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LYHYET PERUSTELUT

Asetuksen uudelleentarkastelun tavoitteena on edelleen vahvistaa EU:n roolia 
kuolemanrangaistuksen torjumista ja kidutuksen poistamista ajavana johtavana ja 
vastuullisena maailmanlaajuisena toimijana.

Lausuntoluonnoksessa pyritään vahvistamaan säännöksiä, jotka koskevat tavaroiden 
siirtämiseen liittyviä liitännäispalveluja sekä kauttakuljetusta, teknistä apua ja kaupallista 
markkinointia. Parlamentti pyrkii toistuvasti ilmaistun kantansa mukaisesti ottamaan käyttöön 
tarkoitettua lopullista käyttöä koskevan lausekkeen, jotta jäsenvaltiot voivat kieltää tai 
keskeyttää sellaisten turvallisuuteen liittyvien tavaroiden siirtämisen, jotka eivät kuulu 
liitteessä II ja III lueteltuihin tavaroihin ja joilla selvästi ei ole käytännössä muuta 
käyttötarkoitusta kuin käyttö kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen tai 
muuhun pahoinpitelyyn, tai jos on perusteltu syy olettaa, että kyseisten tavaroiden siirtäminen 
johtaisi oikeuslaitoksen määräämän teloituksen, kidutuksen tai muun pahoinpitelyn 
toimeenpanoon tai helpottaisi sitä.

Lausuntoluonnoksessa ehdotetaan myös välineiden koordinointiryhmän perustamista ja 
määrävälein tehtävän uudelleentarkastelun käyttöönottoa sekä järjestelmällisempää 
tietojenvaihtoa ja raportointia, jotta vahvistetaan asetuksen valvontaa ja tehokasta 
täytäntöönpanoa.

TARKISTUKSET

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan valiokuntaa ottamaan 
huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1236/2005
2 artikla – f alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

a a) Korvataan f alakohta seuraavasti:

’f) ’teknisellä avulla’ kaikkea teknistä 
tukea, joka liittyy korjaamiseen, 
kehittämiseen, valmistukseen, 
testaamiseen, kunnossapitoon, 
kokoamiseen tai muuhun tekniseen 
palveluun ja joka voi olla ohjausta, 
neuvontaa, koulutusta, käytännön tietojen 

”f) ’teknisellä avulla’ kaikkea teknistä 
tukea, joka liittyy korjaamiseen, 
kehittämiseen, valmistukseen, 
testaamiseen, kunnossapitoon, 
kokoamiseen, käyttöön tai muuhun 
tekniseen palveluun ja joka voi olla 
ohjausta, neuvontaa, koulutusta, käytännön 



PE555.011v01-00 4/16 PA\1059428FI.doc

FI

tai taitojen välittämistä tai 
konsulttipalveluja. Tekninen apu sisältää 
avun antamisen suullisessa muodossa ja 
sähköisin keinoin;

tietojen tai taitojen välittämistä tai 
konsulttipalveluja. Tekninen apu sisältää 
avun antamisen suullisessa muodossa ja 
sähköisin keinoin;”

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään muuttamaan nykyisen säädöksen säännöstä – 2 artiklan f 
alakohta – johon ei viitattu komission ehdotuksessa. Tarkistuksella halutaan lisätä sana 
’käyttöön’ teknisen avun määritelmän selkiyttämiseksi.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 1236/2005
2 artikla – k alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa pelkkä
liitännäispalvelujen tarjoaminen ei kuulu
tämän määritelmän soveltamisalaan.
Liitännäispalveluja ovat kuljetus-, rahoitus-
, vakuutus- ja jälleenvakuutuspalvelut sekä 
yleinen mainonta ja myynninedistäminen.

Tässä asetuksessa liitännäispalvelujen 
tarjoaminen kuuluu tämän määritelmän 
soveltamisalaan. Liitännäispalveluja ovat 
kuljetus-, rahoitus-, vakuutus- ja 
jälleenvakuutuspalvelut sekä yleinen 
mainonta ja myynninedistäminen.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 1236/2005
2 artikla – l alakohta

Komission teksti Tarkistus

l) ”välittäjällä” luonnollista henkilöä, 
oikeushenkilöä tai kumppania, jolla on 
asuinpaikka unionin jäsenvaltiossa tai joka 
on sijoittautunut unionin jäsenvaltioon ja 
joka tarjoaa k alakohdassa määriteltyjä 

l) ”välittäjällä” luonnollista henkilöä, 
oikeushenkilöä tai kumppania, jolla on 
asuinpaikka unionin jäsenvaltiossa tai joka 
on jäsenvaltion kansalainen ja joka tarjoaa 
k alakohdassa määriteltyjä palveluja 
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palveluja unionista kolmannen maan 
alueelle;

unionista kolmannen maan alueelle;

