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Tarkistus 34
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Talouden toimijoiden olisi oltava 
toimitusketjuun liittyvien tehtäviensä 
mukaisesti vastuussa hissien ja hissien 
turvakomponenttien 
vaatimustenmukaisuudesta, jotta 
varmistetaan yleisen edun suojelun korkea 
taso muun muassa terveyden ja 
turvallisuuden sekä kuluttajien suojelun 
osalta sekä taataan rehellinen kilpailu 
unionin markkinoilla.

(5) Talouden toimijoiden olisi oltava 
toimitusketjuun liittyvien tehtäviensä 
mukaisesti vastuussa hissien ja hissien 
turvakomponenttien 
vaatimustenmukaisuudesta, jotta 
varmistetaan yleisen edun suojelun korkea 
taso muun muassa terveyden ja 
turvallisuuden sekä kuluttajien suojelun 
osalta, mukaan luettuna haavoittuvassa 
asemassa olevien kuluttajien 
korkeatasoinen suoja, sekä taataan 
rehellinen kilpailu unionin markkinoilla.

Or. en

Perustelu

Direktiivin 2 artiklan 1 kohdasta seuraa, että hissiä olisi käytettävä henkilöiden (tavaroiden 
kera tai ilman) tai pelkästään tavaroiden kuljettamiseen vain, jos kuorman kantavaan 
yksikköön pääsee helposti. Kuorman kantavaan yksikköön menevän henkilön turvallisuus on 
varmistettava soveltuvin osin. Ei ole tarpeen eritellä, missä tapauksissa haavoittuvassa 
asemassa olevien käyttäjien turvallisuuteen olisi kiinnitettävä erityistä huomiota (riippumatta 
siitä, onko hissi tarkoitettu henkilöiden, henkilöiden ja tavaroiden vai pelkästään tavaroiden 
kuljettamiseen).

Tarkistus 35
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Nykyistä järjestelmää olisi 
täydennettävä menettelyllä, jonka avulla 
asianomaiset osapuolet voivat saada tiedon 

(30) Nykyistä järjestelmää olisi 
täydennettävä menettelyllä, jonka avulla 
asianomaiset osapuolet voivat saada tiedon 
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aiotuista toimenpiteistä sellaisten hissien 
tai hissien turvakomponenttien osalta, jotka 
aiheuttavat riskin ihmisten terveydelle tai 
turvallisuudelle tai muille yleisen edun 
vuoksi suojeltaville näkökohdille. Sen olisi 
myös annettava 
markkinavalvontaviranomaisille 
mahdollisuus toimia aikaisemmassa 
vaiheessa tällaisten hissien ja hissien 
turvakomponenttien suhteen yhteistyössä 
asiaan liittyvien talouden toimijoiden 
kanssa.

aiotuista toimenpiteistä sellaisten hissien 
tai hissien turvakomponenttien osalta, jotka 
aiheuttavat riskin ihmisten terveydelle tai 
turvallisuudelle, mukaan luettuna lasten, 
iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden 
turvallisuudelle, tai muille yleisen edun 
vuoksi suojeltaville näkökohdille. Sen olisi 
myös annettava 
markkinavalvontaviranomaisille 
mahdollisuus toimia aikaisemmassa 
vaiheessa tällaisten hissien ja hissien 
turvakomponenttien suhteen yhteistyössä 
asiaan liittyvien talouden toimijoiden 
kanssa.

Or. en

Perustelu

Direktiivin 2 artiklan 1 kohdasta seuraa, että hissiä olisi käytettävä henkilöiden (tavaroiden 
kera tai ilman) tai pelkästään tavaroiden kuljettamiseen vain, jos kuorman kantavaan 
yksikköön pääsee helposti. Kuorman kantavaan yksikköön menevän henkilön turvallisuus on 
varmistettava soveltuvin osin. Ei ole tarpeen eritellä, missä tapauksissa haavoittuvassa 
asemassa olevien käyttäjien turvallisuuteen olisi kiinnitettävä erityistä huomiota (riippumatta 
siitä, onko hissi tarkoitettu henkilöiden, henkilöiden ja tavaroiden vai pelkästään tavaroiden 
kuljettamiseen).

