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Muudatusettepanek 34
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Ettevõtjad peaksid vastutama liftide ja 
lifti ohutusseadiste nõuetekohasuse eest 
vastavalt sellele, kus nad asuvad 
turustusahelas, et tagada avalike huvide, 
näiteks inimeste tervise ja ohutuse ning 
tarbijate kaitse kõrge tase ning õiglane 
konkurents liidu turul.

(5) Ettevõtjad peaksid vastutama liftide ja 
lifti ohutusseadiste nõuetekohasuse eest 
vastavalt sellele, kus nad asuvad 
turustusahelas, et tagada avalike huvide, 
näiteks inimeste tervise ja ohutuse ning 
tarbijate, sealhulgas kaitsetute tarbijate
kaitse kõrge tase ning õiglane konkurents 
liidu turul.

Or. en

Selgitus

Direktiivi lõike 1 artiklis 2 sätestatakse, et lifti tuleks kasutada isikute transpordiks koos 
kaupade või kaupadeta või asjade transpordiks ainult juhul, kui kandur on juurdepääsetav. 
Vajaduse korral tuleb tagada lifti sisenevate isikute turvalisus. Ei ole vaja täpsustada, 
millistel juhtudel (kas liftid on mõeldud isikute, isikute ja kaupade või ainult kaupade 
transpordiks juhul, kui kandur on juurdepääsetav) tuleks pöörata erilist tähelepanu kaitsetute 
kasutajate kaitsele.

Muudatusettepanek 35
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Olemasolevat süsteemi tuleks 
täiendada menetlusega, mis võimaldaks 
huvitatud isikutel olla kursis meetmetega, 
mida kavandatakse seoses inimeste 
tervisele ja ohutusele või muudele avaliku 
huvi kaitsele ohtu kujutavate liftide või lifti 
ohutusseadistega. See peaks ka 

(30) Olemasolevat süsteemi tuleks 
täiendada menetlusega, mis võimaldaks 
huvitatud isikutel olla kursis meetmetega, 
mida kavandatakse seoses inimeste 
tervisele ja ohutusele, sealhulgas laste, 
eakate ja puuetega isikute ohutusele või 
muudele avaliku huvi kaitsele ohtu 
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võimaldama turujärelevalveasutustel 
koostöös asjaomaste ettevõtjatega sellistele 
liftidele ja lifti ohutusseadistele 
algstaadiumis reageerida.

kujutavate liftide või lifti ohutusseadistega.
See peaks ka võimaldama 
turujärelevalveasutustel koostöös 
asjaomaste ettevõtjatega sellistele liftidele 
ja lifti ohutusseadistele algstaadiumis 
reageerida.

Or. en

Selgitus

Direktiivi lõike 1 artiklis 2 sätestatakse, et lifti tuleks kasutada isikute transpordiks koos 
kaupade või kaupadeta või asjade transpordiks ainult juhul, kui kandur on juurdepääsetav. 
Vajaduse korral tuleb tagada lifti sisenevate isikute turvalisus. Ei ole vaja täpsustada, 
millistel juhtudel (kas liftid on mõeldud isikute, isikute ja kaupade või ainult kaupade 
transpordiks juhul, kui kandur on juurdepääsetav) tuleks pöörata erilist tähelepanu kaitsetute 
kasutajate kaitsele.

Muudatusettepanek 36
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 35 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35 a) Käesoleva direktiiviga seotud 
ühtlustatud standardite puhul tuleks ka 
täielikult arvesse võtta Ühinenud 
Rahvaste Organisatsiooni puuetega 
inimeste õiguste konventsioonile, mille 
Euroopa Liit 23. detsembril 2010 
allkirjastas.

Or. en

Muudatusettepanek 37
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 37
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Tuleb ette näha üleminekukord, mis 
võimaldab teha turul kättesaadavaks ja 
ekspluatatsiooni anda lifte, mis on juba 
turule lastud kooskõlas direktiiviga 
95/16/EÜ.

