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Sprawozdawczyni: Marietje Schaake 

A8-0267/2015 

 

Poprawka 31 otrzymuje brzmienie: 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 15 – litera -a (nowa) 

Rozporządzenie (WE) nr 1236/2005 

Załącznik III – kolumna 2 – punkty 1 i 2  

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

 -a) W załączniku III, w drugiej kolumnie, 

punkty 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

1. Towary zaprojektowane do krępowania 

ludzi, takie jak:  

‘1. Towary zaprojektowane do krępowania 

ludzi, takie jak:  

1.1. Kajdany i łańcuchy na nogi 1.1. Kajdany i łańcuchy na nogi 

Uwagi: Uwagi: 

1. Kajdany to urządzenia ograniczające 

swobodę ruchu składające się z dwóch 

obręczy lub pierścieni wyposażonych w 

mechanizm blokujący i połączonych 

1. Kajdany to urządzenia ograniczające 

swobodę ruchu składające się z dwóch 

obręczy lub pierścieni wyposażonych w 

mechanizm blokujący i połączonych 
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łańcuchem lub prętem. 

2. Ten punkt nie odnosi się do urządzeń do 

krępowania nóg i łańcuchów na nogi 

zakazanych w pkt 2.3 załącznika II. 

3. Ten punkt nie odnosi się do „zwykłych 

kajdanek”. Zwykłe kajdanki to kajdanki na 

ręce spełniające wszystkie poniższe 

warunki: 

— ich całkowita długość łącznie z 

łańcuchem, przy obu zamkniętych 

obręczach, mierzona od zewnętrznej 

krawędzi jednej obręczy do zewnętrznej 

krawędzi drugiej obręczy wynosi 

pomiędzy 150 mm a 280 mm, 

— wewnętrzny obwód każdej z obręczy 

wynosi maksymalnie 165 mm przy 

zapadce zamkniętej na ostatnie nacięcie 

wchodzące do mechanizmu blokującego,  

— wewnętrzny obwód każdej z obręczy 

wynosi maksymalnie 200 mm przy 

zapadce zamkniętej na pierwsze nacięcie 

wchodzące do mechanizmu blokującego 

oraz  

— obręcze nie zostały zmodyfikowane, by 

zadawać fizyczny ból lub cierpienie.  

łańcuchem lub prętem. 

2. Ten punkt nie odnosi się do urządzeń do 

krępowania nóg i łańcuchów na nogi 

zakazanych w pkt 2.3 załącznika II. 

3. Ten punkt nie odnosi się do „zwykłych 

kajdanek”. Zwykłe kajdanki to kajdanki na 

ręce spełniające wszystkie poniższe 

warunki: 

— ich całkowita długość łącznie z 

łańcuchem, przy obu zamkniętych 

obręczach, mierzona od zewnętrznej 

krawędzi jednej obręczy do zewnętrznej 

krawędzi drugiej obręczy wynosi 

pomiędzy 150 mm a 280 mm, 

— wewnętrzny obwód każdej z obręczy 

wynosi maksymalnie 165 mm przy 

zapadce zamkniętej na ostatnie nacięcie 

wchodzące do mechanizmu blokującego,  

— wewnętrzny obwód każdej z obręczy 

wynosi maksymalnie 200 mm przy 

zapadce zamkniętej na pierwsze nacięcie 

wchodzące do mechanizmu blokującego 

oraz  

— obręcze nie zostały zmodyfikowane, by 

zadawać fizyczny ból lub cierpienie.  

1.2. Pojedyncze obręcze lub pierścienie, 

wyposażone w mechanizm blokujący, o 

średnicy wewnętrznej przekraczającej 165 

mm przy zapadce zamkniętej na ostatnie 

nacięcie wchodzące do mechanizmu 

blokującego 

1.2. Pojedyncze obręcze lub pierścienie, 

wyposażone w mechanizm blokujący, o 

średnicy wewnętrznej przekraczającej 165 

mm przy zapadce zamkniętej na ostatnie 

nacięcie wchodzące do mechanizmu 

blokującego 

Uwaga: Uwaga: 

Niniejszy punkt obejmuje urządzenia do 

krępowania szyi oraz inne pojedyncze 

obręcze lub pierścienie wyposażone w 

mechanizm blokujący połączone ze 

zwykłymi kajdankami za pomocą 

łańcucha. 