Tarkistus 36
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 35 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(35 a) Tämän direktiivin kannalta 
merkittävissä yhdenmukaistetuissa 
standardeissa olisi myös otettava täysin 
huomioon vammaisten henkilöiden 
oikeuksia koskeva Yhdistyneiden 
kansakuntien yleissopimus, jonka 
Euroopan unioni allekirjoitti 23 päivänä 
joulukuuta 2010. 

Or. en
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Tarkistus 37
Christel Schaldemose

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) On tarpeen säätää siirtymäkauden 
toimenpiteistä, jotka tekevät mahdolliseksi 
asettaa saataville markkinoilla ja ottaa 
käyttöön hissejä, jotka on jo saatettu 
markkinoille direktiivin 95/16/EY 
mukaisesti.

(37) Valmistajille ja maahantuojille olisi 
annettava kohtuullisesti mutta rajatusti 
aikaa, jotta ne voivat käyttää kaikkia 
voimassa olevien kansallisten sääntöjen 
mukaisia oikeuksiaan ennen niiden 
sääntöjen soveltamispäivää, joilla tämä 
direktiivi saatetaan osaksi kansallista 
lainsäädäntöä, esimerkiksi myydäkseen jo 
valmistettujen tuotteiden varastonsa. On 
tarpeen säätää siirtymäkauden 
toimenpiteistä, jotka tekevät mahdolliseksi 
asettaa saataville markkinoilla ja ottaa 
käyttöön hissejä, jotka on jo saatettu 
markkinoille direktiivin 95/16/EY 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 38
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

8) ”valtuutetulla edustajalla” tarkoitetaan 
unioniin sijoittautunutta luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä, jolla on 
valmistajan antama kirjallinen 
toimeksianto hoitaa valmistajan puolesta 
tietyt tehtävät,

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en
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Tarkistus 39
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 12 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 a) "akkreditoinnilla" tarkoitetaan 
samaa kuin asetuksessa (EY) N:o 
765/2008; 

Or. en

Tarkistus 40
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 12 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 b) "kansallisella akkreditointielimellä" 
tarkoitetaan samaa kuin asetuksessa (EY) 
N:o 765/2008; 

Or. en

Tarkistus 41
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 13 alakohta

Komission teksti Tarkistus

13) "teknisellä eritelmällä" tarkoitetaan 
asiakirjaa, jossa määrätään tekniset 
vaatimukset, jotka hissin tai hissien 
turvakomponentin on täytettävä,

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 42
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 14 alakohta

Komission teksti Tarkistus

14) ”vaatimustenmukaisuuden 
arvioinnilla” tarkoitetaan prosessia sen 
arvioimiseksi, täyttyvätkö hisseille, hissien 
turvakomponenteille, prosessille ja 
järjestelmälle liitteessä I vahvistetut 
vaatimukset,

14) "vaatimustenmukaisuuden arvioinnilla" 
tarkoitetaan prosessia sen arvioimiseksi, 
täyttyvätkö hisseille, hissien 
turvakomponenteille, prosessille ja 
järjestelmälle tässä direktiivissä
vahvistetut vaatimukset,

Or. en

Tarkistus 43
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 16 alakohta

Komission teksti Tarkistus

16) ”palautusmenettelyllä” tarkoitetaan 
kaikkia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena 
on saada asentajan saataville jo asetetut 
hissien turvakomponentit takaisin,

16) "palautusmenettelyllä" tarkoitetaan 
kaikkia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena 
on saada asentajan tai loppukäyttäjän 
saataville jo asetetut hissien 
turvakomponentit takaisin,

Or. en

Tarkistus 44
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 17 alakohta

Komission teksti Tarkistus

17) ”markkinoilta poistamisella” 
tarkoitetaan kaikkia toimenpiteitä, joiden 
tarkoituksena on estää hissin saattaminen 

17) "markkinoilta poistamisella" 
tarkoitetaan kaikkia toimenpiteitä, joiden 
tarkoituksena on estää hissin tai hissien 
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markkinoille tai hissien turvakomponentin 
asettaminen saataville markkinoilla;

turvakomponentin asettaminen saataville 
markkinoilla;