(37) Tootjatele ja importijatele tuleb anda 
mõistlik, kuid piiratud aeg kasutada 
õigusi, mis kehtisid enne käesolevat 
direktiivi riiklikku õigusse ülevõtvate 
siseriiklike eeskirjade kohaldamise 
kuupäeva, näiteks õigus müüa oma 
toodetud toodete varusid. Tuleb ette näha 
üleminekukord, mis võimaldab teha turul 
kättesaadavaks ja ekspluatatsiooni anda 
lifte, mis on juba turule lastud kooskõlas 
direktiiviga 95/16/EÜ.

Or. en

Muudatusettepanek 38
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) „volitatud esindaja” – liidus asuv 
füüsiline või juriidiline isik, kes on saanud 
tootjalt kirjaliku volituse tegutseda tema 
nimel seoses kindlaksmääratud 
ülesannetega;

(8) „volitatud esindaja” – ELis asuv 
füüsiline või juriidiline isik, kes on saanud 
tootjalt kirjaliku volituse tegutseda tema 
nimel seoses eriülesannetega;

Or. en

Muudatusettepanek 39
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) „akrediteerimine” – mõiste on 
määratletud määruses (EÜ) nr 765/2008;
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Or. en

Muudatusettepanek 40
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 12 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 b) „riiklik akrediteerimisasutus” –
mõiste on määratletud määruses (EÜ) nr 
765/2008;

Or. en

Muudatusettepanek 41
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) „tehniline spetsifikatsioon” –
dokument, milles nähakse ette liftile või 
lifti ohutusseadisele esitatavad tehnilised 
nõuded;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 42
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) „vastavushindamine” – protsess, mille 
käigus tõendatakse, kas lifti, lifti 
ohutusseadise, protsessi või süsteemiga 

(14) „vastavushindamine” – protsess, mille 
käigus tõendatakse, kas lifti, lifti 
ohutusseadise, protsessi või süsteemiga 
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seotud I lisas esitatud olulised 
tervisekaitse- ja ohutusnõuded on täidetud;

seotud käesolevas direktiivis esitatud 
olulised tervisekaitse- ja ohutusnõuded on 
täidetud;

Or. en

Muudatusettepanek 43
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) „tagasivõtmine” – mis tahes meede, 
mille eesmärk on võtta turult tagasi lifti 
ohutusseadis, mis on juba paigaldaja jaoks 
kättesaadavaks tehtud;

(16) „tagasivõtmine” – mis tahes meede, 
mille eesmärk on võtta turult tagasi lifti 
ohutusseadis, mis on juba paigaldaja või 
lõppkasutaja jaoks kättesaadavaks tehtud;

Or. en

Muudatusettepanek 44
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) „kõrvaldamine” – mis tahes meede, 
mille eesmärk on turustusahelas oleva lifti
turule laskmise või lifti ohutusseadise turul 
kättesaadavaks tegemise vältimine;

(17) „kõrvaldamine” – mis tahes meede, 
mille eesmärk on turustusahelas oleva lifti
turul kättesaadavaks tegemise või lifti 
ohutusseadise turul kättesaadavaks 
tegemise vältimine;

Or. en

Muudatusettepanek 45
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid rakendavad kõiki 
vajalikke meetmeid, et tagada, et
käesoleva direktiivi reguleerimisalasse 
kuuluvaid lifte võib turule lasta  ja 
ekspluatatsiooni anda ainult juhul, kui need 
ei ohusta inimeste tervist või ohutust või, 
kui see on asjakohane, vara turvalisust, kui 
need on nõuetekohaselt paigaldatud ja 
hooldatud ning neid kasutatakse 
sihtotstarbel.

