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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Persvarstant šį reglamentą siekiama toliau stiprinti ES, kaip pagrindinės ir atsakingos pasaulio 
veikėjos, kovojančios su mirties bausmės ir kankinimų panaikinimu, vaidmenį.
Nuomonės projekte siekiama sugriežtinti nuostatas dėl papildomų paslaugų, susijusių su 
prekių pervežimu, taip pat dėl tranzito, techninės pagalbos ir komercinės rinkodaros. 
Atsižvelgiant į Parlamento ne kartą išreikštą poziciją, siekiama nustatyti tikslinio galutinio 
naudojimo nuostatą tam, kad valstybės narės galėtų uždrausti ar sustabdyti perdavimą su 
saugumu susijusių prekių, neįtrauktų į II ir III priedus, kurios akivaizdžiai negali būti 
naudojamos jokiu kitu, kaip tik mirties bausmės vykdymo, kankinimo ar kitokio netinkamo 
elgesio tikslu, arba yra pagrįstų priežasčių manyti, kad šių prekių perdavimas prisidėtų prie 
mirties bausmės įvykdymo, kankinimo ir kitokio netinkamo elgesio ar galėtų būti naudojamas 
šiais tikslais.
Nuomonės projekte taip pat siūloma įsteigti įrangos koordinavimo grupę, nustatyti periodinės 
peržiūros mechanizmą, sistemingesnį keitimąsi informacija ir ataskaitų teikimą siekiant 
pagerinti priežiūrą ir veiksmingą šio reglamento įgyvendinimą.

PAKEITIMAI

Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą atsižvelgti į šiuos 
pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
2 straipsnio f punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

aa) f papunktis pakeičiamas taip:

f) „techninė pagalba“ – visa techninė 
pagalba, susijusi su remontu, kūrimu, 
gamyba, bandymu, priežiūra, montavimu 
ar bet kuriuo kitu techniniu aptarnavimu, 
kuri gali būti teikiama duodant nurodymus, 
patarimus, organizuojant mokymą, 
perduodant darbo žinias ar įgūdžius arba 
teikiant konsultacines paslaugas. Techninei 
pagalbai priskiriama žodinė pagalba ir 
elektroninėmis priemonėmis teikiama 
pagalba;

f) „techninė pagalba“ – visa techninė 
pagalba, susijusi su remontu, kūrimu, 
gamyba, bandymu, priežiūra, montavimu, 
naudojimu ar bet kokiu kitu techniniu 
aptarnavimu, kuri gali būti teikiama 
duodant nurodymus, patarimus, 
organizuojant mokymą, perduodant darbo 
žinias ar įgūdžius arba teikiant 
konsultacines paslaugas. Techninei 
pagalbai priskiriama žodinė pagalba ir 
elektroninėmis priemonėmis teikiama 
pagalba;

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama iš dalies pakeisti galiojančio teisės akto (2 straipsnio f papunktis) 
nuostatą, kuri nepaminėta Komisijos pasiūlyme. Šiuo pakeitimu siekiama pridėti žodį 
„naudojimu“ siekiant patikslinti techninės pagalbos apibrėžtį.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies c punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
2 straipsnio k punkto 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame reglamente į šią apibrėžtį 
neįtraukiamos tik pagalbinės paslaugos. 
Pagalbinės paslaugos – transportavimas, 
finansinės paslaugos, draudimas ar 
perdraudimas arba bendro pobūdžio 
reklamos ar reklamavimo veikla;

Šiame reglamente į šią apibrėžtį 
įtraukiamos pagalbinės paslaugos. 
Pagalbinės paslaugos – transportavimas, 
finansinės paslaugos, draudimas ar 
perdraudimas arba bendro pobūdžio 
reklamos ar reklamavimo veikla;

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies c punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
2 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

l) „tarpininkas“ – bet kuris Sąjungos 
valstybėje narėje gyvenantis fizinis ar 
įsisteigęs juridinis asmuo ar grupė, kurie 
teikia k punkte apibrėžtas paslaugas iš 
Sąjungos į trečiosios šalies teritoriją;

l) „tarpininkas“ – bet kuris Sąjungos 
valstybėje narėje gyvenantis fizinis ar 
įsisteigęs juridinis asmuo ar bendrija, ar 
valstybės narės pilietis, kurie teikia k 
punkte apibrėžtas paslaugas iš Sąjungos į 
trečiosios šalies teritoriją;

