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Muudatusettepanek 31 sõnastatakse järgmiselt: 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – punkt 15 – punkt -a (uus) 

Määrus (EÜ) nr 1236/2005 

III lisa – veerg 2 – punktid 1 ja 2  

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 -a III lisa teise veeru punktid 1 ja 2 

asendatakse järgmisega: 

1. Järgmised inimeste ohjeldamiseks välja 

töötatud seadmed: 

„1. Järgmised inimeste ohjeldamiseks välja 

töötatud seadmed: 

1.1. Ahelad ja rühmaahelad 1.1. Ahelad ja rühmaahelad 

Märkused: Märkused: 

1. Ahelad on ohjeldamisvahendid, mis 

koosnevad kahest rauast või võrust, mis on 

varustatud lukustusmehhanismiga ja 

ühendatud keti või varvaga 

1. Ahelad on ohjeldamisvahendid, mis 

koosnevad kahest rauast või võrust, mis on 

varustatud lukustusmehhanismiga ja 

ühendatud keti või varvaga 



 

PE554.890v03-00 2/3 RR\1074026ET.doc 

ET 

2. See punkt ei hõlma II lisa punktis 2.3 

keelatud jalaraudu ja rühmaahelaid. 

2. See punkt ei hõlma II lisa punktis 2.3 

keelatud jalaraudu ja rühmaahelaid. 

3. See punkt ei hõlma „tavalisi käeraudu”. 

Tavalised käerauad on käerauad, mis 

vastavad kõikidele järgmistele 

tingimustele: 

3. See punkt ei hõlma „tavalisi käeraudu”. 

Tavalised käerauad on käerauad, mis 

vastavad kõikidele järgmistele 

tingimustele: 

— nende kogupikkus koos ketiga 

mõõdetuna ühe raua välisäärest kuni teise 

raua välisääreni on vahemikus 150–

280 mm, kui mõlemad rauad on suletud; 

— nende kogupikkus koos ketiga 

mõõdetuna ühe raua välisäärest kuni teise 

raua välisääreni on vahemikus 150–

280 mm, kui mõlemad rauad on suletud; 

— kummagi käeraua maksimaalne 

sisemine ümbermõõt on 165 mm, kui lukk 

on suletud lukustusmehhanismi viimases 

sälgus;  

— kummagi käeraua maksimaalne 

sisemine ümbermõõt on 165 mm, kui lukk 

on suletud lukustusmehhanismi viimases 

sälgus;  

— kummagi käeraua minimaalne sisemine 

ümbermõõt on 200 mm, kui lukk on 

suletud lukustusmehhanismi esimeses 

sälgus, ning  

— kummagi käeraua minimaalne sisemine 

ümbermõõt on 200 mm, kui lukk on 

suletud lukustusmehhanismi esimeses 

sälgus, ning  

— käeraudu ei ole muudetud nii, et need 

põhjustaksid füüsilist valu või kannatust.  

— käeraudu ei ole muudetud nii, et need 

põhjustaksid füüsilist valu või kannatust.  

1.2. Üksikud rauad või võrud, mis on 

varustatud lukustusmehhanismiga ja mille 

sisemine ümbermõõt on suurem kui 

165 mm, kui lukk on suletud 

lukustusmehhanismi viimases sälgus 

1.2. Üksikud rauad või võrud, mis on 

varustatud lukustusmehhanismiga ja mille 

sisemine ümbermõõt on suurem kui 

165 mm, kui lukk on suletud 

lukustusmehhanismi viimases sälgus 

Märkus: Märkus: 

See punkt hõlmab kaelaraudu ja muid 

üksikuid raudu või võrusid, mis on 

varustatud lukustusmehhanismiga ja on 

ketiga ühendatud tavaliste käeraudadega 

See punkt hõlmab kaelaraudu ja muid 

üksikuid raudu või võrusid, mis on 

varustatud lukustusmehhanismiga ja on 

ketiga ühendatud tavaliste käeraudadega 

1.3. Sülitamist takistavad maskid: maskid, 

seahulgas võrgust maskid, mis katavad suu, 

et takistada sülitamist 

1.3. Sülitamist takistavad maskid: maskid, 

seahulgas võrgust maskid, mis katavad suu, 

et takistada sülitamist 

Märkus:  Märkus:  

See punkt hõlmab sülitamist takistavaid 

maske, mis on ketiga ühendatud tavaliste 

käeraudadega 

See punkt hõlmab sülitamist takistavaid 

maske, mis on ketiga ühendatud tavaliste 

käeraudadega 

 1.3.a Rihmadega varustatud toolid, lauad 

ja voodid 

2. Järgmised relvad ja vahendid, mis on 

välja töötatud massirahutuste 

ohjeldamiseks või enesekaitseks 

2. Järgmised relvad ja vahendid, mis on 

välja töötatud massirahutuste 

ohjeldamiseks või enesekaitseks 

2.1. Kaasaskantavad elektrišokirelvad, 2.1. Kaasaskantavad elektrišokirelvad, 
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mida saab alati, kui elektrišokk antakse, 

korraga kasutada ainult ühe inimese vastu, 

sealhulgas elektrišokinuiad, 

elektrišokikilbid, elektripüstolid ja 

elektrišoki noolepüstolid 

mida saab alati, kui elektrišokk antakse, 

korraga kasutada ainult ühe inimese vastu, 

sealhulgas elektrišokinuiad, 

elektrišokikilbid, elektripüstolid ja 

elektrišoki noolepüstolid 

Märkused Märkused 

1. See punkt ei hõlma II lisa punktis 2.1 

kirjeldatud elektrišokivöösid ja muid 

seadmeid 

1. See punkt ei hõlma II lisa punktis 2.1 

kirjeldatud elektrišokivöösid ja muid 

seadmeid 

2. See punkt ei hõlma individuaalseid 

elektrišokivahendeid, kui need on kasutajal 

kaasas enesekaitseks.  

2. See punkt ei hõlma individuaalseid 

elektrišokivahendeid, kui need on kasutajal 

kaasas enesekaitseks.  

2.2. Komplekt, mis sisaldab kõiki punkti 

2.1 kuuluvate kaasaskantavate 

elektrišokirelvade kokkupanekuks 

vajalikke osi 

2.2. Komplekt, mis sisaldab kõiki punkti 

2.1 kuuluvate kaasaskantavate 

elektrišokirelvade kokkupanekuks 

vajalikke osi 

Märkus  Märkus  

Järgmisi kaupu peetakse olulisteks 

osadeks: 

Järgmisi kaupu peetakse olulisteks 

osadeks: 

— seade, mis tekitab elektrišoki, — seade, mis tekitab elektrišoki, 

— lüliti, sealhulgas kaugjuhitav, ning — lüliti, sealhulgas kaugjuhitav, ning 

— elektroodid või juhtmed, millega 

elektrišokk antakse 

— elektroodid või juhtmed, millega 

elektrišokk antakse 

2.3. Fikseeritud või paigaldatavad 

elektrišokirelvad, mis mõjuvad laiemas 

raadiuses ja mida saab kasutada korraga 

mitmele inimesele elektrišoki andmiseks 

2.3. Fikseeritud või paigaldatavad 

elektrišokirelvad, mis mõjuvad laiemas 

raadiuses ja mida saab kasutada korraga 

mitmele inimesele elektrišoki andmiseks 

 2.3a. Akustilised seadmed rahvahulga või 

massirahutuste kontrolli all hoidmiseks 

 2.3b. Millimeeterlainerelvad” 

 

(Puudutab kõiki keeleversioone). 

 