1. Liikmesriigid rakendavad kõiki 
vajalikke meetmeid, et tagada, et käesoleva 
direktiivi reguleerimisalasse kuuluvaid lifte 
võib turule lasta ja ekspluatatsiooni anda 
ainult juhul, kui need ei ohusta inimeste 
tervist või ohutust või, kui see on 
asjakohane, vara turvalisust, kui need on 
nõuetekohaselt paigaldatud ja hooldatud 
ning neid kasutatakse sihtotstarbel või 
käesoleva määruse reguleerimisalas ette 
nähtud põhjendatult eeldataval otstarbel.

Or. en

Selgitus

On tähtis täpsustada, et lifti kasutamine ei peaks olema ainult mõistlik, vaid see peaks ka alati 
olema kooskõlas direktiivi kehtestatud korraga. Mõistlikkuse määratlus on liiga lai, et tagada 
direktiivi kohaldamisel õiguskindluse kõrge tase.

Muudatusettepanek 46
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui ruumi piiratus on takistanud lifti 
paigaldamist olemasolevasse hoonesse ja 
see kahjustab teisi kaitsetuid kasutajaid, 
nagu lapsed, eakad või piiratud puuetega 
inimesed, tehakse lift turul kättesaadavaks 
ainult juhul, kui see on valmistatud nii, et 
see on puuetega inimeste jaoks lihtsasti 
kasutatav ja hõlpsasti juurdepääsetav.

Or. en

Selgitus

Kuigi puuetega inimeste kaitse on äärmiselt oluline, on samuti tähtis tagada kõigi kaitsetute 
kasutajate jaoks (nt lapsed, eakad või piiratud puudega isikud, kes on võimelised lifti 
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kasutama) võimalus paigaldada lift olemasolevasse hoonesse.

Muudatusettepanek 47
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Paigaldajad tagavad, et liftiga on kaasas 
I lisa punktis 6.2 osutatud kasutusjuhend 
keeles, mis on lõppkasutajate jaoks 
kergesti arusaadav ning mille on kindlaks 
määranud liikmesriik, kus lift 
paigaldatakse.

7. Paigaldajad tagavad, et liftiga on kaasas 
I lisa punktis 6.2 osutatud juhend ja 
ohutusteave.

Or. en

Muudatusettepanek 48
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui seda peetakse seoses lifti 
ohutusseadisest tuleneva ohuga vajalikuks, 
teevad tootjad tarbijate tervise ja ohutuse 
kaitsmiseks turul kättesaadavaks tehtud 
lifti ohutusseadise pistelist kontrolli, 
uurivad kaebusi, mittevastavaid lifti 
ohutusseadiseid ja nende tagasivõtmisi 
ning vajadusel registreerivad need, ja 
teavitavad levitajaid igast sellisest 
järelevalvemeetmest.

4. Tootjad tagavad, et seeriatoodangu 
vastavuse säilimiseks on kehtestatud 
menetlused. Arvesse võetakse muudatusi 
toote disainis või omadustes ja muudatusi 
neis harmoneeritud standardites või 
tehnilistes spetsifikatsioonides, mille 
põhjal toote vastavust kinnitatakse.

Kui seda peetakse seoses lifti 
ohutusseadisest tuleneva ohuga vajalikuks, 
teevad tootjad tarbijate tervise ja ohutuse 
kaitsmiseks turul kättesaadavaks tehtud 
lifti ohutusseadise pistelist kontrolli, 
uurivad kaebusi, mittevastavaid lifti 
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ohutusseadiseid ja nende tagasivõtmisi 
ning vajadusel registreerivad need, ja 
teavitavad levitajaid igast sellisest 
järelevalvemeetmest.

Or. en

Muudatusettepanek 49
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Tootjad märgivad oma nime, 
registreeritud kaubanime või registreeritud 
kaubamärgi ja kontaktaadressi kas lifti 
ohutusseadisele või, kui see ei ole 
võimalik, siis lifti ohutusseadisega 
kaasasolevale etiketile, mida ei saa toote 
küljest eemaldada. Aadress peab osutama 
ühele kohale, kus tootjaga saab ühendust 
võtta.