Niniejszy punkt obejmuje urządzenia do 

krępowania szyi oraz inne pojedyncze 

obręcze lub pierścienie wyposażone w 

mechanizm blokujący połączone ze 

zwykłymi kajdankami za pomocą 

łańcucha. 

1.3. Kaptury uniemożliwiające oplucie: 

kaptury, w tym kaptury wykonane z siatki, 

posiadające element zakrywający ust. i 

uniemożliwiający oplucie 

Uwaga: 

Niniejszy punkt obejmuje kaptury 

uniemożliwiające oplucie połączone ze 

1.3. Kaptury uniemożliwiające oplucie: 

kaptury, w tym kaptury wykonane z siatki, 

posiadające element zakrywający ust. i 

uniemożliwiający oplucie 

Uwaga: 

Niniejszy punkt obejmuje kaptury 

uniemożliwiające oplucie połączone ze 
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zwykłymi kajdankami za pomocą 

łańcucha. 

zwykłymi kajdankami za pomocą 

łańcucha. 

 1.3a. Krzesła, blaty i łóżka wyposażone w 

pasy 

2. Broń i urządzenia zaprojektowane do 

celów tłumienia zamieszek lub 

samoobrony, takie jak:  

2. Broń i urządzenia zaprojektowane do 

celów tłumienia zamieszek lub 

samoobrony, takie jak:  

2.1. Przenośna broń elektryczna, którą 

można porazić tylko jedną osobę za 

pomocą elektrowstrząsu, obejmująca 

również między innymi pałki elektryczne, 

tarcze elektryczne, paralizatory lub 

pistolety paraliżujące 

2.1. Przenośna broń elektryczna, którą 

można porazić tylko jedną osobę za 

pomocą elektrowstrząsu, obejmująca 

również między innymi pałki elektryczne, 

tarcze elektryczne, paralizatory lub 

pistolety paraliżujące 

Uwagi: Uwagi: 

1. Ten punkt nie odnosi się do pasów 

paraliżujących za pomocą 

elektrowstrząsów i innych urządzeń 

wchodzących w zakres pkt 2.1 załącznika 

II.  

1. Ten punkt nie odnosi się do pasów 

paraliżujących za pomocą 

elektrowstrząsów i innych urządzeń 

wchodzących w zakres pkt 2.1 załącznika 

II.  

2. Ten punkt nie odnosi się do przenośnych 

indywidualnych elektronicznych urządzeń 

porażających, które użytkownik ma przy 

sobie w celu obrony własnej.  

2.2. Zestawy zawierające wszystkie ważne 

komponenty do montażu przenośnej broni 

elektrycznej, do której odnosi się pkt 2.1 

Uwaga:  

Za ważne komponenty uznaje się towary 

takie jak: 

— element generujący elektrowstrząsy, 

— przełącznik, z możliwością zdalnego 

sterowania lub bez oraz 

— elektrody lub, w stosownych 

przypadkach, przewody, za pomocą 

których można porazić prądem 

elektrycznym. 

2.3. Broń elektryczna mocowana na stałe 

lub z możliwością montażu o szerokim 

zasięgu zdolna porazić prądem 

elektrycznym wiele osób 

2. Ten punkt nie odnosi się do przenośnych 

indywidualnych elektronicznych urządzeń 

porażających, które użytkownik ma przy 

sobie w celu obrony własnej.  

2.2. Zestawy zawierające wszystkie ważne 

komponenty do montażu przenośnej broni 

elektrycznej, do której odnosi się pkt 2.1 

Uwaga:  

Za ważne komponenty uznaje się towary 

takie jak: 

— element generujący elektrowstrząsy, 

— przełącznik, z możliwością zdalnego 

sterowania lub bez oraz 

— elektrody lub, w stosownych 

przypadkach, przewody, za pomocą 

których można porazić prądem 

elektrycznym. 

2.3. Broń elektryczna mocowana na stałe 

lub z możliwością montażu o szerokim 

zasięgu zdolna porazić prądem 

elektrycznym wiele osób 

 2.3.a Urządzenia akustyczne przeznaczone 

do kontroli tłumu/opanowywania 

zamieszek 
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 2.3.b Broń emitująca fale milimetrowe” 

(Dotyczy wszystkich wersji językowych.) 


