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Muudatusettepanek 136
Terry Reintke, Karima Delli
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1) Õigus tervisele ja ohutusele kuulub 
põhiõiguste hulka ning igale töötajale on 
seadusega tagatud tema tervist, ohutust ja 
inimväärikust austavad töötingimused. 
Arvestades, et maksumus ettevõtjatele ja 
sotsiaalkindlustussüsteemidele on 
tööõnnetuste ja haiguste puhul 
hinnanguliselt 5,9% SKPst ning 
asjakohased ennetusmeetmed aitavad 
omakorda suurendada töötajate heaolu, 
töö kvaliteeti ja tootlikkust, eelkõige 
kvaliteetsete isikukaitsevahendite 
kasutamine on oluline tööga seotud 
õnnetuste ja haiguste määra 
vähendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 137
Terry Reintke, Karima Delli
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Rakendamise käigus omandatud 
kogemused on siiski näidanud hõlmatud 
toodete ja vastavushindamismenetluste 
valdkonnas puudujääke ning ebakõlasid.
Nende kogemuste arvesse võtmiseks ja 
raamistiku selgitamiseks, milles käesoleva 
määrusega hõlmatud tooteid võib 
turustada, tuleks direktiivi 89/686/EMÜ 
teatavad osad läbi vaadata ning neid 

(3) Rakendamise käigus omandatud 
kogemused on siiski näidanud hõlmatud 
toodete ja vastavushindamismenetluste 
valdkonnas puudujääke ning ebakõlasid.
Nende kogemuste arvesse võtmiseks ja 
raamistiku selgitamiseks, milles käesoleva 
määrusega hõlmatud tooteid võib 
turustada, tuleks direktiivi 89/686/EMÜ 
teatavad osad läbi vaadata ning neid 
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täiendada. täiendada, säilitades üldpõhimõttena 
tervise ja ohutuse kaitse.

Or. en

Muudatusettepanek 138
Guillaume Balas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Käesolevat määrust tuleks 
kohaldada kõigi tarneviiside, sealhulgas 
kaugmüügi suhtes.

Or. fr

Muudatusettepanek 139
Terry Reintke, Karima Delli
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Kuna reguleerimisala, olulised nõuded, 
ohutusnõuded ja 
vastavushindamismenetlused peavad olema 
ühesugused kõigis liikmesriikides, ei ole 
uue lähenemisviisi põhimõtetel baseeruva 
direktiivi ülevõtmisel riiklikku õigusesse 
peaaegu üldse paindlikkust. Direktiiv 
89/686/EMÜ tuleks seega asendada 
määrusega, mis on sobilik õigusakt selliste 
selgete ja üksikasjalike eeskirjade 
kehtestamiseks, mis ei võimalda 
liikmesriikides erinevat ülevõtmist.

(4) Kuna reguleerimisala, nõuded, 
ohutusnõuded ja 
vastavushindamismenetlused peavad olema 
ühesugused kõigis liikmesriikides, ei ole 
uue lähenemisviisi põhimõtetel baseeruva 
direktiivi ülevõtmisel riiklikku õigusesse 
peaaegu üldse paindlikkust. Direktiiv 
89/686/EMÜ tuleks seega asendada 
määrusega, mis on sobilik õigusakt selliste 
selgete ja üksikasjalike eeskirjade 
kehtestamiseks, mis ei võimalda 
liikmesriikides erinevat ülevõtmist, 
seejuures on peamiseks eesmärgiks 
kaitsta rahvatervist, parandada tööohutust 
ja tagada kasutajate kaitse.
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Or. en

Muudatusettepanek 140
Ulla Tørnæs

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Kuna reguleerimisala, olulised nõuded, 
ohutusnõuded ja 
vastavushindamismenetlused peavad olema 
ühesugused kõigis liikmesriikides, ei ole 
uue lähenemisviisi põhimõtetel baseeruva 
direktiivi ülevõtmisel riiklikku õigusesse 
peaaegu üldse paindlikkust. Direktiiv 
89/686/EMÜ tuleks seega asendada 
määrusega, mis on sobilik õigusakt selliste 
selgete ja üksikasjalike eeskirjade 
kehtestamiseks, mis ei võimalda 
liikmesriikides erinevat ülevõtmist.