6. Tootjad märgivad oma nime, 
registreeritud kaubanime või registreeritud 
kaubamärgi ja veebiaadressi keeles, mis on 
tarbijate ja turujärelevalveasutuste jaoks 
kergesti arusaadav, ning kontaktaadressi 
kas lifti ohutusseadisele või, kui see ei ole 
võimalik, siis lifti ohutusseadisega 
kaasasolevale etiketile, mida ei saa toote 
küljest eemaldada. Aadress peab osutama 
ühele kohale, kus tootjaga saab ühendust 
võtta.

Or. en

Muudatusettepanek 50
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Importijad märgivad oma nime, 
registreeritud kaubanime või registreeritud 
kaubamärgi ja kontaktaadressi kas lifti 
ohutusseadisele või, kui see ei ole 
võimalik, pakendile või tootega 
kaasasolevasse dokumenti.

3. Importijad märgivad oma nime, 
registreeritud kaubanime või registreeritud 
kaubamärgi ja veebiaadressi keeles, mis on 
tarbijate ja turujärelevalveasutuste jaoks 
kergesti arusaadav, ning kontaktaadressi 
kas lifti ohutusseadisele või, kui see ei ole 
võimalik, pakendile või tootega 
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kaasasolevasse dokumenti.

Or. en

Muudatusettepanek 51
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. ELi vastavusdeklaratsioon järgib II lisas 
sätestatud näidise ülesehitust, sisaldab V, 
VIII, X, XI või XII lisas sätestatud 
asjakohastes moodulites määratletud 
elemente ning seda ajakohastatakse 
pidevalt. See tõlgitakse keelde või 
keeltesse, mida nõuab liikmesriik, kus lift 
või lifti ohutusseadis turule lastakse või 
turul kättesaadavaks tehakse.

2. ELi vastavusdeklaratsioon järgib II lisas 
sätestatud näidise ülesehitust, sisaldab V, 
VIII, X, XI või XII lisas sätestatud 
asjakohastes moodulites määratletud 
elemente ning seda ajakohastatakse 
pidevalt. See võidakse taotluse korral 
tõlkida keelde või keeltesse, mida nõuab 
liikmesriik, kus lift või lifti ohutusseadis 
turule lastakse või turul kättesaadavaks 
tehakse.

Or. en

Muudatusettepanek 52
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) XI lisas osutatud kvaliteedi täieliku 
tagamise süsteemi kinnitamine.

c) XI lisas osutatud kvaliteedi täieliku 
tagamise süsteem.

Or. en

Muudatusettepanek 53
Zuzana Roithová
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) VI lisas osutatud toote kvaliteedi 
tagamise süsteemi kinnitamine.

a) VI lisas osutatud toote kvaliteedi 
tagamise süsteem

Or. en

Muudatusettepanek 54
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) VII lisas osutatud kvaliteedi täieliku 
tagamise süsteemi kinnitamine.

b) VII lisas osutatud kvaliteedi täieliku 
tagamise süsteem.

Or. en

Muudatusettepanek 55
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 4 – alapunkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) IX lisas osutatud lifti ohutusseadise  
tüübile vastavuse määramine juhusliku 
kontrollimise teel.

Or. en

Muudatusettepanek 56
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad otsustada, et lõikes 
1 osutatud hindamist ja jälgimist teostab 
määruse (EÜ) nr 765/2008 tähenduses ja 
sellega kooskõlas riiklik 
akrediteerimisasutus.

2. Lõikes 1 osutatud hindamist ja jälgimist 
teostab määruse (EÜ) nr 765/2008 
tähenduses ja sellega kooskõlas riiklik 
akrediteerimisasutus.

Or. fr

Selgitus

Hindamiste usaldusväärsuse ja erapooletuse ning seega ohutuse tagamiseks peavad 
vastavushindamisasutused läbima akrediteerimise ametiasutuste poolt ning need ei tohi 
mingil juhul olla ettevõtjate ühendused või kutseliidud.