Or. en

Tarkistus 45
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvat hissit voidaan 
saattaa markkinoille ja ottaa käyttöön 
ainoastaan, jos ne eivät vaaranna 
henkilöiden terveyttä ja turvallisuutta 
eivätkä, joissain tapauksissa, omaisuuden 
turvallisuutta silloin, kun ne ovat 
asianmukaisesti asennettuja ja huollettuja 
ja kun niitä käytetään niille suunniteltuun 
tarkoitukseen.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvat hissit voidaan 
saattaa markkinoille ja ottaa käyttöön 
ainoastaan, jos ne eivät vaaranna 
henkilöiden terveyttä ja turvallisuutta 
eivätkä, joissain tapauksissa, omaisuuden 
turvallisuutta silloin, kun ne ovat 
asianmukaisesti asennettuja ja huollettuja 
ja kun niitä käytetään niille tämän 
direktiivin soveltamisalan mukaisesti 
suunniteltuun tarkoitukseen tai 
kohtuullisesti ennakoitavissa olevaan 
tarkoitukseen.

Or. en

Perustelu

On tärkeää todeta erikseen, että hissin käyttötarkoituksen olisi oltava sekä kohtuullisesti 
ennakoitavissa että tämän direktiivin säännösten mukaista. Kohtuullisuus-näkökulma on liian 
lavea, jotta sen soveltamisessa kyettäisiin takaamaan oikeusvarmuuden korkea taso. 

Tarkistus 46
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos käytettävissä olevan tilan 
rajallisuus ei estä hissin asentamista 
nykyiseen rakennukseen, mikä haittaisi 
haavoittuvassa asemassa olevia käyttäjiä, 
kuten lapsia, iäkkäitä tai vammaisia 
henkilöitä, joiden vammat eivät estä 
käyttämästä hissiä, hissi asetetaan 
saataville markkinoilla ainoastaan, jos se 
on valmistettu siten, että vammaiset 
henkilöt voivat käyttää sitä vaivatta. 

Or. en

Perustelu

Vaikka vammaisten henkilöiden suojeleminen on erittäin tärkeää, on myös kyettävä 
takaamaan, että kaikki haavoittuvassa asemassa olevat käyttäjät (lapset, iäkkäät ja 
vammaiset henkilöt, joiden vammat eivät estä käyttämästä hissiä) voivat asennuttaa hissin 
nykyiseen rakennukseen.

Tarkistus 47
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Asentajien on varmistettava, että hissin 
mukana on liitteessä I olevassa 6.2 
kohdassa tarkoitettu käyttöohje 
loppukäyttäjien helposti ymmärtämällä, 
jonka määrää se jäsenvaltio, jossa hissi 
on asennettu.

7. Asentajien on varmistettava, että hissin 
mukana on liitteessä I olevassa 
6.2 kohdassa tarkoitetut ohjeet ja 
turvallisuustiedot.

Or. en

Tarkistus 48
Zuzana Roithová
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Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Silloin, kun se katsotaan hissien 
turvakomponenttiin liittyvien riskien 
kannalta tarkoituksenmukaiseksi, 
valmistajien on kuluttajien terveyden ja 
turvallisuuden suojelemiseksi suoritettava 
näytteisiin perustuvia testejä markkinoilla 
saataville asetetuilla hissien 
turvakomponenteille ja tutkittava 
valitukset, vaatimustenvastaiset hissien 
turvakomponentit ja hissien 
turvakomponenttien palautukset ja 
tarvittaessa pidettävä niistä kirjaa sekä 
tiedotettava jakelijoille ja asentajille 
kaikesta tällaisesta valvonnasta.

4. Valmistajien on varmistettava, että 
käytössä on menettelyt, joilla 
varmistetaan, että sarjatuotannossa 
noudatetaan vaatimuksia. Muutokset 
tuotteen suunnittelussa tai 
ominaisuuksissa ja muutokset 
yhdenmukaistetuissa standardeissa tai 
teknisissä eritelmissä, joihin nähden 
tuotteen vaatimustenmukaisuus 
ilmoitetaan, on otettava asianmukaisesti 
huomioon.

Silloin, kun se katsotaan hissien 
turvakomponenttiin liittyvien riskien 
kannalta tarkoituksenmukaiseksi, 
valmistajien on kuluttajien terveyden ja 
turvallisuuden suojelemiseksi suoritettava 
näytteisiin perustuvia testejä markkinoilla 
saataville asetetuilla hissien 
turvakomponenteille ja tutkittava 
valitukset, vaatimustenvastaiset hissien 
turvakomponentit ja hissien 
turvakomponenttien palautukset ja 
tarvittaessa pidettävä niistä kirjaa sekä 
tiedotettava jakelijoille ja asentajille 
kaikesta tällaisesta valvonnasta.

