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A alteração 31 deve ler-se do seguinte modo: 

Alteração  31 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – ponto 15 – alínea -a) (nova) 

Regulamento (CE) n.º 1236/2005 

Anexo III – coluna 2 – pontos 1 e 2  

 

Texto em vigor Alteração 

 -a) No anexo III, na segunda coluna, os 

pontos 1 e 2 passam a ter a seguinte 

redação: 

1. Mercadorias concebidas para imobilizar 

seres humanos: 

"1. Mercadorias concebidas para imobilizar 

seres humanos: 

1.1. Grilhetas e correntes para imobilização 

coletiva  

1.1. Grilhetas e correntes para imobilização 

coletiva  

Notas: Notas: 
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1.  Por «grilhetas» entende-se 

imobilizadores constituídos por duas 

algemas ou argolas com um mecanismo de 

bloqueio, ligadas com uma corrente ou 

uma barra 

1.  Por «grilhetas» entende-se 

imobilizadores constituídos por duas 

algemas ou argolas com um mecanismo de 

bloqueio, ligadas com uma corrente ou 

uma barra. 

2. Este número não se aplica aos 

imobilizadores de perna ou a correntes para 

imobilização coletiva abrangidos pelo 

ponto 2.3 do anexo II 

2. Este número não se aplica aos 

imobilizadores de perna ou a correntes para 

imobilização coletiva abrangidos pelo 

ponto 2.3 do anexo II 

3.  Este ponto não se aplica às «algemas 

normais». As algemas normais são algemas 

que preenchem as seguintes condições: 

3.  Este ponto não se aplica às «algemas 

normais». As algemas normais são algemas 

que preenchem as seguintes condições: 

– as suas dimensões totais, incluindo a 

corrente, medidas da extremidade externa 

de uma pulseira à extremidade externa da 

outra pulseira, situam-se entre 150 e 280 

mm, quando fechadas; 

– as suas dimensões totais, incluindo a 

corrente, medidas da extremidade externa 

de uma pulseira à extremidade externa da 

outra pulseira, situam-se entre 150 e 280 

mm, quando fechadas; 

– a circunferência interna de cada algema 

mede, no máximo, 165 mm quando a 

lingueta está encaixada na última ranhura 

do mecanismo de bloqueio; 

– a circunferência interna de cada algema 

mede, no máximo, 165 mm quando a 

lingueta está encaixada na última ranhura 

do mecanismo de bloqueio; 

– a circunferência interna de cada algema 

mede, no mínimo, 200 mm quando a 

lingueta está encaixada na primeira ranhura 

do mecanismo de bloqueio; 

– a circunferência interna de cada algema 

mede, no mínimo, 200 mm quando a 

lingueta está encaixada na primeira ranhura 

do mecanismo de bloqueio; 

– as algemas não foram modificadas com 

vista a provocar dor ou sofrimento físico.  

– as algemas não foram modificadas com 

vista a provocar dor ou sofrimento físico.  

1.2.  Algemas ou argolas individuais, com 

um mecanismo de bloqueio, com uma 

circunferência interna superior a 165 mm 

quando a lingueta está encaixada na última 

ranhura do mecanismo de bloqueio 

1.2.  Algemas ou argolas individuais, com 

um mecanismo de bloqueio, com uma 

circunferência interna superior a 165 mm 

quando a lingueta está encaixada na última 

ranhura do mecanismo de bloqueio 

Nota: Nota: 

Este ponto inclui imobilizadores de 

pescoço e outras algemas ou argolas 

individuais, com um mecanismo de 

bloqueio, ligados a algemas normais 

através de uma corrente 

Este ponto inclui imobilizadores de 

pescoço e outras algemas ou argolas 

individuais, com um mecanismo de 

bloqueio, ligados a algemas normais 

através de uma corrente 

1.3.  Coberturas contra cuspidelas: 

coberturas, incluindo coberturas em rede, 

constituídas por uma cobertura para a boca 

que impede as cuspidelas 

1.3.  Coberturas contra cuspidelas: 

coberturas, incluindo coberturas em rede, 

constituídas por uma cobertura para a boca 

que impede as cuspidelas 
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Nota: Este ponto inclui coberturas contra 

cuspidelas ligadas a algemas normais 

através de uma corrente 

Nota: Este ponto inclui coberturas contra 

cuspidelas ligadas a algemas normais 

através de uma corrente 

 1.3-A Cadeiras, tábuas e camas equipadas 

com correias 

2.  Armas e dispositivos concebidos para 

efeitos antimotim ou de autodefesa:  

2.  Armas e dispositivos concebidos para 

efeitos antimotim ou de autodefesa:  

2.1.  Armas portáteis destinadas à 

administração de descargas elétricas que 

visam uma única pessoa cada vez que uma 

descarga elétrica é administrada, incluindo, 

nomeadamente, bastões e escudos de 

descarga elétrica, pistolas de atordoamento 

e pistolas de dardos elétricos 

2.1.  Armas portáteis destinadas à 

administração de descargas elétricas que 

visam uma única pessoa cada vez que uma 

descarga elétrica é administrada, incluindo, 

nomeadamente, bastões e escudos de 

descarga elétrica, pistolas de atordoamento 

e pistolas de dardos elétricos 

Notas: Notas: 

1.  Este ponto não se aplica aos cintos de 

descarga elétrica nem a outros dispositivos 

abrangidos pelo ponto 2.1 do anexo II 

1.  Este ponto não se aplica aos cintos de 

descarga elétrica nem a outros dispositivos 

abrangidos pelo ponto 2.1 do anexo II. 

2.  Este ponto não se aplica aos 

dispositivos individuais de descarga 

eletrónica quando acompanham o seu 

utilizador para efeitos de proteção pessoal  

2.  Este ponto não se aplica aos 

dispositivos individuais de descarga 

eletrónica quando acompanham o seu 

utilizador para efeitos de proteção pessoal  

2.2.  Kits que contêm todos os 

componentes essenciais para a montagem 

de armas portáteis destinadas à 

administração de descargas elétricas 

referidas no ponto 2.1 

2.2.  Kits que contêm todos os 

componentes essenciais para a montagem 

de armas portáteis destinadas à 

administração de descargas elétricas 

referidas no ponto 2.1 

Nota: Nota: 

As seguintes mercadorias são consideradas 

componentes essenciais: 

As seguintes mercadorias são consideradas 

componentes essenciais: 

– a unidade que produz a descarga elétrica, – a unidade que produz a descarga elétrica, 

– o interruptor, mesmo num comando à 

distância, 

– o interruptor, mesmo num comando à 

distância, 

– os elétrodos ou, se for caso disso, os fios 

através dos quais a descarga elétrica é 

administrada 

– os elétrodos ou, se for caso disso, os fios 

através dos quais a descarga elétrica é 

administrada 

2.3.  Armas destinadas à administração de 

descargas elétricas que cobrem uma vasta 

área e podem visar vários indivíduos com 

descargas elétricas 

2.3.  Armas destinadas à administração de 

descargas elétricas que cobrem uma vasta 

área e podem visar vários indivíduos com 

descargas elétricas 

 2.3-A. Dispositivos acústicos para efeitos 

de controlo de multidões e antimotim 
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 2.3-B. Armas de ondas milimétricas» 
 

 

 

(Diz respeito a todas as versões linguísticas.) 