Or. en

Pagrindimas

Įrašyti pagrindimą.
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies c punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
2 straipsnio m punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

m) „techninės pagalbos teikėjas“ – bet 
kuris Sąjungos valstybėje narėje 
gyvenantis fizinis ar įsisteigęs juridinis 
asmuo ar grupė, kurie teikia f punkte 
apibrėžtą techninę pagalbą iš Sąjungos 
teritorijos į trečiosios šalies teritoriją;

m) „techninės pagalbos teikėjas“ – bet 
kuris Sąjungos valstybėje narėje 
gyvenantis fizinis ar įsisteigęs juridinis 
asmuo ar bendrija, kurie teikia f punkte 
apibrėžtą techninę pagalbą;

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
4 straipsnio 1 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

2a) 4 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

1. II priede išvardytų prekių importas 
draudžiamas, neatsižvelgiant į tokių prekių 
kilmę.

1. II priede išvardytų prekių importas 
draudžiamas, neatsižvelgiant į tokių prekių 
kilmę.

Asmenims, subjektams ar organams 
Bendrijos muitų teritorijoje draudžiama 
priimti trečiosios šalies už atlygį ar 
nemokamai teikiamą techninę pagalbą, 
susijusią su II priede išvardytomis 
prekėmis.

Asmenims, subjektams ar organams 
Bendrijos muitų teritorijoje draudžiama 
priimti trečiosios šalies už atlygį ar 
nemokamai teikiamą techninę pagalbą, 
susijusią su II priede išvardytomis 
prekėmis.

Prekėms, išvardytoms II priede, 
draudžiamas tranzitas per ES muitų 
teritoriją.

Or. en
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 a dalis (nauja)
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) Įrašomas šis straipsnis:

„4a straipsnis

Komercinės rinkodaros ir skatinimo 
draudimas

Komercinė rinkodara ir skatinimas 
Sąjungoje, kuriuos vykdo Sąjungoje ir ne 
Sąjungoje registruotos bendrovės ir 
asmenys II priede išvardytų produktų 
perdavimo tikslu, yra griežtai draudžiami. 
Ši komercinės rinkodaros ir skatinimo 
veikla apima veiklą, vykdomą naudojantis 
nematerialiaisiais šaltiniais, visų pirma 
internetu. Taip pat griežtai draudžiamos 
kitos pagalbinės paslaugos, įskaitant 
transporto, finansines, draudimo ir 
perdraudimo paslaugas.

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 dalis
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
5 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Norint eksportuoti III priede išvardytas 
prekes, reikalingas leidimas, 
neatsižvelgiant į tų prekių kilmę. Tačiau 
leidimo nereikalaujama prekėms, kurios 
yra tik vežamos per Sąjungos muitų 
teritoriją, t. y. kurioms neįforminami 
muitinės sankcionuoti veiksmai, išskyrus 
išorinio tranzito procedūrą, kaip apibrėžta 

Norint eksportuoti III priede išvardytas 
prekes, reikalingas leidimas, 
neatsižvelgiant į tų prekių kilmę. Prekėms, 
išvardytoms III priede, kurios tik 
pervežamos per Sąjungos muitų teritoriją, 
reikia gauti tranzito leidimą.
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Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 91 
straipsnyje, įskaitant ne Sąjungos kilmės 
prekių saugojimą laisvojoje zonoje, 
kurioje taikoma I tipo kontrolė, arba 
laisvajame sandėlyje.

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 6 dalis
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
7 a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Techninės pagalbos teikėjams 
draudžiama teikti bet kokiam asmeniui, 
subjektui ar įstaigai trečiojoje šalyje 
techninę pagalbą, susijusią su III priede 
išvardytomis prekėmis, neatsižvelgiant į 
tokių prekių kilmę, jeigu teikėjai žino ar 
turi priežasčių įtarti, kad kai kurios arba 
visos prekės yra arba gali būti skirtos 
naudoti kankinimui ar kitokiam žiauriam, 
nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir 
baudimui šalyje, kuri nepriklauso Sąjungos 
muitų teritorijai.“