Or. en

Tarkistus 49
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Valmistajien on ilmoitettava nimensä, 
rekisteröity tuotenimensä tai rekisteröity 

6. Valmistajien on ilmoitettava nimensä, 
rekisteröity tuotenimensä tai rekisteröity 
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tavaramerkkinsä sekä osoitteensa, josta 
niihin saa yhteyden, joko hissien 
turvakomponentissa tai, mikäli se ei ole 
mahdollista, hissien turvakomponenttiin 
erottamattomasti kiinnitetyssä kilvessä. 
Osoitteessa on ilmoitettava yksi 
yhteyspiste, jonka kautta valmistajiin voi 
ottaa yhteyttä.

tavaramerkkinsä ja verkko-osoitteensa 
asiakkaiden ja 
markkinavalvontaviranomaisten helposti 
ymmärtämällä kielellä sekä osoitteensa, 
josta niihin saa yhteyden, joko hissien 
turvakomponentissa tai, mikäli se ei ole 
mahdollista, hissien turvakomponenttiin 
erottamattomasti kiinnitetyssä kilvessä. 
Osoitteessa on ilmoitettava yksi 
yhteyspiste, jonka kautta valmistajiin voi 
ottaa yhteyttä.

Or. en

Tarkistus 50
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Maahantuojien on ilmoitettava nimensä, 
rekisteröity tuotenimensä tai rekisteröity 
tavaramerkkinsä sekä osoite, josta niihin 
saa yhteyden, joko hissien 
turvakomponentissa tai, mikäli se ei ole 
mahdollista, sen pakkauksessa tai 
turvakomponentin mukana seuraavassa 
asiakirjassa.

3. Maahantuojien on ilmoitettava nimensä, 
rekisteröity tuotenimensä tai rekisteröity 
tavaramerkkinsä ja verkko-osoitteensa 
asiakkaiden ja 
markkinavalvontaviranomaisten helposti 
ymmärtämällä kielellä sekä osoitteensa, 
josta niihin saa yhteyden, joko hissien 
turvakomponentissa tai, mikäli se ei ole 
mahdollista, sen pakkauksessa tai sen 
mukana seuraavassa asiakirjassa.

Or. en

Tarkistus 51
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 2. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 
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on noudatettava rakenteeltaan liitteessä II 
vahvistettua mallia, sen on sisällettävä 
liitteessä V, VIII, X, XI tai XII olevissa 
asiaa koskevissa moduuleissa eritellyt 
tekijät, ja se on pidettävä jatkuvasti ajan 
tasalla. Se on käännettävä sen jäsenvaltion 
vaatimalle kielelle tai kielille, jonka 
markkinoille hissi tai hissien 
turvakomponentti saatetaan tai jonka 
markkinoilla se asetetaan saataville.

on noudatettava rakenteeltaan liitteessä II 
vahvistettua mallia, sen on sisällettävä 
liitteessä V, VIII, X, XI tai XII olevissa 
asiaa koskevissa moduuleissa eritellyt 
tekijät, ja se on pidettävä jatkuvasti ajan 
tasalla. Se voidaan pyynnöstä kääntää sen 
jäsenvaltion vaatimalle kielelle tai kielille, 
jonka markkinoille hissi tai hissien 
turvakomponentti saatetaan tai jonka 
markkinoilla se asetetaan saataville.

Or. en

Tarkistus 52
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) liitteessä XI tarkoitetun täydellisen 
laadunvarmistusjärjestelmän hyväksyntä.

c) liitteessä XI tarkoitettu täydellinen 
laadunvarmistusjärjestelmä.

Or. en

Tarkistus 53
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) liitteessä VI tarkoitetun tuotteiden 
laadunvarmistusjärjestelmän hyväksyntä.

a) liitteessä VI tarkoitettu tuotteiden 
laadunvarmistusjärjestelmä.

Or. en

Tarkistus 54
Zuzana Roithová
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Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) liitteessä VII tarkoitetun täydellisen 
laadunvarmistusjärjestelmän hyväksyntä.

b) liitteessä VII tarkoitettu täydellinen 
laadunvarmistusjärjestelmä.