(4) Kuna reguleerimisala, olulised nõuded, 
ohutusnõuded ja 
vastavushindamismenetlused peavad olema 
ühesugused kõigis liikmesriikides, ei ole 
uue lähenemisviisi põhimõtetel baseeruva 
direktiivi ülevõtmisel riiklikku õigusesse 
peaaegu üldse paindlikkust. Direktiiv 
89/686/EMÜ tuleks seega asendada 
määrusega, mis on sobilik õigusakt selliste 
selgete ja üksikasjalike eeskirjade 
kehtestamiseks, mis ei võimalda 
liikmesriikides erinevat ülevõtmist, 
seejuures tuleks kohaldada selget ja 
eesmärgile suunatud lähenemist, mille 
peamine eesmärk on parandada 
tööohutust ja tagada kasutajate kaitse.

Or. en

Muudatusettepanek 141
Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Direktiivi 89/686/EMÜ 
reguleerimisalast on välja arvatud teatavad 
turul olevad tooted, mis tagavad kasutajate 
kaitse. Selleks et tagada nende toodete 
puhul sama kõrge kasutajate kaitse, nagu 
on tagatud direktiiviga 89/686/EMÜ 
hõlmatud isikukaitsevahendite puhul, 

(9) Direktiivi 89/686/EMÜ 
reguleerimisalast on välja arvatud teatavad 
turul olevad tooted, mis tagavad kasutajate 
kaitse, kui need on mõeldud üksnes 
isiklikuks kasutamiseks. Selleks et tagada
kõrgetasemeline kaitse, peaksid käesoleva 
määruse kohaldamisalasse kuuluma suure
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peaks käesoleva määruse reguleerimisala 
hõlmama niiskuse, vee ja kuumuse eest 
kaitseks ette nähtud isiklikuks 
kasutamiseks mõeldud 
isikukaitsevahendeid (näiteks 
nõudepesukindad, ahjulapid) kooskõlas 
erialaseks kasutamiseks mõeldud 
samalaadsete isikukaitsevahenditega, mis 
on juba direktiiviga 89/686/EMÜ 
hõlmatud. Käsitöötooted, nagu käsitsi 
valmistatud kindad, mille puhul ei viita 
tootja otseselt kaitseotstarbe olemasolule, 
ei ole isikukaitsevahendid; seega
kõnealune täiendus neid ei hõlma. Samuti 
on kohane selgitada direktiivi 
89/686/EMÜ I lisas sätestatud 
väljaarvamisnimekirja, lisades viite teiste 
õigusaktidega hõlmatud toodetele, mis 
seetõttu isikukaitsevahendeid käsitleva
määruse reguleerimisalast välja arvatakse.

kuumuse eest käte kaitseks
kodukeskkonnas kasutatavad tooted, kui 
neil on konkreetselt kaitseotstarve.
Käsitöötooted, nagu käsitsi valmistatud 
kindad ja ahjulapid, mille puhul ei viita 
tootja otseselt kaitseotstarbe olemasolule, 
ei ole isikukaitsevahendid; seega tuleks 
nad käesoleva määruse reguleerimisalast 
välja jätta. Selle asemel tuleks kõnealuste 
toodete puhul soodustada 
enesesertifitseerimist. Paljud tootjad 
teevad seda juba praegu.

Or. en

Muudatusettepanek 142
Terry Reintke, Karima Delli
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Direktiivi 89/686/EMÜ 
reguleerimisalast on välja arvatud teatavad 
turul olevad tooted, mis tagavad kasutajate 
kaitse. Selleks et tagada nende toodete 
puhul sama kõrge kasutajate kaitse, nagu 
on tagatud direktiiviga 89/686/EMÜ 
hõlmatud isikukaitsevahendite puhul, 
peaks käesoleva määruse reguleerimisala 
hõlmama niiskuse, vee ja kuumuse eest 
kaitseks ette nähtud isiklikuks 
kasutamiseks mõeldud 
isikukaitsevahendeid (näiteks 
nõudepesukindad, ahjulapid) kooskõlas 
erialaseks kasutamiseks mõeldud 