2. Techninės pagalbos teikėjams 
draudžiama teikti bet kokiam asmeniui, 
subjektui ar įstaigai trečiojoje šalyje 
techninę pagalbą, susijusią su III priede 
išvardytomis prekėmis, neatsižvelgiant į 
tokių prekių kilmę, jeigu teikėjai žino ar 
turi priežasčių įtarti, kad kai kurios arba 
visos prekės yra arba gali būti skirtos 
naudoti kankinimui ar kitokiam žiauriam, 
nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir 
baudimui šalyje, kuri nepriklauso Sąjungos 
muitų teritorijai.“ Techninės pagalbos 
paslaugų teikėjui taip pat draudžiama 
duoti nurodymus, patarimus, organizuoti 
mokymą ar perduoti darbo žinias ar 
įgūdžius, kurie galėtų padėti vykdyti 
mirties bausmės nuosprendžius, 
kankinimus ar kitokį netinkamą elgesį.

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 6 a dalis (nauja)
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
7 a a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a) Po 7a straipsnio įterpiamas šis 
straipsnis:

7aa straipsnis

Tikslinio galutinio naudojimo nuostata

1. Valstybės narės uždraudžia arba 
sustabdo perdavimą su saugumu susijusių 
prekių, neįtrauktų į II ir III priedus, 
kurios akivaizdžiai negali būti 
naudojamos jokiu kitu, kaip tik mirties 
bausmės vykdymo, kankinimo ar kitokio 
netinkamo elgesio tikslu, arba yra 
pagrįstų priežasčių manyti, kad šių prekių 
perdavimas prisidėtų prie mirties bausmės 
įvykdymo, kankinimo ir kitokio netinkamo 
elgesio ar galėtų būti naudojamas šiuo 
tikslu;

2. valstybės narės apie bet kokias 
priemones, kurios buvo patvirtintos pagal 
1 dalį, tuojau po jų patvirtinimo praneša 
Komisijai ir nurodo tikslius tų priemonių 
motyvus.

3. Valstybės narės taip pat nedelsdamos 
praneša Komisijai apie bet kokius 
priemonių, patvirtintų pagal 1 dalį, 
pakeitimus.

4. Priemones, apie kurias pranešta pagal 
šio straipsnio 2 ir 3 dalis, Komisija 
paskelbia Europos Sąjungos oficialiojo 
leidinio C serijoje.

5. Komisija nustato, ar tokias prekes 
reikėtų įtraukti į atitinkamą priedą.

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 7 dalis
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
7 b straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Norint eksportuoti IIIa priede išvardytas 
prekes, reikalingas leidimas, 
neatsižvelgiant į tokių prekių kilmę. 
Tačiau leidimo nereikalaujama prekėms, 
kurios yra tik vežamos per Sąjungos 
muitų teritoriją, t. y. kurioms 
neįforminami muitinės sankcionuoti 
veiksmai, išskyrus išorinio tranzito 
procedūrą, kaip apibrėžta Reglamento 
(EEB) Nr. 2913/92 91 straipsnyje, 
įskaitant ne Sąjungos kilmės prekių 
saugojimą laisvojoje zonoje, kurioje 
taikoma I tipo kontrolė, arba laisvajame 
sandėlyje.

1. Norint eksportuoti IIIa priede išvardytas 
prekes, reikalingas leidimas, 
neatsižvelgiant į tokių prekių kilmę. 
Prekėms, išvardytoms IIIa priede, kurios 
per Sąjungos muitų teritoriją tik 
pervežamos, reikia gauti tranzito leidimą;

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 7 dalis
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
7 d straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Techninės pagalbos teikėjams 
draudžiama teikti bet kokiam asmeniui, 
subjektui ar įstaigai trečiojoje šalyje 
techninę pagalbą, susijusią su IIIa priede 
išvardytomis prekėmis, neatsižvelgiant į 
tokių prekių kilmę, jeigu techninės 
pagalbos teikėjai žino ar turi priežasčių 
įtarti, kad kai kurios arba visos atitinkamos 
prekės yra arba gali būti skirtos naudoti 
mirties bausmei vykdyti šalyje, kuri 
nepriklauso Sąjungos muitų teritorijai.“