Or. en

Tarkistus 55
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 4 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) hissien turvakomponenttien 
tyypinmukaisuus liitteessä IX 
tarkoitettujen satunnaisten tarkastusten 
avulla.

Or. en

Tarkistus 56
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden voivat päättää, että 1 
kohdassa tarkoitetun arvioinnin ja 
valvonnan suorittaa kansallinen 
akkreditointielin siten kuin asetuksessa 
(EY) N:o 765/2008 tarkoitetaan ja sen 
mukaisesti.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun arvioinnin 
ja valvonnan suorittaa kansallinen 
akkreditointielin siten kuin asetuksessa 
(EY) N:o 765/2008 tarkoitetaan ja sen 
mukaisesti.

Or. fr
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Perustelu

Sertifiointeja ja siten myös turvallisuutta koskeva luotettavuus ja puolueettomuus edellyttävät, 
että viranomaisten on akkreditoitava vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset, jotka eivät 
missään tapauksessa voi olla yrittäjäjärjestöjä eivätkä toimialajärjestöjä. 

Tarkistus 57
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Elintä, joka kuuluu yrittäjäjärjestöön tai 
ammattialajärjestöön, joka edustaa 
yrityksiä, jotka ovat osallisina elimen 
arvioimien hissien tai hissien 
turvakomponenttien suunnittelussa, 
valmistuksessa, toimittamisessa, 
asentamisessa, käytössä tai ylläpidossa, 
voidaan pitää tällaisena elimenä sillä 
ehdolla, että osoitetaan sen 
riippumattomuus ja välttyminen 
eturistiriidoilta.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Sertifiointeja ja siten myös turvallisuutta koskeva luotettavuus ja puolueettomuus edellyttävät, 
että viranomaisten on akkreditoitava vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset, jotka eivät 
missään tapauksessa voi olla yrittäjäjärjestöjä eivätkä toimialajärjestöjä. 

Tarkistus 58
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos, 
sen ylin johto ja 
vaatimustenarviointitehtävien 

4. Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos, 
sen ylin johto ja 
vaatimustenarviointitehtävien 
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suorittamisesta vastaava henkilöstö eivät 
saa olla arvioimiensa hissien 
turvakomponenttien suunnittelija, 
valmistaja, toimittaja, ostaja, omistaja, 
käyttäjä tai ylläpitäjä.

suorittamisesta vastaava henkilöstö eivät 
saa olla hissien turvakomponenttien 
suunnittelija, valmistaja, toimittaja, ostaja, 
omistaja, käyttäjä tai ylläpitäjä.

Or. fr

Perustelu

Sertifiointeja ja siten myös turvallisuutta koskeva luotettavuus ja puolueettomuus edellyttävät, 
että viranomaisten on akkreditoitava vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset, jotka eivät 
missään tapauksessa voi olla yrittäjäjärjestöjä eivätkä toimialajärjestöjä. 

Tarkistus 59
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos, 
sen ylin johto ja 
vaatimustenarviointitehtävien 
suorittamisesta vastaava henkilöstö eivät 
saa olla arvioimiensa hissien suunnittelija, 
valmistaja, toimittaja, asentaja, ostaja, 
omistaja, käyttäjä tai ylläpitäjä.

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos, 
sen ylin johto ja 
vaatimustenarviointitehtävien 
suorittamisesta vastaava henkilöstö eivät 
saa olla hissien suunnittelija, valmistaja, 
toimittaja, asentaja, ostaja, omistaja, 
käyttäjä tai ylläpitäjä.

Or. fr

Perustelu

Sertifiointeja ja siten myös turvallisuutta koskeva luotettavuus ja puolueettomuus edellyttävät, 
että viranomaisten on akkreditoitava vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset, jotka eivät 
missään tapauksessa voi olla yrittäjäjärjestöjä eivätkä toimialajärjestöjä. 

Tarkistus 60
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Hakemukseen on liitettävä kuvaus 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyistä niille hisseille tai 
hissien turvakomponenteille, joiden osalta 
laitos katsoo olevansa pätevä, sekä 
mahdollinen akkreditointitodistus, jonka 
kansallinen akkreditointielin on antanut ja 
jossa todistetaan, että 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos 
täyttää 24 artiklassa säädetyt vaatimukset.