(9) Direktiivi 89/686/EMÜ 
reguleerimisalast on välja arvatud teatavad 
turul olevad tooted, mis tagavad kasutajate 
kaitse. Selline väljajätmine peaks olema 
lubatud ainult juhul, kui on tagatud 
samaväärne tervise ja ohutuse kaitse, kui 
on sätestatud käesolevas määruses või 
direktiivis 89/3921/EÜ. Selleks et tagada 
nende toodete puhul sama kõrge kasutajate 
kaitse, nagu on tagatud direktiiviga 
89/686/EMÜ hõlmatud 
isikukaitsevahendite puhul, peaks 
käesoleva määruse reguleerimisala 
hõlmama niiskuse, vee ja kuumuse eest 
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samalaadsete isikukaitsevahenditega, mis 
on juba direktiiviga 89/686/EMÜ 
hõlmatud. Käsitöötooted, nagu käsitsi 
valmistatud kindad, mille puhul ei viita 
tootja otseselt kaitseotstarbe olemasolule, 
ei ole isikukaitsevahendid; seega 
kõnealune täiendus neid ei hõlma. Samuti 
on kohane selgitada direktiivi 89/686/EMÜ 
I lisas sätestatud väljaarvamisnimekirja, 
lisades viite teiste õigusaktidega hõlmatud 
toodetele, mis seetõttu 
isikukaitsevahendeid käsitleva määruse 
reguleerimisalast välja arvatakse.

kaitseks ette nähtud isiklikuks 
kasutamiseks mõeldud 
isikukaitsevahendeid (näiteks 
nõudepesukindad, ahjulapid) kooskõlas 
erialaseks kasutamiseks mõeldud 
samalaadsete isikukaitsevahenditega, mis 
on juba direktiiviga 89/686/EMÜ 
hõlmatud. Käsitöötooted, nagu käsitsi 
valmistatud kindad, mille puhul ei viita 
tootja otseselt kaitseotstarbe olemasolule, 
ei ole isikukaitsevahendid; seega 
kõnealune täiendus neid ei hõlma. Samuti 
on kohane selgitada direktiivi 89/686/EMÜ 
I lisas sätestatud väljaarvamisnimekirja, 
lisades viite teiste õigusaktidega hõlmatud 
toodetele, mis seetõttu 
isikukaitsevahendeid käsitleva määruse 
reguleerimisalast välja arvatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 143
Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Käesoleva määruse mõistmise ja 
ühtse rakendamise lihtsustamiseks tuleks 
lisada uued mõisted „individuaalselt 
kohandatud isikukaitsevahend” ja 
„mõõtmete järgi valmistatud 
isikukaitsevahend” ning kõnealuste 
isikukaitsevahendite 
vastavushindamismenetlusi tuleks 
kohandada nende tootmise 
eritingimustega.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 144
Ulla Tørnæs
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Käesoleva määruse mõistmise ja ühtse 
rakendamise lihtsustamiseks tuleks lisada 
uued mõisted „individuaalselt kohandatud 
isikukaitsevahend” ja „mõõtmete järgi 
valmistatud isikukaitsevahend” ning 
kõnealuste isikukaitsevahendite 
vastavushindamismenetlusi tuleks 
kohandada nende tootmise eritingimustega.

(10) Käesoleva määruse mõistmise ja ühtse 
rakendamise lihtsustamiseks tuleks lisada 
uued mõisted „individuaalselt kohandatud 
isikukaitsevahend” ja „mõõtmete järgi 
valmistatud isikukaitsevahend” ning selge 
isikukaitsevahendi lõppkasutaja mõiste ja
kõnealuste isikukaitsevahendite 
vastavushindamismenetlusi tuleks 
kohandada nende tootmise eritingimustega.
Mõistete „individuaalselt kohandatud 
isikukaitsevahend” ja „mõõtmete järgi 
valmistatud isikukaitsevahend” 
määratlemisel tuleks selgelt märkida, et 
isikukaitsevahendi kohandamisel peab 
olema oluline mõju töökeskkonnale ja 
tööohutusele.

