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Amendamentul 31 se citește după cum urmează: 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 15 – litera -a (nouă) 

Regulamentul (CE) nr. 1236/2005 

Anexa III – coloana 2 – punctele 1 și 2  

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 (-a) În anexa III, la a doua coloană, 

punctele 1 și 2 se înlocuiesc cu următorul 

text: 

1. Bunuri concepute pentru imobilizarea 

ființelor umane, și anume: 

„1. Bunuri concepute pentru imobilizarea 

ființelor umane, și anume: 

1.1. Cătușe și lanțuri multiple 1.1. Cătușe și lanțuri multiple 

Note: Note: 

1. Cătușele sunt instrumente de imobilizare 

compuse din două manșete sau verigi 

prevăzute cu un mecanism de blocare, 

1. Cătușele sunt instrumente de imobilizare 

compuse din două manșete sau verigi 

prevăzute cu un mecanism de blocare, 
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legate printr-un lanț sau o bară. 

2. Acest punct nu se aplică instrumentelor 

de imobilizare a picioarelor și lanțurilor 

multiple interzise la punctul 2.3 din anexa 

II. 

3. Acest punct nu se aplică „cătușelor 

obișnuite”. „Cătușele obișnuite” sunt 

cătușele care îndeplinesc toate condițiile 

următoare:  

 — dimensiunea lor totală, inclusiv lanțul, 

măsurată de la marginea exterioară a uneia 

dintre cătușe până la marginea exterioară a 

celeilalte, este cuprinsă între 150 și 280 

mm în poziția „închis”; 

 — circumferința interioară a fiecărei 

cătușe este de maximum 165 mm atunci 

când roata cu clichet este cuplată la ultima 

treaptă care declanșează mecanismul de 

blocare; 

 — circumferința interioară a fiecărei 

cătușe este de minimum 200 mm atunci 

când roata cu clichet este cuplată la prima 

treaptă care declanșează mecanismul de 

blocare; și 

 — nu au fost modificate pentru a provoca 

durere fizică sau suferințe.  

legate printr-un lanț sau o bară. 

2. Acest punct nu se aplică instrumentelor 

de imobilizare a picioarelor și lanțurilor 

multiple interzise la punctul 2.3 din anexa 

II. 

3. Acest punct nu se aplică „cătușelor 

obișnuite”. „Cătușele obișnuite” sunt 

cătușele care îndeplinesc toate condițiile 

următoare:  

 — dimensiunea lor totală, inclusiv lanțul, 

măsurată de la marginea exterioară a uneia 

dintre cătușe până la marginea exterioară a 

celeilalte, este cuprinsă între 150 și 280 

mm în poziția „închis”; 

 — circumferința interioară a fiecărei 

cătușe este de maximum 165 mm atunci 

când roata cu clichet este cuplată la ultima 

treaptă care declanșează mecanismul de 

blocare; 

 — circumferința interioară a fiecărei 

cătușe este de minimum 200 mm atunci 

când roata cu clichet este cuplată la prima 

treaptă care declanșează mecanismul de 

blocare; și 

 — nu au fost modificate pentru a provoca 

durere fizică sau suferințe.  

1.2. Cătușe sau verigi individuale 

prevăzute cu un mecanism de blocare, 

având o circumferință interioară de peste 

165 mm atunci când roata cu clichet este 

cuplată la ultima treaptă care declanșează 

mecanismul de blocare. 

1.2. Cătușe sau verigi individuale 

prevăzute cu un mecanism de blocare, 

având o circumferință interioară de peste 

165 mm atunci când roata cu clichet este 

cuplată la ultima treaptă care declanșează 

mecanismul de blocare. 

Notă: Notă: 

Acest punct include instrumentele de 

imobilizare a gâtului și alte cătușe sau 

verigi individuale prevăzute cu un 

mecanism de blocare, care sunt legate de 

cătușele obișnuite prin intermediul unui 

lanț. 