2. Hakemukseen on liitettävä kuvaus 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyistä niille hisseille tai 
hissien turvakomponenteille, joiden osalta 
laitos katsoo olevansa pätevä, sekä 
akkreditointitodistus, jonka kansallinen 
akkreditointielin on antanut ja jossa 
todistetaan, että vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitos täyttää 24 artiklassa säädetyt 
vaatimukset.

Or. fr

Perustelu

Sertifiointeja ja siten myös turvallisuutta koskeva luotettavuus ja puolueettomuus edellyttävät, 
että viranomaisten on akkreditoitava vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset, jotka eivät 
missään tapauksessa voi olla yrittäjäjärjestöjä eivätkä toimialajärjestöjä. 

Tarkistus 61
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos asianomainen 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos 
ei voi toimittaa akkreditointitodistusta, sen 
on toimitettava ilmoittamisesta vastaavalle 
viranomaiselle kaikki tarpeelliset 
asiakirjatodisteet, joiden avulla voidaan 
tarkastaa, tunnustaa ja säännöllisesti 
valvoa, että se täyttää 24 artiklassa 
säädetyt vaatimukset.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Sertifiointeja ja siten myös turvallisuutta koskeva luotettavuus ja puolueettomuus edellyttävät, 
että viranomaisten on akkreditoitava vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset, jotka eivät 
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missään tapauksessa voi olla yrittäjäjärjestöjä eivätkä toimialajärjestöjä. 

Tarkistus 62
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos ilmoitus ei perustu 27 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettuun 
akkreditointitodistukseen, ilmoittamisesta 
vastaavan viranomaisen on toimitettava 
komissiolle ja muille jäsenvaltioille kaikki 
tarpeelliset asiakirjatodisteet, joiden 
avulla voidaan todistaa 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksen pätevyys ja toteutetut 
järjestelyt, jotta voidaan varmistaa, että 
laitosta valvotaan säännöllisesti ja että se 
täyttää edelleen 24 artiklassa säädetyt 
vaatimukset.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Sertifiointeja ja siten myös turvallisuutta koskeva luotettavuus ja puolueettomuus edellyttävät, 
että viranomaisten on akkreditoitava vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset, jotka eivät 
missään tapauksessa voi olla yrittäjäjärjestöjä eivätkä toimialajärjestöjä. 

Tarkistus 63
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5. Asianomainen laitos voi suorittaa 
ilmoitetun laitoksen tehtäviä ainoastaan 
siinä tapauksessa, että komissio ja muut 
jäsenvaltiot eivät esitä vastalauseita kahden 
viikon kuluessa ilmoittamisesta siinä 

5. Asianomainen laitos voi suorittaa 
ilmoitetun laitoksen tehtäviä ainoastaan 
siinä tapauksessa, että komissio ja muut 
jäsenvaltiot eivät esitä vastalauseita kahden 
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tapauksessa, että akkreditointitodistusta 
käytetään, ja kahden kuukauden kuluessa 
ilmoituksesta siinä tapauksessa, että 
akkreditointia ei käytetä.

viikon kuluessa ilmoittamisesta.

Or. fr

Perustelu

Sertifiointeja ja siten myös turvallisuutta koskeva luotettavuus ja puolueettomuus edellyttävät, 
että viranomaisten on akkreditoitava vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset, jotka eivät 
missään tapauksessa voi olla yrittäjäjärjestöjä eivätkä toimialajärjestöjä. 

Tarkistus 64
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos asentaja ei 1 kohdan toisessa 
alakohdassa tarkoitetun ajanjakson 
kuluessa suorita riittäviä korjaavia 
toimenpiteitä, 
markkinavalvontaviranomaisten on 
ryhdyttävä tarvittaviin väliaikaisiin 
toimenpiteisiin, joilla rajoitetaan 
saattamista kansallisille markkinoille tai
käyttöönottoa.

4. Jos asentaja ei 1 kohdan toisessa 
alakohdassa tarkoitetun ajanjakson 
kuluessa suorita riittäviä korjaavia 
toimenpiteitä, 
markkinavalvontaviranomaisten on 
ryhdyttävä tarvittaviin väliaikaisiin 
toimenpiteisiin, joilla rajoitetaan 
saattamista kansallisille markkinoille ja
käyttöönottoa.