Muudatusettepanek 57
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Asutust, mis kuulub ettevõtjate ühendusse 
või kutseliitu, mis esindab ettevõtjaid, kes 
on seotud nende liftide või lifti 
ohutusseadiste projekteerimise, tootmise, 
tarnimise, monteerimise, kasutamise või 
hooldamisega, mida see hindab, võib 
pidada selliseks asutuseks tingimusel, et 
tõendatud on selle sõltumatus ning 
igasugune huvide konflikti puudumine.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Hindamiste usaldusväärsuse ja erapooletuse ning seega ohutuse tagamiseks peavad 
vastavushindamisasutused läbima akrediteerimise ametiasutuste poolt ning need ei tohi 
mingil juhul olla ettevõtjate ühendused või kutseliidud.

Muudatusettepanek 58
Bernadette Vergnaud
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Vastavushindamisasutus, selle juhtkond 
ja vastavushindamisülesannete täitmise 
eest vastutavad töötajad ei tohi olla ei
hinnatava lifti ohutusseadise projekteerija, 
tootja, tarnija, ostja, omanik, kasutaja või 
hooldaja ega ühegi nimetatud osapoole 
volitatud esindaja.

4. Vastavushindamisasutus, selle juhtkond 
ja vastavushindamisülesannete täitmise 
eest vastutavad töötajad ei tohi olla ei lifti 
ohutusseadise projekteerija, tootja, tarnija, 
ostja, omanik, kasutaja või hooldaja ega 
ühegi nimetatud osapoole volitatud 
esindaja.

Or. fr

Selgitus

Hindamiste usaldusväärsuse ja erapooletuse ning seega ohutuse tagamiseks peavad 
vastavushindamisasutused läbima akrediteerimise ametiasutuste poolt ning need ei tohi 
mingil juhul olla ettevõtjate ühendused või kutseliidud.

Muudatusettepanek 59
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastavushindamisasutus, selle juhtkond ja 
vastavushindamisülesannete täitmise eest 
vastutavad töötajad ei tohi olla ei
hinnatava lifti projekteerija, tootja, tarnija, 
paigaldaja, ostja, omanik, kasutaja ega 
hooldaja.

Vastavushindamisasutus, selle juhtkond ja 
vastavushindamisülesannete täitmise eest 
vastutavad töötajad ei tohi olla ei lifti 
projekteerija, tootja, tarnija, paigaldaja, 
ostja, omanik, kasutaja ega hooldaja.

Or. fr

Selgitus

Hindamiste usaldusväärsuse ja erapooletuse ning seega ohutuse tagamiseks peavad 
vastavushindamisasutused läbima akrediteerimise ametiasutuste poolt ning need ei tohi 
mingil juhul olla ettevõtjate ühendused või kutseliidud.
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Muudatusettepanek 60
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kõnealuse taotlusega koos esitab ta 
ülevaate vastavushindamismenetlustest, 
mida on rakendatud liftide või lifti 
ohutusseadiste suhtes, millega 
tegelemiseks ta väidab end pädev olevat, 
ning riikliku akrediteerimisasutuse 
väljastatud akrediteerimistunnistuse
(viimase olemasolul), mis tõendab, et 
vastavushindamisasutus vastab artiklis 24 
sätestatud nõuetele.

2. Kõnealuse taotlusega koos esitab ta 
ülevaate vastavushindamismenetlustest, 
mida on rakendatud liftide või lifti 
ohutusseadiste suhtes, millega 
tegelemiseks ta väidab end pädev olevat, 
ning riikliku akrediteerimisasutuse 
väljastatud akrediteerimistunnistuse, mis 
tõendab, et vastavushindamisasutus vastab 
artiklis 24 sätestatud nõuetele.