Or. en

Perustelu

Perustelu lisätään tähän.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 1236/2005
2 artikla – m alakohta

Komission teksti Tarkistus

m) ”teknisen avun toimittajalla” 
luonnollista henkilöä, oikeushenkilöä tai 
kumppania, jolla on asuinpaikka unionin 
jäsenvaltiossa tai joka on sijoittautunut 
unionin jäsenvaltioon ja joka toimittaa 
f alakohdassa määriteltyä teknistä apua
unionista kolmannen maan alueelle;

m) ”teknisen avun toimittajalla” 
luonnollista henkilöä, oikeushenkilöä tai 
kumppania, jolla on asuinpaikka unionin 
jäsenvaltiossa tai joka on sijoittautunut 
unionin jäsenvaltioon ja joka toimittaa 
f alakohdassa määriteltyä teknistä apua;

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1236/2005
4 artikla – 1 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

2 a) Korvataan 4 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:

1. Kielletään liitteessä II lueteltujen 
tavaroiden tuonti näiden tavaroiden 
alkuperästä riippumatta.

”1. Kielletään liitteessä II lueteltujen 
tavaroiden tuonti näiden tavaroiden 
alkuperästä riippumatta.

Kielletään liitteessä II lueteltuihin 
tavaroihin liittyvän sellaisen teknisen avun 

Kielletään liitteessä II lueteltuihin 
tavaroihin liittyvän sellaisen teknisen avun 
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hyväksyminen yhteisön tullialueella olevan 
henkilön, yhteisön tai elimen toimesta, 
jonka jokin henkilö, yhteisö tai elin 
vastiketta vastaan tai vastikkeetta toimittaa 
kolmannesta maasta käsin.

hyväksyminen yhteisön tullialueella olevan 
henkilön, yhteisön tai elimen toimesta, 
jonka jokin henkilö, yhteisö tai elin 
vastiketta vastaan tai vastikkeetta toimittaa 
kolmannesta maasta käsin.

Liitteessä II lueteltujen tavaroiden 
kuljettaminen unionin tullialueen kautta 
on kielletty.”

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1236/2005
4 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a) Lisätään artikla seuraavasti:

”4 a artikla

Kaupallisen markkinoinnin ja 
myynninedistämisen kieltäminen

Unionin ja muiden kuin unionin 
rekisteröityjen yhtiöiden ja henkilöiden on 
ehdottomasti kiellettyä harjoittaa 
liitteessä II lueteltujen tuotteiden 
siirtämiseen tähtäävää kaupallista 
markkinointia tai myynninedistämistä 
unionin alueella. Näihin kaupallisen 
markkinoinnin ja myynninedistämisen 
toimiin on sisällytettävä toimet, jotka 
toteutetaan aineettomia lähteitä ja 
erityisesti internetiä käyttäen. Muut 
liitännäispalvelut kuten kuljetus-, 
rahoitus-, vakuutus- ja 
jälleenvakuutuspalvelut on myös 
ehdottomasti kielletty.

Or. en
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Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta
Asetus (EY) N:o 1236/2005
5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Liitteessä III lueteltujen tavaroiden vientiin 
tarvitaan näiden tavaroiden alkuperästä 
riippumatta lupa. Lupaa ei kuitenkaan 
tarvita tavaroille, jotka ainoastaan kulkevat 
unionin tullialueen kautta, eli tavaroille, 
joille ei ole osoitettu muuta 
tulliselvitysmuotoa kuin neuvoston 
asetuksen (ETY) N:o 2913/92 91 artiklan 
mukainen ulkoinen passitusmenettely, 
mukaan lukien muiden kuin 
unionitavaroiden varastointi 
valvontaryhmään I kuuluvalle vapaa-
alueelle tai vapaavarastoon.

Liitteessä III lueteltujen tavaroiden vientiin 
tarvitaan näiden tavaroiden alkuperästä 
riippumatta lupa. Liitteessä III luetelluille
tavaroille, jotka ainoastaan kulkevat 
unionin tullialueen kautta, tarvitaan 
kauttakuljetuslupa.

