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ERRATUM 

bij het verslag 

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van 

Verordening (EG) nr. 1236/2005 met betrekking tot de handel in bepaalde goederen die gebruikt 

zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende 

behandeling of bestraffing 

(COM(2014)0001 – C7-0014/2014 – 2014/0005(COD)) 

Commissie internationale handel 

Rapporteur: Marietje Schaake 

A8-0267/2015 

 

Amendement 31 wordt als volgt gelezen: 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – punt 15 – punt (-a) (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 1236/2005 

Bijlage III – kolom 2 – punten 1 en 2  

 

Bestaande tekst Amendement 

 (-a) In Bijlage III, tweede kolom, worden 

punten 1 en 2 vervangen door het 

volgende:  

1. Goederen ontworpen om mensen in 

bedwang te houden: 

"1. Goederen ontworpen om mensen in 

bedwang te houden: 

1.1. Kluisters en groepskluisters 1.1. Kluisters en groepskluisters 

Opmerkingen: Opmerkingen: 
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1. Kluisters zijn middelen om mensen in 

bedwang te houden bestaande uit twee 

boeien of ringen, voorzien van een 

vergrendelingsmechanisme, met daartussen 

een ketting of staaf 

2. Dit punt betreft niet beenboeien en 

groepskluisters waarop een verbod geldt 

volgens punt 2.3 van bijlage II 

3. Dit punt betreft niet „gewone 

handboeien”. Gewone handboeien zijn 

handboeien die aan alle volgende 

voorwaarden voldoen: 

— de totale afmeting met inbegrip van de 

ketting, van het uiteinde van de ene boei tot 

het uiteinde van de tweede boei, bedraagt 

tussen 150 mm en 280 mm wanneer beide 

boeien gesloten zijn; 

— de binnenomtrek van elke boei bedraagt 

maximaal 165 mm wanneer deze is 

vergrendeld op de laatste inkeping van het 

vergrendelingsmechanisme; 

— de binnenomtrek van elke boei bedraagt 

minimaal 200 mm wanneer deze is 

vergrendeld op de eerste inkeping van het 

vergrendelingsmechanisme; en 

— de boeien werden niet aangepast om 

fysieke pijn of lijden te veroorzaken. 

1. Kluisters zijn middelen om mensen in 

bedwang te houden bestaande uit twee 

boeien of ringen, voorzien van een 

vergrendelingsmechanisme, met daartussen 

een ketting of staaf 

2. Dit punt betreft niet beenboeien en 

groepskluisters waarop een verbod geldt 

volgens punt 2.3 van bijlage II 

3. Dit punt betreft niet „gewone 

handboeien”. Gewone handboeien zijn 

handboeien die aan alle volgende 

voorwaarden voldoen: 

— de totale afmeting met inbegrip van de 

ketting, van het uiteinde van de ene boei tot 

het uiteinde van de tweede boei, bedraagt 

tussen 150 mm en 280 mm wanneer beide 

boeien gesloten zijn; 

— de binnenomtrek van elke boei bedraagt 

maximaal 165 mm wanneer deze is 

vergrendeld op de laatste inkeping van het 

vergrendelingsmechanisme; 

— de binnenomtrek van elke boei bedraagt 

minimaal 200 mm wanneer deze is 

vergrendeld op de eerste inkeping van het 

vergrendelingsmechanisme; en 

— de boeien werden niet aangepast om 

fysieke pijn of lijden te veroorzaken. 

1.2. Individuele boeien of ringen, voorzien 

van een vergrendelingsmechanisme, 

waarbij de binnenomtrek meer dan 165 

mm bedraagt wanneer zij zijn vergrendeld 

op de laatste inkeping van het 

vergrendelingsmechanisme 

1.2. Individuele boeien of ringen, voorzien 

van een vergrendelingsmechanisme, 

waarbij de binnenomtrek meer dan 165 

mm bedraagt wanneer zij zijn vergrendeld 

op de laatste inkeping van het 

vergrendelingsmechanisme 

Opmerking: Opmerking: 

