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Pozmeňujúci návrh 31 znie: 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – bod 15 – písmeno -a) (nové) 

Nariadenie (ES) č. 1236/2005 

Príloha III – stĺpec 2 – body 1 a 2  

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 -a) V prílohe III druhom stĺpci sa body 1 a 

2 nahrádzajú takto: 

1. Tovar určený na obmedzenie pohybu 

ľudí: 

„1. Tovar určený na obmedzenie pohybu 

ľudí: 

1.1. Okovy a skupinové reťaze  1.1. Okovy a skupinové reťaze  

Poznámky: Poznámky: 

1. Okovy sú prostriedky obmedzujúce 

pohyb pozostávajúce z dvoch pút alebo 

náramkov vybavených uzamykacím 

mechanizmom, spojených reťazou alebo 

1. Okovy sú prostriedky obmedzujúce 

pohyb pozostávajúce z dvoch pút alebo 

náramkov vybavených uzamykacím 

mechanizmom, spojených reťazou alebo 
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tyčou. tyčou. 

2. Táto položka nezahŕňa okovy na nohy a 

skupinové reťaze, ktoré sú zakázané v bode 

2.3 prílohy II.  

2. Táto položka nezahŕňa okovy na nohy a 

skupinové reťaze, ktoré sú zakázané v bode 

2.3 prílohy II.  

3. Táto položka nezahŕňa „bežné putá“. 

Bežnými putami sa myslia putá, ktoré 

spĺňajú všetky tieto podmienky:  

3. Táto položka nezahŕňa „bežné putá“. 

Bežnými putami sa myslia putá, ktoré 

spĺňajú všetky tieto podmienky:  

— ich celkový rozmer vrátane reťaze, 

meraný od vonkajšieho okraja jedného puta 

k vonkajšiemu okraju druhého puta, je v 

rozmedzí od 150 do 280 mm, keď sú obe 

putá zamknuté;  

— ich celkový rozmer vrátane reťaze, 

meraný od vonkajšieho okraja jedného puta 

k vonkajšiemu okraju druhého puta, je v 

rozmedzí od 150 do 280 mm, keď sú obe 

putá zamknuté;  

— vnútorný obvod každého puta je najviac 

165 mm, keď je západka zapadnutá do 

posledného zárezu vstupujúceho do 

uzamykacieho mechanizmu;  

— vnútorný obvod každého puta je najviac 

165 mm, keď je západka zapadnutá do 

posledného zárezu vstupujúceho do 

uzamykacieho mechanizmu;  

— vnútorný obvod každého puta je 

najmenej 200 mm, keď je západka 

zapadnutá do prvého zárezu vstupujúceho 

do uzamykacieho mechanizmu; ako aj  

— vnútorný obvod každého puta je 

najmenej 200 mm, keď je západka 

zapadnutá do prvého zárezu vstupujúceho 

do uzamykacieho mechanizmu; ako aj  

— putá neboli upravené tak, aby 

spôsobovali fyzickú bolesť alebo utrpenie.  

— putá neboli upravené tak, aby 

spôsobovali fyzickú bolesť alebo utrpenie.  

1.2. Jednotlivé putá alebo náramky 

vybavené uzamykacím mechanizmom, s 

vnútorným obvodom väčším ako 165 mm, 

keď je západka zapadnutá do posledného 

zárezu vstupujúceho do uzamykacieho 

mechanizmu 

1.2. Jednotlivé putá alebo náramky 

vybavené uzamykacím mechanizmom, s 

vnútorným obvodom väčším ako 165 mm, 

keď je západka zapadnutá do posledného 

zárezu vstupujúceho do uzamykacieho 

mechanizmu 

Poznámka:  Poznámka:  

Táto položka zahŕňa obojky a ďalšie 

jednotlivé putá alebo náramky vybavené 

uzamykacím mechanizmom, ktoré sú 

spojené reťazou s bežnými putami na ruky.  