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 6 kohta
Asetus (EY) N:o 1236/2005
7 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kielletään teknisen avun toimittajaa 
toimittamasta yhdellekään kolmannessa 
maassa olevalle henkilölle, yhteisölle tai 
elimelle teknistä apua, joka liittyy liitteessä 
III lueteltuihin tavaroihin, näiden 
tavaroiden alkuperästä riippumatta, jos 
tällaisen avun toimittaja tietää tai tällä on 
syytä epäillä, että jotkin tai kaikki 
tällaisista tavaroista ovat tai voivat olla 
tarkoitettuja käytettäviksi kidutukseen ja 
muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai 
halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen 

2. Kielletään teknisen avun toimittajaa 
toimittamasta yhdellekään kolmannessa 
maassa olevalle henkilölle, yhteisölle tai 
elimelle teknistä apua, joka liittyy liitteessä 
III lueteltuihin tavaroihin, näiden 
tavaroiden alkuperästä riippumatta, jos 
tällaisen avun toimittaja tietää tai tällä on 
syytä epäillä, että jotkin tai kaikki 
tällaisista tavaroista ovat tai voivat olla 
tarkoitettuja käytettäviksi kidutukseen ja 
muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai 
halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen 
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maassa, joka ei kuulu unionin 
tullialueeseen.”

maassa, joka ei kuulu unionin 
tullialueeseen. Teknisen avun toimittajan 
on kiellettyä antaa sellaista ohjausta, 
neuvontaa, koulutusta tai käytännön 
tietojen tai taitojen välittämistä, joka voisi 
edistää oikeuslaitoksen määräämien 
teloitusten, kidutuksen tai muun 
pahoinpitelyn toimeenpanoa.

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 6 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1236/2005
7 a a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a) Lisätään 7 a artiklan jälkeen artikla 
seuraavasti:

”7 a a artikla

Tarkoitettua lopullista käyttöä koskeva 
lauseke

1. Jäsenvaltiot voivat kieltää tai 
keskeyttää sellaisen turvallisuuteen 
liittyvän tavaran siirtämisen, joka ei 
kuulu liitteessä II ja III lueteltuihin 
tavaroihin ja jolla selvästi ei ole 
käytännössä muuta käyttötarkoitusta kuin 
käyttö kuolemanrangaistuksen 
täytäntöönpanoon, kidutukseen tai 
muuhun pahoinpitelyyn, tai jos on 
perusteltu syy olettaa, että kyseisen 
tavaran siirtäminen helpottaisi 
oikeuslaitoksen määräämän teloituksen, 
kidutuksen tai muun pahoinpitelyn 
toimeenpanoa.

2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
1 kohdan nojalla hyväksytyistä 
toimenpiteistä komissiolle välittömästi 
niiden hyväksymisen jälkeen sekä 
ilmoitettava näiden toimenpiteiden 
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täsmälliset perusteet.

3. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle välittömästi myös kaikki 
muutokset 1 kohdan nojalla 
hyväksyttyihin toimenpiteisiin.

4. Komissio julkaisee sille 2 ja 3 kohdan 
mukaisesti ilmoitetut toimenpiteet 
Euroopan unionin virallisen lehden C-
sarjassa.

5. Komissio päättää, onko tällaiset tavarat 
lisättävä asiaankuuluvaan liitteeseen.

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 7 kohta
Asetus (EY) N:o 1236/2005
7 b artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Liitteessä III a lueteltujen tavaroiden 
vientiin tarvitaan näiden tavaroiden 
alkuperästä riippumatta lupa. Lupaa ei 
kuitenkaan tarvita tavaroille, jotka 
ainoastaan kulkevat unionin tullialueen 
kautta, eli tavaroille, joille ei ole osoitettu 
muuta tulliselvitysmuotoa kuin neuvoston 
asetuksen (ETY) N:o 2913/92 91 artiklan 
mukainen ulkoinen passitusmenettely, 
mukaan lukien muiden kuin 
unionitavaroiden varastointi 
valvontaryhmään I kuuluvalle vapaa-
alueelle tai vapaavarastoon.

1. Liitteessä III a lueteltujen tavaroiden 
vientiin tarvitaan näiden tavaroiden 
alkuperästä riippumatta lupa. Liitteessä III 
a luetelluille tavaroille, jotka ainoastaan 
kulkevat unionin tullialueen kautta,
tarvitaan kauttakuljetuslupa.

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 7 kohta
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Asetus (EY) N:o 1236/2005
7 d artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kielletään teknisen avun toimittajaa 
toimittamasta yhdellekään kolmannessa 
maassa olevalle henkilölle, yhteisölle tai 
elimelle teknistä apua, joka liittyy liitteessä 
III a lueteltuihin tavaroihin, näiden 
tavaroiden alkuperästä riippumatta, jos 
teknisen avun toimittaja tietää tai tällä on 
syytä epäillä, että jotkin tai kaikki 
tällaisista tavaroista ovat tai voivat olla 
tarkoitettuja kuolemanrangaistuksen 
täytäntöönpanoon maassa, joka ei kuulu 
unionin tullialueeseen.”