2. Techninės pagalbos teikėjams 
draudžiama teikti bet kokiam asmeniui, 
subjektui ar įstaigai trečiojoje šalyje 
techninę pagalbą, susijusią su IIIa priede 
išvardytomis prekėmis, neatsižvelgiant į 
tokių prekių kilmę, jeigu techninės 
pagalbos teikėjai žino ar turi priežasčių 
įtarti, kad kai kurios arba visos atitinkamos 
prekės yra arba gali būti skirtos naudoti 
mirties bausmei vykdyti šalyje, kuri 
nepriklauso Sąjungos muitų teritorijai.“ 
Techninės pagalbos paslaugų teikėjams 
taip pat draudžiama duoti nurodymus, 
patarimus, organizuoti mokymą, perduoti 
darbo žinias ar įgūdžius, kurie padėtų 
vykdyti mirties bausmės nuosprendžius.
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Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 8 dalis
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
8 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Nukrypstant nuo 5 dalies, jeigu 
gamintojas vaistus eksportuoja platintojui, 
gamintojas pateikia informaciją apie 
sudarytus susitarimus ir priemones, kurių 
buvo imtasi, siekiant užkirsti kelią šių 
vaistų naudojimui mirties bausmei vykdyti, 
apie paskirties šalį ir, jei turima, 
informaciją apie galutinį naudojimą ir 
prekių galutinius naudotojus.

6. Nukrypstant nuo 5 dalies, jeigu 
gamintojas vaistus eksportuoja platintojui, 
gamintojas pateikia informaciją apie 
sudarytus susitarimus ir priemones, kurių 
buvo imtasi, siekiant užkirsti kelią šių 
vaistų naudojimui mirties bausmei vykdyti, 
apie paskirties šalį ir, jei turima, 
informaciją apie galutinį naudojimą ir 
prekių galutinius naudotojus. Pateikus 
prašymą, ši informacija prieinama 
atitinkamai nepriklausomai priežiūros 
įstaigai, kaip antai nacionalinis 
prevencijos mechanizmas, sukurtas pagal 
Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį 
žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar 
baudimą fakultatyvųjį protokolą, arba 
nacionalinei žmogaus teisių institucijai 
valstybėje narėje.

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 12 a dalis (nauja)
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
13 straipsnio 1 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

12a) 13 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Nepažeidžiant 11 straipsnio, Komisija 
ir valstybės narės, gavusios prašymą, 

„1. Nepažeidžiant 11 straipsnio, kiekviena 
valstybė narė informuoja Komisiją apie 
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viena kitą informuoja apie priemones, 
kurių buvo imtasi pagal šį reglamentą, ir 
teikia viena kitai visą turimą svarbią su 
šiuo reglamentu susijusią informaciją, visų 
pirma informaciją apie išduotus ir atmestus 
leidimus.

priemones, kurių buvo imtasi pagal šį 
reglamentą, ir pateikia visą turimą svarbią 
su šiuo reglamentu susijusią informaciją, 
visų pirma informaciją apie išduotus ir 
atmestus leidimus, taip pat susijusią su 
priemonėmis, kurių imtasi atsižvelgiant į 
tikslinę galutinio naudojimo nuostatą.
Komisija šią informaciją persiunčia 
kitoms valstybėms narėms.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama pakeisti galiojančio teisės akto (13 straipsnio 1 dalis) nuostatą, kuri 
nepaminėta Komisijos pasiūlyme.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 12 b dalis (nauja)
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
13 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12b) 13 straipsnis papildomas šia dalimi:

„3a. Komisija viešai paskelbia savo 
metinę ataskaitą, kurią parengia 
pasinaudodama viešai paskelbtomis 
valstybių narių metinėmis veiklos 
ataskaitomis, kaip nurodyta 3 dalyje.„

Or. en

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 14 dalis
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
15 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14) 15 straipsnis išbraukiamas. 14) 15 straipsnis pakeičiamas taip:
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Įrangos koordinavimo grupė

1. Įsteigiama Komisijos atstovo 
vadovaujama Įrangos koordinavimo 
grupė. Kiekviena valstybė narė paskiria 
atstovą į Įrangos koordinavimo grupę.

Įrangos koordinavimo grupė nagrinėja 
visus klausimus dėl šio reglamento 
taikymo, kuriuos gali iškelti pirmininkas 
arba valstybės narės atstovas.