Táto položka zahŕňa obojky a ďalšie 

jednotlivé putá alebo náramky vybavené 

uzamykacím mechanizmom, ktoré sú 

spojené reťazou s bežnými putami na ruky.  

1.3. Maska zabraňujúca pľuvaniu: masky, 

vrátane masiek zo sieťoviny, s krytom na 

ústa, ktorý zabraňuje pľuvaniu  

1.3. Maska zabraňujúca pľuvaniu: masky, 

vrátane masiek zo sieťoviny, s krytom na 

ústa, ktorý zabraňuje pľuvaniu  

Poznámka:  Poznámka:  

Táto položka zahŕňa masky zabraňujúce 

pľuvaniu, ktoré sú spojené reťazou s 

bežnými putami na ruky.  

Táto položka zahŕňa masky zabraňujúce 

pľuvaniu, ktoré sú spojené reťazou s 

bežnými putami na ruky.  

 1.3.a Stoličky, dosky a postele vybavené 

popruhmi 

2. Zbrane a zariadenia určené na potláčanie 2. Zbrane a zariadenia určené na potláčanie 



 

RR\1074026SK.doc 3/3 PE554.890v03-00 

 SK 

nepokojov alebo sebaobranu:  nepokojov alebo sebaobranu:  

2.1. Prenosné elektrošokové zbrane, ktoré 

môžu každým elektrošokom zasiahnuť len 

výhradne jednu osobu, vrátane, okrem 

iného, elektrošokových obuškov, 

elektrošokových štítov, omračovacích 

pušiek a elektrošokových šípových pušiek  

2.1. Prenosné elektrošokové zbrane, ktoré 

môžu každým elektrošokom zasiahnuť len 

výhradne jednu osobu, vrátane, okrem 

iného, elektrošokových obuškov, 

elektrošokových štítov, omračovacích 

pušiek a elektrošokových šípových pušiek  

Poznámky:  Poznámky:  

1. Táto položka nezahŕňa elektrošokové 

opasky a iné zariadenia spadajúce pod 

položku 2.1 prílohy II.  

1. Táto položka nezahŕňa elektrošokové 

opasky a iné zariadenia spadajúce pod 

položku 2.1 prílohy II. 

2. Táto položka nezahŕňa osobné 

elektrošokové zariadenia, ak ich používateľ 

nosí pre osobnú ochranu.  

2. Táto položka nezahŕňa osobné 

elektrošokové zariadenia, ak ich používateľ 

nosí pre osobnú ochranu.  

2.2. Súpravy obsahujúce všetky základné 

prvky na montáž prenosných 

elektrošokových zbraní, na ktoré sa 

vzťahuje bod 2.1  

2.2. Súpravy obsahujúce všetky základné 

prvky na montáž prenosných 

elektrošokových zbraní, na ktoré sa 

vzťahuje bod 2.1  

Poznámka:  Poznámka:  

Za základné súčasti sa považujú tieto 

výrobky:  

Za základné súčasti sa považujú tieto 

výrobky:  

— zariadenie spôsobujúce elektrický šok,  — zariadenie spôsobujúce elektrický šok,  

— spínač na diaľkovom ovládači alebo 

mimo neho a  

— spínač na diaľkovom ovládači alebo 

mimo neho a  

— elektródy prípadne drôty, cez ktoré sa 

vykonáva elektrický šok  

— elektródy prípadne drôty, cez ktoré sa 

vykonáva elektrický šok  

2.3. Pevné alebo vstavané elektrošokové 

zbrane so širokým rozsahom, ktoré môžu 

elektrošokom zasiahnuť viaceré osoby  

2.3. Pevné alebo vstavané elektrošokové 

zbrane so širokým rozsahom, ktoré môžu 

elektrošokom zasiahnuť viaceré osoby  

 2.3.a Akustické zariadenia na zvládnutie 

davu/nepokojov 

 2.3.b Zbrane využívajúce milimetrové 

vlny“ 

 

(Týka sa všetkých jazykov.) 


