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ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ 

στην έκθεση 

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 

την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 του Συμβουλίου σχετικά με το 

εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για 

βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία 

(COM(2014)0001 – C7-0014/2014 – 2014/0005(COD)) 

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 

Εισηγήτρια: Marietje Schaake 

A8-0267/2015 

 

Η τροπολογία 31 διαβάζεται: 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – σημείο 15 – σημείο -α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 

Παράρτημα III – στήλη 2 – σημεία 1 και 2  

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 -α) Στο παράρτημα ΙΙΙ, δεύτερη στήλη, 

τα σημεία 1 και 2 αντικαθίστανται από το 

ακόλουθο κείμενο: 

1. Αντικείμενα σχεδιασμένα για την 

καταστολή ανθρώπων, ως εξής: 

‘1. Αντικείμενα σχεδιασμένα για την 

καταστολή ανθρώπων, ως εξής: 

1.1. Αγκύλια και δεσμά περισσοτέρων του 

ενός ατόμων 

1.1. Αγκύλια και δεσμά περισσοτέρων του 

ενός ατόμων 

Σημείωση: Σημείωση: 

1. Τα αγκύλια είναι διατάξεις καταστολής 

που αποτελούνται από δύο χειροπέδες ή 

1. Τα αγκύλια είναι διατάξεις καταστολής 

που αποτελούνται από δύο χειροπέδες ή 
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δακτυλίους που φέρουν μηχανισμό 

κλειδώματος και είναι συνδεδεμένες με 

αλυσίδα ή ράβδο 

δακτυλίους που φέρουν μηχανισμό 

κλειδώματος και είναι συνδεδεμένες με 

αλυσίδα ή ράβδο 

2. Το σημείο αυτό δεν αφορά τα δεσμά 

ποδών και τα δεσμά περισσοτέρων του 

ενός ατόμων που απαγορεύονται από το 

σημείο 2.3 του παραρτήματος II 

2. Το σημείο αυτό δεν αφορά τα δεσμά 

ποδών και τα δεσμά περισσοτέρων του 

ενός ατόμων που απαγορεύονται από το 

σημείο 2.3 του παραρτήματος II 

3. Το σημείο αυτό δεν αφορά τις «απλές 

χειροπέδες». Οι απλές χειροπέδες είναι 

χειροπέδες που πληρούν όλες τις 

ακόλουθες προϋποθέσεις: 

3. Το σημείο αυτό δεν αφορά τις «απλές 

χειροπέδες». Οι απλές χειροπέδες είναι 

χειροπέδες που πληρούν όλες τις 

ακόλουθες προϋποθέσεις: 

— η συνολική τους διάσταση, 

συμπεριλαμβανομένης της αλυσίδας, που 

μετράται από το εξωτερικό άκρο της μιας 

χειροπέδης έως το εξωτερικό άκρο της 

άλλης, είναι μεταξύ 150 και 280 mm όταν 

αμφότερες οι χειροπέδες είναι κλειστές, 

— η συνολική τους διάσταση, 

συμπεριλαμβανομένης της αλυσίδας, που 

μετράται από το εξωτερικό άκρο της μιας 

χειροπέδης έως το εξωτερικό άκρο της 

άλλης, είναι μεταξύ 150 και 280 mm όταν 

αμφότερες οι χειροπέδες είναι κλειστές, 

— η εσωτερική περιφέρεια κάθε 

χειροπέδης είναι το ανώτατο 165 mm όταν 

ο πείρος έχει ασφαλιστεί στην τελευταία 

εγκοπή του μηχανισμού κλειδώματος, 

— η εσωτερική περιφέρεια κάθε 

χειροπέδης είναι το ανώτατο 165 mm όταν 

ο πείρος έχει ασφαλιστεί στην τελευταία 

εγκοπή του μηχανισμού κλειδώματος, 

— η εσωτερική περιφέρεια κάθε 

χειροπέδης είναι τουλάχιστον 200 mm 

όταν ο πείρος έχει ασφαλιστεί στην 

τελευταία εγκοπή του μηχανισμού 

κλειδώματος, και 

— η εσωτερική περιφέρεια κάθε 

χειροπέδης είναι τουλάχιστον 200 mm 

όταν ο πείρος έχει ασφαλιστεί στην 

τελευταία εγκοπή του μηχανισμού 

κλειδώματος, και 

— οι χειροπέδες δεν έχουν τροποποιηθεί 

κατά τρόπο που να προκαλούν φυσικό 

πόνο ή οδύνη. 

— οι χειροπέδες δεν έχουν τροποποιηθεί 

κατά τρόπο που να προκαλούν φυσικό 

πόνο ή οδύνη. 

1.2. Οι ατομικές χειροπέδες ή δακτύλιοι με 

μηχανισμό κλειδώματος, με εσωτερική 

περιφέρεια που υπερβαίνει τα 165 mm 

όταν ο πείρος έχει ασφαλιστεί στην 

τελευταία εγκοπή του μηχανισμού 

κλειδώματος 

1.2. Οι ατομικές χειροπέδες ή δακτύλιοι με 

μηχανισμό κλειδώματος, με εσωτερική 

περιφέρεια που υπερβαίνει τα 165 mm 

όταν ο πείρος έχει ασφαλιστεί στην 

τελευταία εγκοπή του μηχανισμού 

κλειδώματος 

Σημείωση: Σημείωση: 