Or. fr

Selgitus

Hindamiste usaldusväärsuse ja erapooletuse ning seega ohutuse tagamiseks peavad 
vastavushindamisasutused läbima akrediteerimise ametiasutuste poolt ning need ei tohi 
mingil juhul olla ettevõtjate ühendused või kutseliidud.

Muudatusettepanek 61
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui vastavushindamisasutus ei saa 
akrediteerimistunnistust esitada, siis 
esitab ta teavitavale ametiasutusele kogu 
dokumentaalse tõestuse, mis on vajalik, et 
kontrollida, tunnistada ja korrapäraselt 
jälgida tema vastavust artiklis 24 
sätestatud nõuetele.

välja jäetud

Or. fr
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Selgitus

Hindamiste usaldusväärsuse ja erapooletuse ning seega ohutuse tagamiseks peavad 
vastavushindamisasutused läbima akrediteerimise ametiasutuste poolt ning need ei tohi 
mingil juhul olla ettevõtjate ühendused või kutseliidud.

Muudatusettepanek 62
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui teavitus ei põhine artikli 27 lõikes 2 
osutatud akrediteerimistunnistusel, siis 
esitab teavitav ametiasutus komisjonile ja 
teistele liikmesriikidele dokumentaalse 
tõestuse, mis tõendab 
vastavushindamisasutuse pädevust ja 
kehtivat korda, millega tagatakse asutuse 
korrapärane jälgimine ning selle jätkuv 
vastavus artiklis 24 sätestatud nõuetele.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Hindamiste usaldusväärsuse ja erapooletuse ning seega ohutuse tagamiseks peavad 
vastavushindamisasutused läbima akrediteerimise ametiasutuste poolt ning need ei tohi 
mingil juhul olla ettevõtjate ühendused või kutseliidud.

Muudatusettepanek 63
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Asjaomane asutus võib teavitatud 
asutuse tegevusi teostada ainult juhul, kui 
komisjon ja teised liikmesriigid ei esita 
vastuväiteid kahe nädala jooksul peale 
teavitamist, kui kasutatakse 

5. Asjaomane asutus võib teavitatud 
asutuse tegevusi teostada ainult juhul, kui 
komisjon ja teised liikmesriigid ei esita 
vastuväiteid kahe nädala jooksul peale 
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akrediteerimistunnistust, ja kahe kuu 
jooksul peale teavitamist juhul, kui 
akrediteerimist ei kasutata.

teavitamist.

Or. fr

Selgitus

Hindamiste usaldusväärsuse ja erapooletuse ning seega ohutuse tagamiseks peavad 
vastavushindamisasutused läbima akrediteerimise ametiasutuste poolt ning need ei tohi 
mingil juhul olla ettevõtjate ühendused või kutseliidud.

Muudatusettepanek 64
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui paigaldaja ei võta lõike 1 teises 
lõigus osutatud ajavahemiku jooksul 
piisavaid parandusmeetmeid, võtavad 
turujärelevalveasutused kõik 
nõuetekohased ajutised meetmed, et piirata 
toote laskmist nende siseriiklikule turule
või selle andmist ekspluatatsiooni.

4. Kui paigaldaja ei võta lõike 1 teises 
lõigus osutatud ajavahemiku jooksul 
piisavaid parandusmeetmeid, võtavad 
turujärelevalveasutused kõik 
nõuetekohased ajutised meetmed, et piirata 
toote laskmist nende siseriiklikule turule ja
selle andmist ekspluatatsiooni.

Or. en

Muudatusettepanek 65
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38 – lõige 5 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) lift või lifti ohutusseadis ei vasta I lisas
esitatud olulistele tervisekaitse- ja 
ohutusnõuetele;

a) lift või lifti ohutusseadis ei vasta
käesolevas direktiivis esitatud olulistele 
tervisekaitse- ja ohutusnõuetele;

Or. en
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Muudatusettepanek 66
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kui 2 kuu jooksul lõikes 4 osutatud 
teabe esitamisest ei ole ei komisjon ega 
teised liikmesriigid esitanud vastuväiteid 
liikmesriigi võetud ajutise meetme suhtes, 
siis loetakse meede põhjendatuks.