Or. en

Tarkistus 65
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) hissi tai hissien turvakomponentti ei 
täytä liitteessä I vahvistettuja olennaisia 
terveys- ja turvallisuusvaatimuksia;

a) hissi tai hissien turvakomponentti ei 
täytä tässä direktiivissä vahvistettuja 
olennaisia terveys- ja 
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turvallisuusvaatimuksia;

Or. en

Tarkistus 66
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jos kahden kuukauden kuluessa 4 
kohdassa tarkoitetun ilmoituksen 
vastaanottamisesta mikään jäsenvaltio tai 
komissio ei ole esittänyt vastalausetta 
yhden jäsenvaltion toteuttamasta 
väliaikaisesta toimenpiteestä, toimenpiteen 
katsotaan olevan oikeutettu.

7. Jos kolmen kuukauden kuluessa 
4 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen 
vastaanottamisesta mikään jäsenvaltio tai 
komissio ei ole esittänyt vastalausetta 
yhden jäsenvaltion toteuttamasta 
väliaikaisesta toimenpiteestä, toimenpiteen 
katsotaan olevan oikeutettu.

Or. en

Tarkistus 67
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos hissiä koskeva kansallinen 
toimenpide katsotaan oikeutetuksi, 
kaikkien jäsenvaltioiden on ryhdyttävä 
tarvittaviin toimenpiteisiin sen 
varmistamiseksi, että vaatimustenvastaisen 
hissin saattamista niiden kansallisille 
markkinoille tai sen käyttöönottoa 
rajoitetaan.

2. Jos hissiä koskeva kansallinen 
toimenpide katsotaan oikeutetuksi, 
kaikkien jäsenvaltioiden on ryhdyttävä 
tarvittaviin toimenpiteisiin sen 
varmistamiseksi, että vaatimustenvastaisen 
hissin saattamista niiden kansallisille 
markkinoille ja sen käyttöönottoa 
rajoitetaan.

Or. en
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Tarkistus 68
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) CE-merkintä on kiinnitetty asetuksen 
(EY) N:o 765/2008 30 artiklan tai tämän 
direktiivin 18 ja 19 artiklan vastaisesti;

a) CE-merkintä on kiinnitetty asetuksen 
(EY) N:o 765/2008 30 artiklan tai tämän 
direktiivin 19 artiklan vastaisesti;

Or. en

Tarkistus 69
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
46 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on viimeistään [päivä 
(yleensä kuukauden viimeinen 
päivä)/kuukausi/vuosi = 2 vuotta tämän 
direktiivin antamisesta] annettava ja 
julkaistava seuraavien artiklojen ja 
liitteiden noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset: [2 
artiklan 5–19 kohta, 7–14 artikla, 17–18 
artikla, 19 artiklan 5 kohta, 20–45 artikla, 
46 artiklan 1 kohta, 47–49 artikla, liitteessä 
II olevan A osan f, k, l ja m kohta, B osan 
d, j, k ja l kohta, liitteessä IV olevan A 
osan 2 kohdan e alakohta, 3 kohdan c, e ja 
g alakohta, 4 kohdan b–e alakohta, 5–9 
kohta, liitteessä IV olevan B osan 2 kohdan 
e alakohta, 3 kohdan c, e ja h alakohta, 4 
kohdan c–e alakohta, 5 kohdan 2–4 
alakohta, 6–9 kohta, liitteessä V olevan 3.3 
kohdan b alakohta, 6–7 kohta, liitteessä VI 
olevan 3.1 kohdan a–c alakohta, 3.3 
kohdan 4–5 alakohta, 4.3 kohta, 6–7 kohta, 
liitteessä VII olevan 3.1 kohdan a– b, d ja f 
alakohta, 3.3 kohta, 4.2 kohta, 6 kohta, 
liitteessä VII olevan 3 kohdan c–d ja g 