Or. en

Muudatusettepanek 145
Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Esitluste ja kasutustestide ajal 
tuleks võtta asjakohaseid meetmeid, et 
tagada inimeste kaitse. Kasutustestide 
eesmärk ei peaks olema 
isikukaitsevahendite kaitsefunktsiooni 
testimine, vaid kaitsega mitteseotud 
muude aspektide, näiteks mugavuse, 
ergonoomia ja kujunduse hindamine. 
Kõiki asjaomaseid osalisi, näiteks 
tööandjat ja kasutajat või tarbijat, tuleks 
eelnevalt testi ulatusest ja eesmärgist 
teavitada.
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Or. en

Muudatusettepanek 146
Terry Reintke, Karima Delli
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Ettevõtjad peaksid vastutama toodete 
nõuetekohasuse eest vastavalt oma osale 
tarneahelas, et tagada avalike huvide, nagu 
kasutajate tervise ja ohutuse ning 
tarbijakaitse kõrge tase ning aus 
konkurents liidu turul.

(11) Ettevõtjad peaksid vastutama toodete 
nõuetekohasuse eest vastavalt oma osale
kogu tarneahelas, et tagada avalike huvide, 
nagu kasutajate asjakohane teavitamine 
ning nende tervise ja ohutuse ning 
tarbijakaitse kõrge tase, ning aus 
konkurents liidu turul.

Or. en

Muudatusettepanek 147
Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Ettevõtjad peaksid vastutama toodete
nõuetekohasuse eest vastavalt oma osale 
tarneahelas, et tagada avalike huvide, nagu 
kasutajate tervise ja ohutuse ning 
tarbijakaitse kõrge tase ning aus 
konkurents liidu turul.

(11) Ettevõtjad peaksid vastutama
isikukaitsevahendite nõuetekohasuse eest 
vastavalt oma osale tarneahelas, et tagada 
avalike huvide, nagu kasutajate ja vajaduse 
korral muude isikute tervise ja ohutuse 
ning tarbijakaitse kõrge tase ning aus 
konkurents liidu turul.

Or. en

Muudatusettepanek 148
Guillaume Balas
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Ettevõtjad peaksid vastutama toodete
nõuetekohasuse eest vastavalt oma osale 
tarneahelas, et tagada avalike huvide, nagu 
kasutajate tervise ja ohutuse ning 
tarbijakaitse kõrge tase ning aus 
konkurents liidu turul.

(11) Ettevõtjad peaksid vastutama
isikukaitsevahendite nõuetekohasuse eest 
vastavalt oma osale tarneahelas, et tagada 
avalike huvide, nagu kasutajate tervise ja 
ohutuse ning tarbijakaitse kõrge tase ning 
aus konkurents liidu turul.

Or. fr

Muudatusettepanek 149
Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Kõik tarne- ja levitamisahelas 
osalevad ettevõtjad peaksid võtma 
asjakohaseid meetmeid eesmärgiga tagada, 
et isikukaitsevahend kaitseb inimeste 
tervist ja ohutust, ning tegema turul 
kättesaadavaks ainult käesoleva määrusega
kooskõlas olevad tooted. Käesolevas 
määruses tuleks sätestada selge ja 
proportsionaalne kohustuste jaotus, mis 
vastab iga ettevõtja osale tarne- ja 
levitamisahelas.

(12) Kõik tarne- ja levitamisahelas 
osalevad ettevõtjad peaksid võtma 
asjakohaseid meetmeid eesmärgiga tagada, 
et nad teevad turul kättesaadavaks ainult 
käesoleva määrusega vastavuses olevad
isikukaitsevahendid. Käesolevas määruses 
tuleks sätestada selge ja proportsionaalne 
kohustuste jaotus, mis vastab iga ettevõtja 
osale tarne- ja levitamisahelas.

Or. en

Muudatusettepanek 150
Guillaume Balas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Kõik tarne- ja levitamisahelas 
osalevad ettevõtjad peaksid võtma 
asjakohaseid meetmeid eesmärgiga tagada, 
et isikukaitsevahend kaitseb inimeste 
tervist ja ohutust, ning tegema turul 
kättesaadavaks ainult käesoleva määrusega 
kooskõlas olevad tooted. Käesolevas 
määruses tuleks sätestada selge ja 
proportsionaalne kohustuste jaotus, mis 
vastab iga ettevõtja osale tarne- ja 
levitamisahelas.