2. Kielletään teknisen avun toimittajaa 
toimittamasta yhdellekään kolmannessa 
maassa olevalle henkilölle, yhteisölle tai 
elimelle teknistä apua, joka liittyy liitteessä 
III a lueteltuihin tavaroihin, näiden 
tavaroiden alkuperästä riippumatta, jos 
teknisen avun toimittaja tietää tai tällä on 
syytä epäillä, että jotkin tai kaikki 
tällaisista tavaroista ovat tai voivat olla 
tarkoitettuja kuolemanrangaistuksen 
täytäntöönpanoon maassa, joka ei kuulu 
unionin tullialueeseen. Teknisen avun 
toimittajan on kiellettyä antaa sellaista 
ohjausta, neuvontaa, koulutusta tai 
käytännön tietojen tai taitojen 
välittämistä, joka voisi edistää 
oikeuslaitoksen määräämien teloitusten 
toimeenpanoa.

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 8 kohta
Asetus (EY) N:o 1236/2005
8 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Poiketen siitä, mitä 5 kohdassa 
säädetään, valmistajan tai jakelijan 
aikoessa viedä lääkevalmisteita valmistajan 
on toimitettava tiedot järjestelyistä ja 
toimenpiteistä, jotka on toteutettu sen 
estämiseksi, että näitä tuotteita käytetään 
kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, 
sekä määrämaasta ja, jos tiedot ovat 
saatavilla, tavaroiden lopullisesta käytöstä 
ja loppukäyttäjistä.

6. Poiketen siitä, mitä 5 kohdassa 
säädetään, valmistajan tai jakelijan 
aikoessa viedä lääkevalmisteita valmistajan 
on toimitettava tiedot järjestelyistä ja 
toimenpiteistä, jotka on toteutettu sen 
estämiseksi, että näitä tuotteita käytetään 
kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, 
sekä määrämaasta ja, jos tiedot ovat 
saatavilla, tavaroiden lopullisesta käytöstä 
ja loppukäyttäjistä. Näiden tietojen on 
oltava pyynnöstä asianmukaisen 
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riippumattoman valvontaelimen, 
esimerkiksi kidutuksen ja muun julman, 
epäinhimillisen tai halventavan kohtelun 
tai rangaistuksen vastaisen YK:n 
yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan 
mukaisesti perustetun kansallisen 
ennaltaehkäisevän mekanismin, tai 
kansallisen ihmisoikeusinstituutin 
saatavilla jäsenvaltiossa.

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 12 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1236/2005
13 artikla – 1 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

12 a) Korvataan 13 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:

’1. Rajoittamatta 11 artiklan soveltamista
komissio ja jäsenvaltiot tiedottavat 
pyynnöstä toisilleen tämän asetuksen 
nojalla toteutetuista toimenpiteistä sekä
toimittavat toisilleen muut käytössään 
olevat tähän asetukseen liittyvät tiedot, 
erityisesti tiedot myönnetyistä ja evätyistä 
luvista.

”1. Rajoittamatta 11 artiklan soveltamista
kunkin jäsenvaltion on tiedotettava 
komissiolle tämän asetuksen nojalla 
toteutetuista toimenpiteistä sekä
toimitettava muut käytössään olevat tähän 
asetukseen liittyvät tiedot, erityisesti tiedot 
myönnetyistä ja evätyistä luvista sekä 
toimenpiteistä, jotka on toteutettu 
tarkoitettua lopullista käyttöä koskevan 
lausekkeen mukaisesti. Komissio toimittaa 
nämä tiedot muille jäsenvaltioille.”

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään muuttamaan nykyisen säädöksen säännöstä – 13 artiklan 
1 kohtaa – johon ei viitattu komission ehdotuksessa.



PE555.011v01-00 12/16 PA\1059428FI.doc

FI

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 12 b kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1236/2005
13 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 b) Lisätään 13 artiklaan kohta 
seuraavasti:

”3 a. Komissio asettaa julkisesti saataville 
vuosikertomuksensa, joka on kooste 
jäsenvaltioiden 3 kohdan mukaisesti 
julkistamista vuotuisista 
toimintakertomuksista.”

Or. en

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 14 kohta
Asetus (EY) N:o 1236/2005
15 artikla

Komission teksti Tarkistus

14) Poistetaan 15 artikla. 14) Korvataan 15 artikla seuraavasti:

Välineiden koordinointiryhmä

1. Perustetaan välineiden 
koordinointiryhmä, jonka 
puheenjohtajana on komission edustaja. 
Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 
edustaja tähän välineiden 
koordinointiryhmään.

