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31. grozījumu izteikt šādi: 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 15.-a punkts (jauns) 

Regula (EK) Nr. 1236/2005 

III pielikums – 2. sleja – 1. un 2. punkts  

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 (-a) III pielikuma otrās slejas 1. un 

2. punktu aizvieto ar šādu tekstu: 

1. Cilvēku savaldīšanai paredzētas preces: "1. Cilvēku savaldīšanai paredzētas preces: 

1.1. Važas un vairākpersonu ķēdes 1.1. Važas un vairākpersonu ķēdes 

Piezīmes: Piezīmes: 

1. Važas ir kustību ierobežošanas rīki, kas 

sastāv no diviem slēgiem (rokudzelžiem) 

vai gredzeniem un ir aprīkoti ar 

slēgmehānismu un savienojošu ķēdi vai 

stieni. 

1. Važas ir kustību ierobežošanas rīki, kas 

sastāv no diviem slēgiem (rokudzelžiem) 

vai gredzeniem un ir aprīkoti ar 

slēgmehānismu un savienojošu ķēdi vai 

stieni. 
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2. Šī pozīcija neattiecas uz kāju slēgiem un 

vairākpersonu ķēdēm, kas minētas II 

pielikuma 2.3. pozīcijā. 

3. Šis punkts neattiecas uz “parastajiem 

rokudzelžiem”. Parastie rokudzelži ir 

rokudzelži, kas atbilst visiem turpmāk 

minētajiem nosacījumiem:  

— kopējais izmērs (ieskaitot ķēdi) – no 

viena slēga (aproces) ārējās malas līdz otra 

slēga ārējai malai – ir 150–280 mm (abām 

aprocēm esot aizslēgtā stāvoklī), 

— katra slēga (aproces) iekšējais 

apkārtmērs nepārsniedz 165 mm, kad 

sprūdmehānisms ir pagriezts līdz pēdējam 

ierobam slēgmehānisma sākumā, 

— katra slēga (aproces) iekšējais 

apkārtmērs ir vismaz 200 mm, kad 

sprūdmehānisms ir pagriezts līdz pirmajam 

ierobam slēgmehānisma sākumā, un 

— slēgi (aproces) nav tikuši pārveidoti, lai 

radītu fiziskas sāpes vai ciešanas. 

2. Šī pozīcija neattiecas uz kāju slēģiem un 

vairākpersonu ķēdēm, kas minētas II 

pielikuma 2.3. pozīcijā. 

3. Šis punkts neattiecas uz “parastajiem 

rokudzelžiem”. Parastie rokudzelži ir 

rokudzelži, kas atbilst visiem turpmāk 

minētajiem nosacījumiem:  

— kopējais izmērs (ieskaitot ķēdi) – no 

viena slēga (aproces) ārējās malas līdz otra 

slēga ārējai malai – ir 150–280 mm (abām 

aprocēm esot aizslēgtā stāvoklī), 

— katra slēga (aproces) iekšējais 

apkārtmērs nepārsniedz 165 mm, kad 

sprūdmehānisms ir pagriezts līdz pēdējam 

ierobam slēgmehānisma sākumā, 

— katra slēga (aproces) iekšējais 

apkārtmērs ir vismaz 200 mm, kad 

sprūdmehānisms ir pagriezts līdz pirmajam 

ierobam slēgmehānisma sākumā, un 

— slēgi (aproces) nav tikuši pārveidoti, lai 

radītu fiziskas sāpes vai ciešanas. 

1.2. Atsevišķs slēgs (aproce) vai gredzens, 

kas aprīkots ar slēgmehānismu un kura 

iekšējais apkārtmērs pārsniedz 165 mm, 

kad sprūdmehānisms ir pagriezts līdz 

pēdējam ierobam slēgmehānisma sākumā 

1.2. Atsevišķs slēgs (aproce) vai gredzens, 

kas aprīkots ar slēgmehānismu un kura 

iekšējais apkārtmērs pārsniedz 165 mm, 

kad sprūdmehānisms ir pagriezts līdz 

pēdējam ierobam slēgmehānisma sākumā 

Piezīme: Piezīme: 

Šī pozīcija ietver arī kakla kustību 

ierobežošanas rīkus un citādus individuālus 

slēgus vai gredzenus, kas aprīkoti ar 

slēgmehānismu un ar ķēdi ir pievienoti 

parastiem rokudzelžiem. 