7. Kui kolme kuu jooksul lõikes 4 osutatud 
teabe esitamisest ei ole ei komisjon ega 
teised liikmesriigid esitanud vastuväiteid 
liikmesriigi võetud ajutise meetme suhtes, 
siis loetakse meede põhjendatuks.

Or. en

Muudatusettepanek 67
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui lifte käsitlev siseriiklik meede 
loetakse põhjendatuks, siis võtavad kõik 
liikmesriigid vajalikud meetmed, et tagada 
mittevastava lifti turule laskmise või
ekspluatatsiooni andmise suhtes piirangute 
kohaldamine.

2. Kui lifte käsitlev siseriiklik meede 
loetakse põhjendatuks, siis võtavad kõik 
liikmesriigid vajalikud meetmed, et tagada 
mittevastava lifti turule laskmise ja
ekspluatatsiooni andmise suhtes piirangute 
kohaldamine.

Or. en

Muudatusettepanek 68
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) CE-vastavusmärgis on kinnitatud a) CE-vastavusmärgis on kinnitatud 
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määruse (EÜ) nr 765/2008 artiklit 30 või 
käesoleva direktiivi artikleid 18 ja 19 
rikkudes;

määruse (EÜ) nr 765/2008 artiklit 30 või 
käesoleva direktiivi artiklit 19 rikkudes;

Or. en

Muudatusettepanek 69
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 46 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad 
hiljemalt  [kuupäev (tavaliselt kuu viimane 
päev)/kuu/aasta = 2 aastat pärast käesoleva 
direktiivi vastuvõtmist] õigusnormid, mis 
on vajalikud, et järgida järgmiseid 
artikleid: [artikli 2 lõiked 5–19, artiklid 7–
14, artiklid 17 ja 18, artikli 19 lõige 5, 
artiklid 20–45, artikli 46 lõige 1, artiklid 
47–49] ja järgmiseid lisasid: [II lisa A osa 
punktid f, k, l ja m, II lisa B osa punktid d, 
j, k ja l, IV lisa A osa punkti 2 alapunkt e, 
punkti 3 alapunktid c, e ja g, punkti 4 
alapunktid b–e, punktid 5–9, IV lisa B osa 
punkti 2 alapunkt e, punkti 3 alapunktid c, 
e ja h, punkti 4 alapunktid c–e, punkti 5 
teine kuni neljas lõik, punktid 6–9, V lisa 
punkti 3.3 alapunkt b, punktid 6 ja 7, VI 
lisa punkti 3.1 alapunktid a–c, punkti 3.3 
neljas ja viies lõik, punkt 4.3, punktid 6 ja 
7, VII lisa punkti 3.1 punktid a, b, d ja f, 
punkt 3.3, punkt 4.2, punkt 6, VII lisa 
punkti 3 alapunktid c–d ja g, VII lisa punkt 
4, IX lisa punkti 3 alapunktid a–d, X lisa 
punkti 3.1 alapunktid a ja e, punkt 3.4, 
punktid 6 ja 7, XI lisa punkti 3,1 
alapunktid a–c, ja e, punktid 3.3.3 ja 3.3.4, 
punktid 3.4 ja 3.5, punkti 5 alapunkt b, 
punkt 6, XII lisa punkti 3,1 alapunkt a, 
punkt 3.3, punkt 6]. [Artiklid ja lisad, mille 
sisu on muudetud võrreldes varasema 
direktiiviga] . Liikmesriigid edastavad 
kõnealuste normide teksti ning kõnealuste 

Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad 
hiljemalt  [kuupäev (tavaliselt kuu viimane 
päev)/kuu/aasta = 3 aastat pärast käesoleva 
direktiivi vastuvõtmist] õigusnormid, mis 
on vajalikud, et järgida järgmiseid 
artikleid: [artikli 2 lõiked 5–19, artiklid 7–
14, artiklid 17 ja 18, artikli 19 lõige 5, 
artiklid 20–45, artikli 46 lõige 1, artiklid 
47–49] ja järgmiseid lisasid: [II lisa A osa 
punktid f, k, l ja m, II lisa B osa punktid d, 
j, k ja l, IV lisa A osa punkti 2 alapunkt e, 
punkti 3 alapunktid c, e ja g, punkti 4 
alapunktid b–e, punktid 5–9, IV lisa B osa 
punkti 2 alapunkt e, punkti 3 alapunktid c, 
e ja h, punkti 4 alapunktid c–e, punkti 5 
teine kuni neljas lõik, punktid 6–9, V lisa 
punkti 3.3 alapunkt b, punktid 6 ja 7, VI 
lisa punkti 3.1 alapunktid a–c, punkti 3.3 
neljas ja viies lõik, punkt 4.3, punktid 6 ja 
7, VII lisa punkti 3.1 punktid a, b, d ja f, 
punkt 3.3, punkt 4.2, punkt 6, VII lisa 
punkti 3 alapunktid c–d ja g, VII lisa punkt 
4, IX lisa punkti 3 alapunktid a–d, X lisa 
punkti 3.1 alapunktid a ja e, punkt 3.4, 
punktid 6 ja 7, XI lisa punkti 3,1 
alapunktid a–c, ja e, punktid 3.3.3 ja 3.3.4, 
punktid 3.4 ja 3.5, punkti 5 alapunkt b, 
punkt 6, XII lisa punkti 3,1 alapunkt a, 
punkt 3.3, punkt 6]. [Artiklid ja lisad, mille 
sisu on muudetud võrreldes varasema 
direktiiviga]. Liikmesriigid edastavad 
kõnealuste normide teksti ning kõnealuste 
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normide ja käesoleva direktiivi vahelise 
vastavustabeli  viivitamatult komisjonile.

normide ja käesoleva direktiivi vahelise 
vastavustabeli  viivitamatult komisjonile.

Or. en

Muudatusettepanek 70
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – 4. osa – punkt 4.8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4.8. Liftikabiin peab olema küllaldaselt 
valgustatud nii kasutamise ajal kui ka ajal, 
mil uks on avatud; lisaks peab olemas 
olema avariivalgustus.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 71
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – 4. osa – punkt 4.9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4.9. Punktis 4.5 nimetatud 
kommunikatsioonivahendid ja punktis 4.8 
nimetatud avariivalgustus peavad olema 
projekteeritud ja valmistatud selliselt, et 
need funktsioneeriks ka ilma tavapärase 
toiteta. Nende tööperiood peab olema 
piisavalt pikk, et võimaldada teostada 
päästeprotseduuri normaalsel moel.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 72
Zuzana Roithová
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – 6. osa – punkt 6.2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6.2. Iga liftiga peab olema kaasas 
asjaomase liikmesriigi poolt määratletud 
keeles, mis on tarbijate ja teiste 
lõppkasutajate jaoks kergesti arusaadav,
koostatud kasutusjuhend. Nimetatud 
kasutusjuhend  peab sisaldama vähemalt 
järgmisi dokumente:

6.2. Iga liftiga peab olema kaasas 
asjaomase liikmesriigi poolt määratletud 
keeles, mis on tarbijate ja teiste 
lõppkasutajate jaoks kergesti arusaadav,
koostatud kasutusjuhend ja ohutusalane 
teave. Sellised juhised ja ohutusalane 
teave ning igasugune märgistus on selged, 
arusaadavad ja mõistetavad. 
Kasutusjuhend ja ohutusalane teave peab 
sisaldama vähemalt järgmisi dokumente:

Or. en