Jäsenvaltioiden on viimeistään [päivä 
(yleensä kuukauden viimeinen 
päivä)/kuukausi/vuosi = 3 vuotta tämän 
direktiivin antamisesta] annettava ja 
julkaistava seuraavien artiklojen ja 
liitteiden noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset: [2 
artiklan 5–19 kohta, 7–14 artikla, 17–18 
artikla, 19 artiklan 5 kohta, 20–45 artikla, 
46 artiklan 1 kohta, 47–49 artikla, liitteessä 
II olevan A osan f, k, l ja m kohta, B osan 
d, j, k ja l kohta, liitteessä IV olevan A 
osan 2 kohdan e alakohta, 3 kohdan c, e ja 
g alakohta, 4 kohdan b–e alakohta, 5–9 
kohta, liitteessä IV olevan B osan 2 kohdan 
e alakohta, 3 kohdan c, e ja h alakohta, 4 
kohdan c–e alakohta, 5 kohdan 2–4 
alakohta, 6–9 kohta, liitteessä V olevan 3.3 
kohdan b alakohta, 6–7 kohta, liitteessä VI 
olevan 3.1 kohdan a–c alakohta, 3.3 
kohdan 4–5 alakohta, 4.3 kohta, 6–7 kohta, 
liitteessä VII olevan 3.1 kohdan a– b, d ja f 
alakohta, 3.3 kohta, 4.2 kohta, 6 kohta, 
liitteessä VII olevan 3 kohdan c–d ja g 
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alakohta, liitteessä VII oleva 4 kohta, 
liitteessä IX olevan 3 kohdan a–d alakohta, 
liitteessä X olevan 3.1 kohdan a ja e 
alakohta, 3.4 kohta, 6–7 kohta, liitteessä XI 
olevan 3.1 kohdan a–c ja e alakohta, 3.3.3 
kohta, 3.3.4 kohta, 3.4–3.5 kohta, 5 kohdan 
b alakohta, 6 kohta, liitteessä XII olevan 
3.1 kohdan a alakohta, 3.3 kohta, 6 kohta] 
[artiklat ja liitteet, joiden sisältöä on 
muutettu edelliseen direktiiviin nähden].
Niiden on viipymättä toimitettava 
komissiolle kirjallisina nämä säännökset 
sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä 
koskeva vastaavuustaulukko.

alakohta, liitteessä VII oleva 4 kohta, 
liitteessä IX olevan 3 kohdan a–d alakohta, 
liitteessä X olevan 3.1 kohdan a ja e 
alakohta, 3.4 kohta, 6–7 kohta, liitteessä XI
olevan 3.1 kohdan a–c ja e alakohta, 3.3.3 
kohta, 3.3.4 kohta, 3.4–3.5 kohta, 5 kohdan 
b alakohta, 6 kohta, liitteessä XII olevan 
3.1 kohdan a alakohta, 3.3 kohta, 6 kohta] 
[artiklat ja liitteet, joiden sisältöä on 
muutettu edelliseen direktiiviin nähden].
Niiden on viipymättä toimitettava 
komissiolle kirjallisina nämä säännökset 
sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä 
koskeva vastaavuustaulukko.

Or. en

Tarkistus 70
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – osa 4 – 4.8 kohta

Komission teksti Tarkistus

4.8. Korin on oltava riittävästi valaistu aina 
sitä käytettäessä ja aina kun ovi on auki; 
korissa on oltava myös hätävalaistus.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 71
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – osa 4 – 4.9 kohta

Komission teksti Tarkistus

4.9. Edellä 4.5 kohdassa mainitut 
viestintälaitteet ja 4.8 kohdassa mainittu 
hätävalaistus on suunniteltava ja 
rakennettava niin, että ne toimivat myös 
ilman tavanomaista voimanlähdettä. Niiden 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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toiminta-ajan on oltava tarpeeksi pitkä 
tavanomaisia pelastustoimia ajatellen.

Or. en

Tarkistus 72
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – osa 6 – 6.2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

6.2. Jokaisen hissin mukana on toimitettava 
käyttöohjeet, jotka on laadittu kuluttajien 
ja muiden loppukäyttäjien helposti 
ymmärtämällä, asianomaisen jäsenvaltion 
määräämällä kielellä. Käyttöohjeisiin on 
sisällyttävä ainakin seuraavat asiakirjat:

6.2. Jokaisen hissin mukana on toimitettava 
ohjeet ja turvallisuustiedot, jotka on 
laadittu kuluttajien ja muiden 
loppukäyttäjien helposti ymmärtämällä, 
asianomaisen jäsenvaltion määräämällä 
kielellä. Tällaisten ohjeiden ja 
turvallisuustietojen sekä merkintöjen on 
oltava selkeitä, ymmärrettäviä ja 
helppotajuisia. Ohjeisiin ja 
turvallisuustietoihin on sisällyttävä 
ainakin seuraavat asiakirjat:

Or. en