Acest punct include instrumentele de 

imobilizare a gâtului și alte cătușe sau 

verigi individuale prevăzute cu un 

mecanism de blocare, care sunt legate de 

cătușele obișnuite prin intermediul unui 

lanț. 

1.3. Măști antiscuipat: măști, inclusiv măști 

din plasă, conținând o botniță care acoperă 

gura pentru a împiedica scuipatul. 

Notă: Acest punct include măștile 

antiscuipat care sunt legate de cătușele 

obișnuite prin intermediul unui lanț. 

1.3. Măști antiscuipat: măști, inclusiv măști 

din plasă, conținând o botniță care acoperă 

gura pentru a împiedica scuipatul. 

Notă: Acest punct include măștile 

antiscuipat care sunt legate de cătușele 

obișnuite prin intermediul unui lanț. 
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 1.3.a Scaune, planșe și paturi prevăzute 

cu curele 

2. Arme și dispozitive concepute pentru 

combaterea dezordinilor publice sau pentru 

autoprotecție, și anume:  

2. Arme și dispozitive concepute pentru 

combaterea dezordinilor publice sau pentru 

autoprotecție, și anume: 

2.1. Arme portabile cu descărcare electrică 

ce pot viza un singur individ de fiecare 

dată când este administrat un șoc electric, 

inclusiv, dar fără însă a se limita la: 

bastoane cu electroșocuri, scuturi cu 

electroșocuri, pistoale electrice paralizante 

și pistoale electrice cu săgeți.  

2.1. Arme portabile cu descărcare electrică 

ce pot viza un singur individ de fiecare 

dată când este administrat un șoc electric, 

inclusiv, dar fără însă a se limita la: 

bastoane cu electroșocuri, scuturi cu 

electroșocuri, pistoale electrice paralizante 

și pistoale electrice cu săgeți.  

Note: Note: 

1. Acest punct nu se aplică centurilor 

electrice și altor dispozitive care intră în 

domeniul de aplicare al punctului 2.1 din 

anexa II. 

1. Acest punct nu se aplică centurilor 

electrice și altor dispozitive care intră în 

domeniul de aplicare al punctului 2.1 din 

anexa II. 

2. Acest punct nu se aplică dispozitivelor 

cu energie electrostatică individuale în 

cazul în care acestea însoțesc utilizatorul 

pentru protecția sa personală.  

2.2. Seturi care conțin toate componentele 

esențiale pentru asamblarea armelor 

portabile cu descărcare electrică 

menționate la punctul 2.1 

Notă:  

Următoarele bunuri sunt considerate a fi 

componente esențiale: 

— unitatea producătoare de șoc electric; 

— întrerupătorul, acționat prin 

telecomandă sau nu; și 

— electrozii sau, după caz, firele prin 

intermediul cărora urmează să fie 

administrat șocul electric. 

2.3. Arme cu descărcare electrică, fixe sau 

montabile, care acoperă o zonă vastă și 

care pot viza mai multe persoane în 

vederea administrării de electroșocuri.  

2. Acest punct nu se aplică dispozitivelor 

cu energie electrostatică individuale în 

cazul în care acestea însoțesc utilizatorul 

pentru protecția sa personală. 

2.2. Seturi care conțin toate componentele 

esențiale pentru asamblarea armelor 

portabile cu descărcare electrică 

menționate la punctul 2.1 

Notă:  

Următoarele bunuri sunt considerate a fi 

componente esențiale: 

— unitatea producătoare de șoc electric; 

— întrerupătorul, acționat prin 

telecomandă sau nu; și 

— electrozii sau, după caz, firele prin 

intermediul cărora urmează să fie 

administrat șocul electric. 

2.3. Arme cu descărcare electrică, fixe sau 

montabile, care acoperă o zonă vastă și 

care pot viza mai multe persoane în 

vederea administrării de electroșocuri.  

 2.3.a Dispozitive acustice destinate 

controlului mulțimilor/situațiilor de 

dezordine publică 

 2.3.b Arme cu unde milimetrice” 
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(Privește toate versiunile lingvistice.) 