Šī pozīcija ietver arī kakla kustību 

ierobežošanas rīkus un citādus individuālus 

slēgus vai gredzenus, kas aprīkoti ar 

slēgmehānismu un ar ķēdi ir pievienoti 

parastiem rokudzelžiem. 

1.3. Spļāvēju kapuces: kapuces (tostarp 

sietveida kapuces) ar mutes pārsegu, kas 

personai liedz spļaut 

Piezīme: Šī pozīcija ietver arī spļāvēju 

kapuces, kas ar ķēdi ir pievienotas 

parastiem rokudzelžiem. 

1.3. Spļāvēju kapuces: kapuces (tostarp 

sietveida kapuces) ar mutes pārsegu, kas 

personai liedz spļaut 

Piezīme: Šī pozīcija ietver arī spļāvēju 

kapuces, kas ar ķēdi ir pievienotas 

parastiem rokudzelžiem. 

 1.3.a Krēsli, dēļi un gultas, kas aprīkoti ar 

stropēm 

2. Masu nekārtību novēršanai vai 

pašaizsardzībai paredzēti ieroči un ierīces: 

2. Masu nekārtību novēršanai vai 

pašaizsardzībai paredzēti ieroči un ierīces: 

2.1. Pārnēsājami elektriskās izlādes ieroči, 

ar kuriem katru elektrošoku var raidīt tikai 

2.1. Pārnēsājami elektriskās izlādes ieroči, 

ar kuriem katru elektrošoku var raidīt tikai 
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uz vienu personu, tostarp (bet ne tikai) 

elektrošoka zižļi, elektrošoka vairogi, 

apdullinoši šaujamieroči un elektrošoka 

šautras šaujamieroči 

uz vienu personu, tostarp (bet ne tikai) 

elektrošoka zižļi, elektrošoka vairogi, 

apdullinoši šaujamieroči un elektrošoka 

šautras šaujamieroči 

Piezīmes: Piezīmes: 

1. Šī pozīcija neietver elektrošoka jostas un 

citas ierīces, kas minētas II pielikuma 2.1. 

pozīcijā. 

1. Šī pozīcija neietver elektrošoka jostas un 

citas ierīces, kas minētas II pielikuma 2.1. 

pozīcijā. 

2. Šī pozīcija neietver pašaizsardzībai 

izmantotas individuālās elektrošoka ierīces. 

2.2. Komplekti, kas sastāv no visām 

būtiskām sastāvdaļām tādu pārnēsājamu 

elektriskās izlādes ieroču izgatavošanai, uz 

kuriem attiecas 2.1. pozīcija 

Piezīme: 

Par būtiskām sastāvdaļām uzskata šādas 

preces:  

— ierīce, kas rada elektrošoku, 

— slēdzis (ar tālvadību vai bez tās) un 

— elektrodi vai (attiecīgā gadījumā) vadi, 

pa kuriem tiek vadīts elektriskās strāvas 

trieciens 

2.3. Stacionāri vai piemontējami 

elektriskās izlādes ieroči, kas darbojas 

plašā rādiusā un kas elektrošoku var raidīt 

uz vairākām personām 

2. Šī pozīcija neietver pašaizsardzībai 

izmantotas individuālās elektrošoka ierīces. 

2.2. Komplekti, kas sastāv no visām 

būtiskām sastāvdaļām tādu pārnēsājamu 

elektriskās izlādes ieroču izgatavošanai, uz 

kuriem attiecas 2.1. pozīcija 

Piezīme: 

Par būtiskām sastāvdaļām uzskata šādas 

preces:  

— ierīce, kas rada elektrošoku, 

— slēdzis (ar tālvadību vai bez tās) un 

— elektrodi vai (attiecīgā gadījumā) vadi, 

pa kuriem tiek vadīts elektriskās strāvas 

trieciens 

2.3. Stacionāri vai piemontējami 

elektriskās izlādes ieroči, kas darbojas 

plašā rādiusā un kas elektrošoku var raidīt 

uz vairākām personām 

 2.3.a Akustiskas ierīces pūļa/nekārtību 

kontrolei 

 2.3.b Milimetru viļņu ieroči" 

(Attiecas uz visām valodām) 


