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Ändringsförslag 31 ska lyda som följer: 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 15 – led (-a) (nytt) 

Förordning (EG) nr 1236/2005 

Bilaga III – kolumn 2 – punkterna 1 och 2  

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 (-a) I andra kolumnen i bilaga III ska 

punkterna 1 och 2 ersättas med följande: 

1. Produkter avsedda att begränsa 

människors rörelsefrihet: 

”1. Produkter avsedda att begränsa 

människors rörelsefrihet: 

1.1. Bojor och kedjor avsedda att kedja 

samman flera människor. 

1.1. Bojor och kedjor avsedda att kedja 

samman flera människor. 

Anm.: Anm.: 

1. Bojor är rörelsebegränsande anordningar 

som består av två klovar eller ringar med 

en mellanliggande kedja eller stång, och är 

1. Bojor är rörelsebegränsande anordningar 

som består av två klovar eller ringar med 

en mellanliggande kedja eller stång, och är 
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utrustade med en låsmekanism. 

2. Denna punkt omfattar inte sådana 

benvikter och kedjor som förbjuds i punkt 

2.3 i bilaga II. 

3. Denna punkt omfattar inte ”vanliga 

handfängsel”. Vanliga handfängsel är 

handfängsel som uppfyller samtliga 

följande villkor: 

— Totallängden, inklusive kedja och mätt 

från den ena klovens ytterkant till den 

andra klovens ytterkant, är mellan 150 och 

280 mm när båda klovarna är låsta. 

— Omkretsen på insidan av varje klove är 

högst 165 mm när spärren är ansatt vid det 

sista hacket som når låsmekanismen. 

— Omkretsen på insidan av varje 

manschett är minst 200 mm när spärren är 

ansatt vid det första hacket som når 

låsmekanismen. 

— Klovarna har inte modifierats för att 

orsaka fysisk smärta eller lidande. 

utrustade med en låsmekanism. 

2. Denna punkt omfattar inte sådana 

benvikter och kedjor som förbjuds i punkt 

2.3 i bilaga II. 

3. Denna punkt omfattar inte ”vanliga 

handfängsel”. Vanliga handfängsel är 

handfängsel som uppfyller samtliga 

följande villkor: 

— Totallängden, inklusive kedja och mätt 

från den ena klovens ytterkant till den 

andra klovens ytterkant, är mellan 150 och 

280 mm när båda klovarna är låsta. 

— Omkretsen på insidan av varje klove är 

högst 165 mm när spärren är ansatt vid det 

sista hacket som når låsmekanismen. 

— Omkretsen på insidan av varje 

manschett är minst 200 mm när spärren är 

ansatt vid det första hacket som når 

låsmekanismen. 

— Klovarna har inte modifierats för att 

orsaka fysisk smärta eller lidande. 

1.2. Enskilda klovar eller ringar som är 

utrustade med en låsmekanism och vars 

omkrets på insidan överstiger 165 mm när 

spärren är ansatt vid det sista hacket som 

når låsmekanismen 

1.2. Enskilda klovar eller ringar som är 

utrustade med en låsmekanism och vars 

omkrets på insidan överstiger 165 mm när 

spärren är ansatt vid det sista hacket som 

når låsmekanismen 

Anm.: Anm.: 

Denna punkt omfattar halsfängsel och 

andra enskilda klovar eller ringar som är 

utrustade med en låsmekanism och 

kopplade till vanliga handfängsel via en 

kedja. 

Denna punkt omfattar halsfängsel och 

andra enskilda klovar eller ringar som är 

utrustade med en låsmekanism och 

kopplade till vanliga handfängsel via en 

kedja. 

1.3. Spotthuvor: huvor, inklusive huvor 

tillverkade av nät, som är försedda med ett 

munskydd som förhindrar spottning 

Anm.: Denna punkt omfattar spotthuvor 

som är kopplade till vanliga handfängsel 

via en kedja. 

1.3. Spotthuvor: huvor, inklusive huvor 

tillverkade av nät, som är försedda med ett 

munskydd som förhindrar spottning 

Anm.: Denna punkt omfattar spotthuvor 

som är kopplade till vanliga handfängsel 

via en kedja. 

 1.3a Stolar med remmar, spännbårar och 

spännbältessängar. 

2. Vapen och utrustning avsedd för 

upploppskontroll eller självförsvar: 

2. Vapen och utrustning avsedd för 

upploppskontroll eller självförsvar: 

2.1. Bärbara vapen för elektrisk urladdning 

som kan rikta en elchock mot en enda 

2.1. Bärbara vapen för elektrisk urladdning 

som kan rikta en elchock mot en enda 
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person åt gången, inklusive men inte 

begränsat till elektriska batonger, elektriska 

sköldar, elchockspistoler och elpilsgevär. 

person åt gången, inklusive men inte 

begränsat till elektriska batonger, elektriska 

sköldar, elchockspistoler och elpilsgevär. 

Anm.: Anm.: 

1. Denna punkt omfattar inte elektriska 

bälten och andra anordningar som omfattas 

av punkt 2.1 i bilaga II. 

1. Denna punkt omfattar inte elektriska 

bälten och andra anordningar som omfattas 

av punkt 2.1 i bilaga II. 

2. Denna punkt omfattar inte individuell 

utrustning för elchocker när de medföljer 

den person som skall använda dem för sitt 

eget personliga skydd. 

2.2. Satser som innehåller alla väsentliga 

komponenter för sammansättning av 

bärbara vapen för elektrisk urladdning som 

omfattas av punkt 2.1 

Anm.: 

Följande varor anses vara väsentliga 

komponenter: 

— Den enhet som avger en elchock. 

— Kontakten, även om den ingår i en 

fjärrkontroll. 

— Elektroderna eller, i tillämpliga fall, de 

ledningar genom vilka elchocken utdelas. 

2.3. Fasta eller monterbara vapen för 

elektrisk urladdning som täcker ett större 

område och kan rikta elchocker mot flera 

personer 

2. Denna punkt omfattar inte individuell 

utrustning för elchocker när de medföljer 

den person som skall använda dem för sitt 

eget personliga skydd. 

2.2. Satser som innehåller alla väsentliga 

komponenter för sammansättning av 

bärbara vapen för elektrisk urladdning som 

omfattas av punkt 2.1 

Anm.: 

Följande varor anses vara väsentliga 

komponenter: 

— Den enhet som avger en elchock. 

— Kontakten, även om den ingår i en 

fjärrkontroll. 

— Elektroderna eller, i tillämpliga fall, de 

ledningar genom vilka elchocken utdelas. 

2.3. Fasta eller monterbara vapen för 

elektrisk urladdning som täcker ett större 

område och kan rikta elchocker mot flera 

personer 

 2.3a. Utrustning som avger ljudvågor och 

är avsedd för kontroll av 

folkmassor/upploppskontroll. 

 2.3b. Millimetervågvapen. 

 

 

(Berör samtliga språkversioner.) 