Σ' αυτή τη θέση περιλαμβάνονται τα δεσμά 

λαιμών και άλλες ατομικές χειροπέδες ή 

δακτύλιοι που φέρουν μηχανισμό 

κλειδώματος και είναι συνδεδεμένα με 

απλές χειροπέδες μέσω μιας αλυσίδας 

Σ' αυτή τη θέση περιλαμβάνονται τα δεσμά 

λαιμών και άλλες ατομικές χειροπέδες ή 

δακτύλιοι που φέρουν μηχανισμό 

κλειδώματος και είναι συνδεδεμένα με 

απλές χειροπέδες μέσω μιας αλυσίδας 

1.3. Κουκούλες φτυσίματος: κουκούλες 

από δίχτυ με κάλυμμα του στόματος που 

εμποδίζει το φτύσιμο 

1.3. Κουκούλες φτυσίματος: κουκούλες 

από δίχτυ με κάλυμμα του στόματος που 

εμποδίζει το φτύσιμο 

Σημείωση: Σημείωση: 
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Σ' αυτή τη θέση περιλαμβάνονται οι 

κουκούλες φτυσίματος οι οποίες είναι 

συνδεδεμένες με απλές χειροπέδες με μια 

αλυσίδα 

Σ' αυτή τη θέση περιλαμβάνονται οι 

κουκούλες φτυσίματος οι οποίες είναι 

συνδεδεμένες με απλές χειροπέδες με μια 

αλυσίδα 

 1.3α. Καρέκλες, πλαίσια και κρεβάτια 

εξοπλισμένα με ιμάντες. 

2. Όπλα και συσκευές σχεδιασμένες για 

τον έλεγχο ταραχών ή την αυτοπροστασία, 

ως εξής: 

2. Όπλα και συσκευές σχεδιασμένες για 

τον έλεγχο ταραχών ή την αυτοπροστασία, 

ως εξής: 

2.1. Φορητά όπλα ηλεκτρικής εκκένωσης 

που μπορούν να στοχεύουν μόνο ένα 

άτομο κάθε φορά που χορηγείται 

ηλεκτρικό σοκ, όπου περιλαμβάνονται, 

μεταξύ άλλων, ράβδοι ηλεκτροσόκ, 

ασπίδες ηλεκτροσόκ, αναισθητοποιητικά 

όπλα, αεροβόλα όπλα ηλεκτροσόκ 

2.1. Φορητά όπλα ηλεκτρικής εκκένωσης 

που μπορούν να στοχεύουν μόνο ένα 

άτομο κάθε φορά που χορηγείται 

ηλεκτρικό σοκ, όπου περιλαμβάνονται, 

μεταξύ άλλων, ράβδοι ηλεκτροσόκ, 

ασπίδες ηλεκτροσόκ, αναισθητοποιητικά 

όπλα, αεροβόλα όπλα ηλεκτροσόκ 

Σημειώσεις Σημειώσεις 

1. Η θέση αυτή δεν αφορά τις ζώνες 

ηλεκτροσόκ και άλλες συσκευές που 

υπάγονται στο σημείο 2.1 του 

παραρτήματος II. 

1. Η θέση αυτή δεν αφορά τις ζώνες 

ηλεκτροσόκ και άλλες συσκευές που 

υπάγονται στο σημείο 2.1 του 

παραρτήματος II. 

2. Η θέση αυτή δεν αφορά τις ατομικές 

συσκευές ηλεκτροσόκ όταν φέρονται από 

το χρήστη τους για την ατομική του 

προστασία 

2. Η θέση αυτή δεν αφορά τις ατομικές 

συσκευές ηλεκτροσόκ όταν φέρονται από 

το χρήστη τους για την ατομική του 

προστασία 

2.2. Συσκευασίες που περιλαμβάνουν όλα 

τα αναγκαία εξαρτήματα για τη 

συναρμολόγηση φορητών όπλων 

ηλεκτρικής εκκένωσης που καλύπτονται 

από το σημείο 2.1 

2.2. Συσκευασίες που περιλαμβάνουν όλα 

τα αναγκαία εξαρτήματα για τη 

συναρμολόγηση φορητών όπλων 

ηλεκτρικής εκκένωσης που καλύπτονται 

από το σημείο 2.1 

Σημείωση: Σημείωση: 

Τα ακόλουθα αντικείμενα θεωρούνται 

ουσιαστικά εξαρτήματα: 

Τα ακόλουθα αντικείμενα θεωρούνται 

ουσιαστικά εξαρτήματα: 

— η μονάδα που παράγει ηλεκτρικό σοκ, — η μονάδα που παράγει ηλεκτρικό σοκ, 

— ο διακόπτης, είτε με τηλεχειριστήριο 

είτε χωρίς, και 

— ο διακόπτης, είτε με τηλεχειριστήριο 

είτε χωρίς, και 

— τα ηλεκτρόδια ή, κατά περίπτωση, τα 

καλώδια μέσω των οποίων χορηγείται το 

ηλεκτροσόκ 

— τα ηλεκτρόδια ή, κατά περίπτωση, τα 

καλώδια μέσω των οποίων χορηγείται το 

ηλεκτροσόκ 

2.3. Σταθερά ή αναρτώμενα όπλα 

ηλεκτρικής εκκένωσης ευρέος πεδίου και 

μπορούν να στοχεύουν πολλά άτομα με 

ηλεκτροσόκ 

2.3. Σταθερά ή αναρτώμενα όπλα 

ηλεκτρικής εκκένωσης ευρέος πεδίου και 

μπορούν να στοχεύουν πολλά άτομα με 

ηλεκτροσόκ 
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 2.3α. Ακουστικές συσκευές για τον έλεγχο 

πλήθους/ταραχών. 

 2.3β. Όπλα χιλιοστομετρικών κυμάτων.» 

 

(Αφορά όλες τις γλώσσες.) 