Välineiden koordinointiryhmä tutkii 
kaikki tämän asetuksen soveltamista 
koskevat asiat, jotka sen puheenjohtaja tai 
jäsenvaltion edustaja saattaa sen 
käsiteltäväksi.

2. Välineiden koordinointiryhmän 
puheenjohtajan on tarpeelliseksi 
katsoessaan kuultava tämän asetuksen 
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soveltamisalaan kuuluvia viejiä, välittäjiä 
ja muita asiaankuuluvia sidosryhmiä, 
muun muassa kansalaisyhteiskunnan 
edustajia.

3. Välineiden koordinointiryhmä voi 
vastaanottaa tämän asetuksen 
tehokkuuteen liittyviä tietoja ja 
ehdotuksia kansalaisyhteiskunnan 
elimiltä, joilla on tarvittava 
asiantuntemus.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään muuttamaan nykyisen säädöksen säännöstä – 15 artiklaa – joka 
oli poistettu komission ehdotuksessa.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 15 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1236/2005
16 artikla

Nykyinen teksti Tarkistus

15 a) Korvataan 16 artikla seuraavasti:

16 artikla 16 artikla

Täytäntöönpano Täytäntöönpanon tarkastelu

Edellä 15 artiklassa tarkoitettu komitea 
käsittelee kaikki tämän asetuksen 
täytäntöönpanoon liittyvät asiat, jotka 
komitean puheenjohtaja ottaa esiin joko 
omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion 
edustajan pyynnöstä.

1. Komissio tarkastelee joka kolmas vuosi 
tämän asetuksen täytäntöönpanoa ja 
antaa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle asetuksen soveltamista 
koskevan kertomuksen, johon voi sisältyä 
muutosehdotuksia. Jäsenvaltioiden on 
toimitettava komissiolle kaikki sen tämän 
kertomuksen laatimista varten tarvitsemat 
tiedot.

2. Kertomuksessa esitetään myös 
välineiden koordinointiryhmän toimintaa, 
tutkimuksia ja kuulemisia koskeva 
katsaus, johon sovelletaan Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission 
asiakirjojen saamisesta yleisön 
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tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta 
2001 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001 
4 artiklaa.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään muuttamaan nykyisen säädöksen säännöstä – 16 artiklaa – johon 
ei viitattu komission ehdotuksessa.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 15 b kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1236/2005
Liite II – 2.2. a. kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

15 b) Lisätään liitteeseen II 2.2 a kohta 
seuraavasti:

2.2. a. Suoralla kosketuksella toimivat 
sähköpamput, sähköpistoolit ja 
sähkökilvet

Or. en

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 15 c kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1236/2005
Liite III – 1.3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

15 c) Lisätään liitteeseen III seuraavat 
tavarat:

1.3. a. – lainvalvontatarkoituksiin 
käytettävät vankien huput

– vankien hallintaan tarkoitetut pihdit,
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– hihnoilla varustetut tuolit, laudat ja 
sängyt,

– joukkojenhallintaan tai 
mellakantorjuntaan tarkoitetut akustiset 
laitteet,

– millimetriaaltoaseet.

Or. en

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 15 d kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1236/2005
Liite III – 2 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

15 d) Korvataan liitteessä III oleva 
2 kohta seuraavasti:

2. Mellakantorjuntaan tai itsesuojeluun 
suunniteltu kannettava välineistö 
seuraavasti:

2. Mellakantorjuntaan tai itsesuojeluun 
suunniteltu kannettava välineistö 
seuraavasti:

2.1. Kannettava sähköshokkivälineistö, 
myös sähköpamput, -kilvet ja -pistoolit ja 
sähkönuolia ampuvat pistoolit, joiden 
tyhjäkäyntijännite on yli 10 000 volttia

2.1. Kannettava sähköshokkivälineistö, 
myös sähkönuolia ampuvat pistoolit, joiden 
tyhjäkäyntijännite on yli 10 000 volttia

2.2. Tämä kohta ei koske liitteessä II 
olevassa 2.1 ja 2.2. kohdassa kuvattuja 
sähkövöitä ja muita laitteita.

2.3. Tämä kohta ei koske yksilöllisiä 
sähköshokkivälineitä, kun ne ovat 
käyttäjänsä mukana hänen 
henkilökohtaista suojautumistaan varten.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään muuttamaan nykyisen säädöksen säännöstä – liitteessä III olevaa 
2 kohtaa – johon ei viitattu komission ehdotuksessa.
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