(12) Kõik tarne- ja levitamisahelas 
osalevad ettevõtjad peaksid võtma 
asjakohaseid meetmeid eesmärgiga tagada, 
et isikukaitsevahend kaitseb inimeste 
tervist ja ohutust, ning tegema turul 
kättesaadavaks ainult käesoleva määrusega 
kooskõlas olevad isikukaitsevahendid.
Käesolevas määruses tuleks sätestada selge 
ja proportsionaalne kohustuste jaotus, mis 
vastab iga ettevõtja osale tarne- ja 
levitamisahelas.

Or. fr

Muudatusettepanek 151
Guillaume Balas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Selleks et hõlbustada teabevahetust 
ettevõtjate, turujärelevalveasutuste, 
kasutajate ja tarbijate vahel, peaksid 
liikmesriigid ergutama ettevõtjaid lisama 
postiaadressile ka internetiaadressi.

Or. fr

Muudatusettepanek 152
Guillaume Balas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) On vaja tagada, et Euroopa Liidu 
turule sisenev isikukaitsevahend vastab 
käesoleva määruse nõuetele ja eelkõige, et 

(14) On vaja tagada, et Euroopa Liidu 
turule sisenev isikukaitsevahend vastab 
käesoleva määruse nõuetele ja eelkõige, et 
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tootjad on läbinud asjakohased 
hindamismenetlused. Seepärast tuleks 
sätestada, et importijad peavad tagama 
nende poolt turule lastavate 
isikukaitsevahendite vastavuse käesoleva 
määruse nõuetele ning et nad ei lase turule 
isikukaitsevahendeid, mis sellistele 
nõuetele ei vasta või mis on ohtlikud.
Samuti tuleks sätestada, et importijad on 
kohustatud tagama, et 
vastavushindamismenetlus on läbitud ja et 
CE-märgis ning tootja koostatud tehniline 
dokumentatsioon on
turujärelevalveasutustele kontrollimiseks 
kättesaadav.

tootjad on läbinud asjakohased 
hindamismenetlused. Seepärast tuleks 
sätestada, et importijad peavad tagama 
nende poolt turule lastavate 
isikukaitsevahendite vastavuse käesoleva 
määruse nõuetele ning et nad ei lase turule 
isikukaitsevahendeid, mis sellistele 
nõuetele ei vasta või mis on ohtlikud.
Samuti tuleks sätestada, et importijad on 
kohustatud tagama, et 
vastavushindamismenetlus on läbitud ja et 
CE-märgis ning tootja koostatud tehniline 
dokumentatsioon on pädevatele 
järelevalveasutustele kontrollimiseks 
kättesaadav.

Or. fr

Muudatusettepanek 153
Ulla Tørnæs

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Isikukaitsevahendi turule laskmisel 
peaksid importijad märkima tootele oma 
nime ja kontaktaadressi. Erandid tuleks ette 
näha juhtudeks, kui isikukaitsevahendi 
suurus või laad sellist märkimist ei 
võimalda. See hõlmab ka juhud, kui 
importija peaks avama pakendi, et lisada 
tootele oma nimi ja aadress.

(16) Isikukaitsevahendi turule laskmisel 
peaksid importijad märkima tootele oma 
nime ja kontaktaadressi ning ka viite 
veebilehtedele, millelt isikukaitsevahendi 
lõppkasutaja saab lisateavet vahendi õige 
kasutamise kohta. Erandid tuleks ette näha 
juhtudeks, kui isikukaitsevahendi suurus 
või laad sellist märkimist ei võimalda. See 
hõlmab ka juhud, kui importija peaks 
avama pakendi, et lisada tootele oma nimi 
ja aadress.

Or. en

Muudatusettepanek 154
Ulla Tørnæs
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Kui ettevõtja laseb isikukaitsevahendi 
turule oma nime või kaubamärgi all või 
muudab toodet selliselt, et see võiks 
mõjutada toote vastavust käesoleva 
määruse nõuetele, tuleks teda käsitada 
tootjana ja talle peaksid laienema tootja 
kohustused.