2. Įrangos koordinavimo grupės 
pirmininkas, kai mano esant reikalinga, 
konsultuojasi su eksportuotojais, 
tarpininkais ir kitais svarbiais 
suinteresuotaisiais asmenimis, kuriems šis 
reglamentas daro poveikį, įskaitant 
pilietinės visuomenės atstovus.

3. Įrangos koordinavimo grupė gali gauti 
informacijos ir pasiūlymų dėl reglamento 
veiksmingumo iš pilietinės visuomenės 
įstaigų, turinčių atitinkamų ekspertinių 
žinių.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama pakeisti galiojančio teisės akto (15 straipsnis) nuostatą, kuri 
Komisijos pasiūlyme buvo išbraukta.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 15 a dalis (nauja)
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
16 straipsnis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

15a) 16 straipsnis pakeičiamas taip:

16 straipsnis 16 straipsnis

Įgyvendinimas Įgyvendinimo peržiūra

15 straipsnyje nurodytas komitetas 
nagrinėja visus klausimus, susijusius su 
šio reglamento įgyvendinimu, kuriuos 

1. Kas treji metai Komisija vertina, kaip 
įgyvendinamas šis reglamentas, ir pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai 
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savo iniciatyva arba valstybės narės 
atstovo prašymu pateikia komiteto 
pirmininkas.

pranešimą apie jo taikymą, į kurį gali būti 
įtraukti pasiūlymai dėl jo dalinių 
pakeitimų. Valstybės narės pateikia 
Komisijai visą informaciją, kuri būtina 
šiai ataskaitai parengti.

2. Šioje ataskaitoje taip pat pateikiama 
Įrangos koordinavimo grupės veiklos, 
tyrimų ir konsultacijų apžvalga; šiai 
ataskaitai taikomas 2001 m. gegužės 30 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1049/2001 dėl 
galimybės visuomenei susipažinti su 
Europos Parlamento, Tarybos ir 
Komisijos dokumentais 4 straipsnis.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama pakeisti galiojančio teisės akto (16 straipsnis) nuostatą, kuri 
nepaminėta Komisijos pasiūlyme.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 15 b dalis (nauja)
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
II priedo 2.2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15b) Į II priedą įtraukiama 2.2 dalis: 

2.2a tiesioginio kontakto elektrošoko 
lazdos, apsvaiginantys ginklai ir apsauga 
nuo apsvaiginimo

Or. en

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 15 c dalis (nauja)
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
III priedo 1.3 a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15c) III priedas papildomas šiais 
punktais: 

1.3a) - kalinio gobtuvai, skirti teisėsaugos 
tikslams, 

– kalinio kontrolės žnyplės, 

– kėdės, gultai ir lovos su pritvirtintomis 
juostomis,

– akustinių bangų įtaisai, naudojami 
miniai ir (arba) riaušėms valdyti,

– milimetrinių bangų ginklai.

Or. en

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 15 d dalis (nauja)
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
III priedo 2 punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

15d) III priedo 2 pastraipa pakeičiama 
taip:

2. Nešiojami įtaisai, sukurti riaušėms 
malšinti arba savigynai:

2. Nešiojami įtaisai, sukurti riaušėms 
malšinti arba savigynai:

2.1. Nešiojami elektrošoko įtaisai, įskaitant 
elektrošoko lazdas, elektrošoko skydus, 
apsvaiginančius šautuvus ir šautuvus su 
elektrošokiniais antgaliais, sukeliančiais 
didesnės nei 10.000 V įtampos 
elektrošokus, ir kiti panašūs įtaisai.

Nešiojami elektrošoko įtaisai, įskaitant 
elektrošoko lazdas, šautuvus su 
elektrošokiniais antgaliais, sukeliančiais 
didesnės nei 10 000 V įtampą, ir kiti 
panašūs įtaisai.

2.2 Šis punktas netaikomas elektrošoko 
diržams ir kitiems įtaisams, apibūdintiems 
II priedo 2.1 ir 2.2 punktuose.

Šis punktas netaikomas individualiems 
elektrošoko įtaisams, kuriuos jų 
naudotojas nešiojasi savigynos tikslais.
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Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama iš dalies pakeisti esamame teisės akte (III priedo 2 punktas) įrašytą 
nuostatą, kuri nepaminėta Komisijos pasiūlyme.