Dit punt omvat halsbanden en andere 

individuele boeien of ringen die zijn 

voorzien van een vergrendelings-

mechanisme en die met een ketting zijn 

verbonden met gewone handboeien 

Dit punt omvat halsbanden en andere 

individuele boeien of ringen die zijn 

voorzien van een vergrendelings-

mechanisme en die met een ketting zijn 

verbonden met gewone handboeien 

1.3. Spuwmaskers: maskers, ook uit gaas, 

die de mond bedekken om spuwen te 

voorkomen 

Opmerking: dit punt omvat spuwmaskers 

die met een ketting zijn verbonden met 

1.3. Spuwmaskers: maskers, ook uit gaas, 

die de mond bedekken om spuwen te 

voorkomen 

Opmerking: dit punt omvat spuwmaskers 

die met een ketting zijn verbonden met 
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gewone handboeien gewone handboeien 

 1.3. bis. Met riemen uitgeruste stoelen, 

planken en bedden 

2. Wapens en apparaten die zijn ontworpen 

ten behoeve van oproerbeheersing of 

zelfbescherming: 

2. Wapens en apparaten die zijn ontworpen 

ten behoeve van oproerbeheersing of 

zelfbescherming: 

2.1. Draagbare wapens met elektrische 

ontlading die slechts op één persoon 

tegelijk kunnen worden gericht voor het 

toedienen van een elektrische schok, met 

inbegrip van maar niet beperkt tot 

stroomstootstokken, stroomstootschilden, 

verdovingspistolen en geweren voor het 

afvuren van schokpijltjes 

2.1. Draagbare wapens met elektrische 

ontlading die slechts op één persoon 

tegelijk kunnen worden gericht voor het 

toedienen van een elektrische schok, met 

inbegrip van maar niet beperkt tot 

stroomstootstokken, stroomstootschilden, 

verdovingspistolen en geweren voor het 

afvuren van schokpijltjes 

Opmerkingen: Opmerkingen: 

1. Dit punt betreft niet stroomschokgordels 

en soortgelijke apparaten zoals omschreven 

in punt 2.1 van bijlage II 

1. Dit punt betreft niet stroomschokgordels 

en soortgelijke apparaten zoals omschreven 

in punt 2.1 van bijlage II 

2. Dit punt betreft niet individuele 

stroomschokapparaten die de gebruiker bij 

zich draagt voor zijn eigen bescherming 

2.2. Pakketten met alle essentiële 

componenten voor het assembleren van 

draagbare wapens met elektrische 

ontlading als bedoeld in punt 2.1 

Opmerking:  

De volgende goederen worden beschouwd 

als essentiële componenten:  

— de eenheid die de elektrische schok 

veroorzaakt, 

— de schakelaar, al dan niet met 

afstandsbediening, en  

— de elektroden, of, waar van toepassing, 

de kabels waarlangs de elektrische schok 

wordt toegediend 

2.3. Vaste of monteerbare wapens met 

elektrische ontlading die een groot bereik 

hebben en waarmee meerdere personen 

elektrische schokken kunnen worden 

toegediend 

2. Dit punt betreft niet individuele 

stroomschokapparaten die de gebruiker bij 

zich draagt voor zijn eigen bescherming 

2.2. Pakketten met alle essentiële 

componenten voor het assembleren van 

draagbare wapens met elektrische 

ontlading als bedoeld in punt 2.1 

Opmerking:  

De volgende goederen worden beschouwd 

als essentiële componenten:  

— de eenheid die de elektrische schok 

veroorzaakt, 

— de schakelaar, al dan niet met 

afstandsbediening, en  

— de elektroden, of, waar van toepassing, 

de kabels waarlangs de elektrische schok 

wordt toegediend 

2.3. Vaste of monteerbare wapens met 

elektrische ontlading die een groot bereik 

hebben en waarmee meerdere personen 

elektrische schokken kunnen worden 

toegediend 

 2.3. bis. Akoestische apparatuur voor het 

in bedwang houden van mensenmassa's 

en relbestrijding 
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 2.3. ter. Millimetergolfwapens" 

(Betreft alle taalversies.) 

 

 

 