(17) Kui ettevõtja laseb isikukaitsevahendi 
turule oma nime või kaubamärgi all või 
muudab toodet selliselt, et see võiks 
mõjutada toote vastavust käesoleva 
määruse nõuetele, tuleb teda käsitada 
tootjana ja talle peaksid laienema tootja 
kohustused.

Or. en

Muudatusettepanek 155
Guillaume Balas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Kui ettevõtja laseb isikukaitsevahendi 
turule oma nime või kaubamärgi all või 
muudab toodet selliselt, et see võiks 
mõjutada toote vastavust käesoleva 
määruse nõuetele, tuleks teda käsitada 
tootjana ja talle peaksid laienema tootja 
kohustused.

(17) Kui ettevõtja laseb isikukaitsevahendi 
turule oma nime või kaubamärgi all või 
muudab isikukaitsevahendit selliselt, et see 
võiks mõjutada toote vastavust käesoleva 
määruse nõuetele, tuleks teda käsitada 
tootjana ja talle peaksid laienema tootja 
kohustused.

Or. fr

Muudatusettepanek 156
Terry Reintke, Karima Delli
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Kuna levitajad ja importijad on turuga 
lähedalt seotud, peaksid nad olema 

(18) Kuna levitajad ja importijad on turuga 
lähedalt seotud, peaksid nad olema 
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kaasatud pädevate riiklike ametiasutuste 
tehtud turujärelevalvesse ning nad peaksid 
olema valmis selles aktiivselt osalema, 
andes kõnealustele asutustele asjaomase 
isikukaitsevahendiga seotud kogu vajaliku 
teabe.

kaasatud pädevate riiklike ametiasutuste 
tehtud turujärelevalvesse ainult siis, kui 
sellega saab ära hoida huvide konflikti,
ning nad peaksid olema valmis selles 
aktiivselt osalema, andes kõnealustele 
asutustele asjaomase isikukaitsevahendiga 
seotud kogu vajaliku teabe.

Or. en

Muudatusettepanek 157
Ulla Tørnæs

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Kuna levitajad ja importijad on turuga 
lähedalt seotud, peaksid nad olema 
kaasatud pädevate riiklike ametiasutuste 
tehtud turujärelevalvesse ning nad peaksid
olema valmis selles aktiivselt osalema, 
andes kõnealustele asutustele asjaomase 
isikukaitsevahendiga seotud kogu vajaliku 
teabe.

(18) Kuna levitajad ja importijad on turuga 
lähedalt seotud, peaksid nad olema 
kaasatud pädevate riiklike ametiasutuste 
tehtud turujärelevalvesse ning nad peavad
olema valmis selles aktiivselt osalema, 
andes kõnealustele asutustele asjaomase 
isikukaitsevahendiga seotud kogu vajaliku 
teabe.

Or. en

Muudatusettepanek 158
Jérôme Lavrilleux

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Isikukaitsevahendi jälgitavuse 
tagamine kogu tarneahelas aitab lihtsustada 
ja tõhustada turujärelevalvet. Tõhus 
jälgimissüsteem hõlbustab 
turujärelevalveasutuste ülesannet teha 
kindlaks ettevõtja, kes tegi nõuetele 
mittevastava toote turul kättesaadavaks.

(19) Isikukaitsevahendi jälgitavuse 
tagamine kogu tarneahelas aitab lihtsustada 
ja tõhustada turujärelevalvet. Tõhus 
jälgimissüsteem hõlbustab 
turujärelevalveasutuste ülesannet teha 
kindlaks ettevõtja, kes tegi nõuetele 
mittevastava toote turul kättesaadavaks, 
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ning teha täpselt, selgelt ja läbipaistvalt 
kindlaks iga ettevõtja vastutus.

Or. fr

Muudatusettepanek 159
Terry Reintke, Karima Delli
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Isikukaitsevahendi jälgitavuse 
tagamine kogu tarneahelas aitab lihtsustada 
ja tõhustada turujärelevalvet. Tõhus 
jälgimissüsteem hõlbustab 
turujärelevalveasutuste ülesannet teha 
kindlaks ettevõtja, kes tegi nõuetele 
mittevastava toote turul kättesaadavaks.

