

jo ir 

—jungiklis su nuotoliniu valdymu arba be 

jo ir 

—elektrodai arba atitinkamais atvejais 

laidai, kuriais sukeliamas elektros šokas. 

—elektrodai arba atitinkamais atvejais 

laidai, kuriais sukeliamas elektros šokas. 

2.3. Stacionarūs arba pritvirtinami elektros 

iškrovos ginklai, kurie apima didelį plotą ir 

kuriais elektros šokas gali būti nukreiptas į 

kelis asmenis 

2.3. Stacionarūs arba pritvirtinami elektros 

iškrovos ginklai, kurie apima didelį plotą ir 

kuriais elektros šokas gali būti nukreiptas į 

kelis asmenis 

 2.3.a Akustinių bangų įtaisai, naudojami 

miniai ir (arba) riaušėms valdyti. 

 2.3.b Milimetrinių bangų ginklai.“ 

 

(Taikoma teksto variantams visomis kalbomis.) 


