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A8-0267/2015 

 

A 31. módosítás szövege helyesen: 

Módosítás  31 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 15 pont – -a) pont (új) 

1236/2005/EK rendelet 

III melléklet – 2 oszlop – 1 és 2 pont  

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 -a) A III. melléklet második oszlopában az 

1. és a 2. pont helyébe a következő szöveg 

lép: 

1. Emberek fogva tartására tervezett áruk: „1. Emberek fogva tartására tervezett áruk: 

1.1. Bilincsek és rabláncok 1.1. Bilincsek és rabláncok 

Megjegyzések:: Megjegyzések: 

1. A láncos bilincsek olyan fogva tartásra 

szolgáló, zárszerkezettel ellátott eszközök, 

amelyek két bilincsből vagy gyűrűből 

1. A láncos bilincsek olyan fogva tartásra 

szolgáló, zárszerkezettel ellátott eszközök, 

amelyek két bilincsből vagy gyűrűből 
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állnak egy összekötő lánccal vagy rúddal  

2. Ez a pont nem vonatkozik a II. melléklet 

2.3 pontja értelmében betiltott, a láb 

mozgását korlátozó eszközökre és 

rabláncokra  

3. Ez a pont nem vonatkozik a „közönséges 

kézbilincsekre”. A közönséges 

kézbilincsek olyan kézbilincsek, amelyek a 

következő feltételek mindegyikének 

megfelelnek:  

— méretük lánccal együtt, az egyik bilincs 

külső szélétől a másik bilincs külső széléig 

mérve, zárt állapotban 150 és 280 mm 

között van;. 

— az egyes bilincsek belső kerülete 

legfeljebb 165 mm, amikor az utolsó 

bevágásnál kapcsolják be, beindítva a 

zárszerkezetet;  

— az egyes bilincsek belső kerülete 

legfeljebb 200 mm, amikor az első 

bevágásnál kapcsolják be, beindítva a 

zárszerkezetet; és  

— a bilincseket nem módosították úgy, 

hogy fizikai fájdalmat vagy szenvedést 

okozzanak. 

állnak egy összekötő lánccal vagy rúddal  

2. Ez a pont nem vonatkozik a II. melléklet 

2.3 pontja értelmében betiltott, a láb 

mozgását korlátozó eszközökre és 

rabláncokra  

3. Ez a pont nem vonatkozik a „közönséges 

kézbilincsekre”. A közönséges 

kézbilincsek olyan kézbilincsek, amelyek a 

következő feltételek mindegyikének 

megfelelnek:  

— méretük lánccal együtt, az egyik bilincs 

külső szélétől a másik bilincs külső széléig 

mérve, zárt állapotban 150 és 280 mm 

között van;. 

— az egyes bilincsek belső kerülete 

legfeljebb 165 mm, amikor az utolsó 

bevágásnál kapcsolják be, beindítva a 

zárszerkezetet;  

— az egyes bilincsek belső kerülete 

legfeljebb 200 mm, amikor az első 

bevágásnál kapcsolják be, beindítva a 

zárszerkezetet; és  

— a bilincseket nem módosították úgy, 

hogy fizikai fájdalmat vagy szenvedést 

okozzanak. 

1.2. Egyrészes, zárszerkezettel ellátott 

bilincsek vagy gyűrűk, amelyek belső 

kerülete meghaladja a 165 mm-t, amikor az 

utolsó bevágásnál kapcsolják be, beindítva 

a zárszerkezetet 

1.2. Egyrészes, zárszerkezettel ellátott 

bilincsek vagy gyűrűk, amelyek belső 

kerülete meghaladja a 165 mm-t, amikor az 

utolsó bevágásnál kapcsolják be, beindítva 

a zárszerkezetet 

Megjegyzés: Megjegyzés: 

Ebbe a pontba beletartoznak a nyak 

mozgását korlátozó eszközök és egyéb 

egyrészes, zárszerkezettel ellátott bilincsek 

és gyűrűk, amelyek egy lánccal 

kapcsolódnak a közönséges bilincshez. 

Ebbe a pontba beletartoznak a nyak 

mozgását korlátozó eszközök és egyéb 

egyrészes, zárszerkezettel ellátott bilincsek 

és gyűrűk, amelyek egy lánccal 

kapcsolódnak a közönséges bilincshez. 

