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Predlog spremembe 31 naj se glasi: 

Predlog uredbe 

Člen 1 – točka 15 – točka (-a) (novo) 

Uredba (ES) št. 1236/2005 

Priloga III – stolpec 2 – točki 1 in 2  

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (-a) V drugem stolpcu Priloge III se točki 

1 in 2 nadomestita z naslednjim: 

1. Blago zasnovano za obvladovanje oseb: „1. Blago zasnovano za obvladovanje 

oseb: 

1.1. Okovi in verige za vklenitev več oseb 1.1. Okovi in verige za vklenitev več oseb 

Opombe: Opombe: 

1. Okovi so sredstva za vklepanje iz dveh 

obročev, ki sta opremljena z zaklepnim 

mehanizmom in med seboj povezana z 

verigo ali palico. 

1. Okovi so sredstva za vklepanje iz dveh 

obročev, ki sta opremljena z zaklepnim 

mehanizmom in med seboj povezana z 

verigo ali palico. 

2. Ta točka ne zajema sredstev za 2. Ta točka ne zajema sredstev za 
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vklepanje nog in verig za vklenitev več 

oseb, ki so prepovedani v skladu s točko 

2.3 Priloge II.  

vklepanje nog in verig za vklenitev več 

oseb, ki so prepovedani v skladu s točko 

2.3 Priloge II.  

3. Ta točka ne zajema „navadnih lisic“. 

Navadne lisice so lisice, ki izpolnjujejo vse 

naslednje pogoje: 

3. Ta točka ne zajema „navadnih lisic“. 

Navadne lisice so lisice, ki izpolnjujejo vse 

naslednje pogoje: 

– njihova skupna dolžina, vključno z 

verigo, merjena od zunanjega roba enega 

do zunanjega roba drugega obročka, je 

med 150 in 280 mm, ko sta oba obročka 

zaklenjena, 

– njihova skupna dolžina, vključno z 

verigo, merjena od zunanjega roba enega 

do zunanjega roba drugega obročka, je 

med 150 in 280 mm, ko sta oba obročka 

zaklenjena, 

– notranji obod posameznega obročka meri 

največ 165 mm, ko je obroček zaklenjen na 

zadnji zarezi zaklepnega mehanizma, 

– notranji obod posameznega obročka meri 

največ 165 mm, ko je obroček zaklenjen na 

zadnji zarezi zaklepnega mehanizma, 

– notranji obod posameznega obročka meri 

najmanj 200 mm, ko je obroček zaklenjen 

na prvi zarezi zaklepnega mehanizma, ter 

– notranji obod posameznega obročka meri 

najmanj 200 mm, ko je obroček zaklenjen 

na prvi zarezi zaklepnega mehanizma, ter 

– lisice niso bile prirejene, da bi 

povzročale telesno bolečino ali trpljenje. 

– lisice niso bile prirejene, da bi 

povzročale telesno bolečino ali trpljenje. 

1.2 Posamični obroči, opremljeni z 

zaklepnim mehanizmom, katerih notranji 

obod presega 165 mm, ko je obroč 

zaklenjen na zadnji zarezi zaklepnega 

mehanizma 

1.2 Posamični obroči, opremljeni z 

zaklepnim mehanizmom, katerih notranji 

obod presega 165 mm, ko je obroč 

zaklenjen na zadnji zarezi zaklepnega 

mehanizma 

Opomba: Opomba: 

Ta točka zajema sredstva za vklepanje 

vratu in druge posamične obroče, 

opremljene z zaklepnim mehanizmom, ki so 

z verigo povezani z navadnimi lisicami 

Ta točka zajema sredstva za vklepanje 

vratu in druge posamične obroče, 

opremljene z zaklepnim mehanizmom, ki so 

z verigo povezani z navadnimi lisicami 

1.3 Maske proti pljuvanju: maske, vključno 

z maskami iz mreže, ki pokrivajo usta tako, 

da preprečujejo pljuvanje 

1.3 Maske proti pljuvanju: maske, vključno 

z maskami iz mreže, ki pokrivajo usta tako, 

da preprečujejo pljuvanje 

Opomba:  Opomba:  

Ta točka zajema maske proti pljuvanju, ki 

so z verigo povezane z navadnimi lisicami. 

Ta točka zajema maske proti pljuvanju, ki 

so z verigo povezane z navadnimi lisicami. 

 1.3.a Stoli, plošče in postelje, opremljene z 

jermeni 

2. Orožje in naprave, zasnovani za 

obvladovanje nemirov ali za samozaščito: 

2. Orožje in naprave, zasnovani za 

obvladovanje nemirov ali za samozaščito: 

2.1. Prenosno orožje za zadajanje 

elektrošoka, ki se lahko naenkrat uporabi 

samo proti eni osebi, med drugim 

električne gumijevke, električni ščiti, 

pištole za omamljanje in električni 

2.1 Prenosno orožje za zadajanje 

elektrošoka, ki se lahko naenkrat uporabi 

samo proti eni osebi, med drugim 

električne gumijevke, električni ščiti, 

pištole za omamljanje in električni 
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paralizatorji paralizatorji 

Opombi: Opombi: 

1. Ta točka ne zajema pasov za zadajanje 

elektrošoka in drugih priprav iz točke 2.1 

Priloge II. 

1. Ta točka ne zajema pasov za zadajanje 

elektrošoka in drugih priprav iz točke 2.1 

Priloge II. 

2. Ta točka ne zajema posameznih 

elektronskih naprav za zadajanje 

elektrošoka, če so namenjene za osebno 

varnost njihovih uporabnikov. 

2. Ta točka ne zajema posameznih 

elektronskih naprav za zadajanje 

elektrošoka, če so namenjene za osebno 

varnost njihovih uporabnikov. 

2.2 Kompleti, ki vsebujejo vse bistvene 

sestavne dele orožja za zadajanje 

elektrošoka iz točke 2.1 

2.2 Kompleti, ki vsebujejo vse bistvene 

sestavne dele orožja za zadajanje 

elektrošoka iz točke 2.1 

Opomba: Opomba: 

Za bistvene sestavne dele šteje naslednje 

blago:  

Za bistvene sestavne dele šteje naslednje 

blago:  

– enota za proizvodnjo elektrošoka,  – enota za proizvodnjo elektrošoka,  

– stikalo na daljinsko upravljanje ali ne, in  – stikalo na daljinsko upravljanje ali ne, in  

– elektrode ali po potrebi žice, prek katerih 

se zada elektrošok. 

– elektrode ali po potrebi žice, prek katerih 

se zada elektrošok. 

2.3 Fiksno ali namestljivo električno 

orožje, ki pokriva široko območje in lahko 

z elektrošokom cilja na več posameznikov 

2.3 Fiksno ali namestljivo električno 

orožje, ki pokriva široko območje in lahko 

z elektrošokom cilja na več posameznikov 

 2.3. a. Akustične naprave za nadzor 

množic/izgredov 

 2.3. b. Orožje na osnovi milimetrskih 

valov 
 

 

 

(Zadeva vse jezikovne različice.) 