1.3. Köpésgátló maszkok: maszkok, 

amelyekbe beletartoznak a hálóból készült 

maszkok, amelyek a köpés 

megakadályozása érdekében befedik a 

szájat. 

1.3. Köpésgátló maszkok: maszkok, 

amelyekbe beletartoznak a hálóból készült 

maszkok, amelyek a köpés 

megakadályozása érdekében befedik a 

szájat. 

Megjegyzés: Megjegyzés: 

Ez a pont tartalmazza a köpésgátló 

maszkokat, amelyeket lánccal kapcsolnak a 

Ez a pont tartalmazza a köpésgátló 

maszkokat, amelyeket lánccal kapcsolnak a 
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közönséges bilincshez közönséges bilincshez 

 1.3a. Hevederekkel ellátott székek, padok 

és ágyak 

2. Tömegoszlatás céljára és önvédelmi 

célokra tervezett eszközök: 

2. Tömegoszlatás céljára és önvédelmi 

célokra tervezett eszközök: 

2.1. Hordozható elektromos sokkolók, 

amelyek csak egy személyt célozhatnak 

minden egyes elektrosokk alkalmazásakor, 

ideértve, de nem kizárólag az elektromos 

sokkoló botokat, elektromos sokkoló 

pajzsokat, kábító fegyvereket és elektródás 

elektromos sokkolókat 

2.1. Hordozható elektromos sokkolók, 

amelyek csak egy személyt célozhatnak 

minden egyes elektrosokk alkalmazásakor, 

ideértve, de nem kizárólag az elektromos 

sokkoló botokat, elektromos sokkoló 

pajzsokat, kábító fegyvereket és elektródás 

elektromos sokkolókat 

Megjegyzések: Megjegyzések: 

1. Ez a pont nem vonatkozik a II. melléklet 

2.1. pontjában leírt elektromos sokkoló 

szíjakra és egyéb eszközökre. 

1. Ez a pont nem vonatkozik a II. melléklet 

2.1. pontjában leírt elektromos sokkoló 

szíjakra és egyéb eszközökre. 

2. Ez a pont nem vonatkozik azokra az 

egyedi elektromos sokkoló eszközökre, 

amelyeket felhasználóik személyes 

védelmük céljára tartanak maguknál. 

2. Ez a pont nem vonatkozik azokra az 

egyedi elektromos sokkoló eszközökre, 

amelyeket felhasználóik személyes 

védelmük céljára tartanak maguknál. 

2.2. A hordozható elektromos sokkoló 

fegyverek összeszerelésére vonatkozó 

valamennyi lényeges komponenst 

tartalmazó készlet, amelyekre a 2.1. pont 

vonatkozik 

2.2. A hordozható elektromos sokkoló 

fegyverek összeszerelésére vonatkozó 

valamennyi lényeges komponenst 

tartalmazó készlet, amelyekre a 2.1. pont 

vonatkozik 

Megjegyzés: Megjegyzés: 

A következő áruk tekinthetők lényeges 

komponensnek:  

— elektrosokkot okozó egység, 

— kapcsoló, akár távirányítóhoz, valamint  

— elektródák, vagy adott esetben 

vezetékek, amelyeken keresztül az 

elektrosokkot alkalmazzák 

2.3. Rögzített vagy felszerelhető 

elektromos sokkoló fegyver, amelyek nagy 

területet fednek le és több személyt 

célozhatnak elektrosokkal 

A következő áruk tekinthetők lényeges 

komponensnek:  

— elektrosokkot okozó egység, 

— kapcsoló, akár távirányítóhoz, valamint  

— elektródák, vagy adott esetben 

vezetékek, amelyeken keresztül az 

elektrosokkot alkalmazzák 

2.3. Rögzített vagy felszerelhető 

elektromos sokkoló fegyver, amelyek nagy 

területet fednek le és több személyt 

célozhatnak elektrosokkal 

 2.3a. Tömeg/zendülés megfékezésére 

szolgáló akusztikus eszközök 

 2.3b. Milliméteres hullámhosszú 

fegyverek” 
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(Az összes nyelvi változatot érinti.) 