(19) (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 160
Guillaume Balas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Isikukaitsevahendi jälgitavuse 
tagamine kogu tarneahelas aitab lihtsustada 
ja tõhustada turujärelevalvet. Tõhus 
jälgimissüsteem hõlbustab 
turujärelevalveasutuste ülesannet teha 
kindlaks ettevõtja, kes tegi nõuetele 
mittevastava toote turul kättesaadavaks.

(19) Isikukaitsevahendi jälgitavuse 
tagamine kogu tarneahelas aitab lihtsustada 
ja tõhustada turujärelevalvet. Tõhus 
jälgimissüsteem hõlbustab 
turujärelevalveasutuste ülesannet teha 
kindlaks ettevõtja, kes tegi nõuetele 
mittevastava isikukaitsevahendi turul 
kättesaadavaks.

Or. fr
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Muudatusettepanek 161
Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) On vaja täpselt kindlaks määrata 
käesoleva määruse ja selle reguleerimisala 
seos liikmesriikide õigusega kehtestada 
nõudeid isikukaitsevahendite kasutamise 
suhtes töökohal, eelkõige kooskõlas 
nõukogu direktiiviga 89/656/EMÜ19, et 
vältida mis tahes segadust ja 
mitmetimõistetavusi ning seega tagada 
nõuetele vastavate isikukaitsevahendite 
vaba liikumine.

(21) On vaja täpselt kindlaks määrata 
käesoleva määruse ja selle reguleerimisala 
seos liikmesriikide õigusega kehtestada 
nõudeid isikukaitsevahendite kasutamise 
suhtes töökohal, eelkõige kooskõlas 
nõukogu direktiiviga 89/656/EMÜ19, et 
vältida mis tahes segadust ja 
mitmetimõistetavusi ning seega tagada 
nõuetele vastavate isikukaitsevahendite 
vaba liikumine. Kõnealuse direktiivi 
artiklis 4 kohustatakse tööandjat tagama 
isikukaitsevahendid, mille projekteerimine 
ja tootmine vastab ühenduse sätetele, mis 
käsitlevad töötervishoidu ja -ohutust. 
Nimetatud artikli kohaselt peavad 
isikukaitsevahendite tootjad, kes tagavad 
oma töötajatele toodetava 
isikukaitsevahendi, tagama, et see 
isikukaitsevahend vastab käesoleva 
määruse nõuetele.

__________________ __________________
19 Nõukogu direktiiv 89/656/EMÜ, 30. 
november 1989, töötajate 
isikukaitsevahendite kasutamisega seotud 
tervisekaitse ja ohutuse miinimumnõuete 
kohta (EÜT L 393, 30.12.1989, lk 18).

19 Nõukogu direktiiv 89/656/EMÜ, 30. 
november 1989, töötajate 
isikukaitsevahendite kasutamisega seotud 
tervisekaitse ja ohutuse miinimumnõuete 
kohta (EÜT L 393, 30.12.1989, lk 18).

Or. en

Muudatusettepanek 162
David Casa

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Tagamaks, et isikukaitsevahendeid 
kontrollitakse tehnika taseme alusel, tuleks 
ELi tüübihindamistõendi kehtivuse 
tähtajaks määrata kuni viis aastat. Tuleks 
sätestada tõendi läbivaatamise protsess.
Turujärelevalveasutuste töö lihtsustamiseks 
tuleks sätestada tõendi minimaalne sisu.

(24) Tagamaks, et isikukaitsevahendeid 
kontrollitakse tehnika taseme alusel, tuleks 
ELi tüübihindamistõendi kehtivuse 
tähtajaks määrata kuni seitse aastat. Tuleks 
sätestada tõendi läbivaatamise protsess.
Läbivaatamine peaks toimuma lihtsa ja 
asjakohase menetlusena.
Turujärelevalveasutuste töö lihtsustamiseks 
tuleks sätestada tõendi minimaalne sisu.

Or. en

Muudatusettepanek 163
Guillaume Balas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) CE-märgis peaks olema ainus märgis, 
mis osutab sellele, et isikukaitsevahend 
vastab Euroopa Liidu 
ühtlustamisõigusaktidele. Muude märgiste 
kasutamist võiks aga lubada juhul, kui need 
aitavad parandada tarbijakaitset ja kui neid 
ei ole käsitletud liidu 
ühtlustamisõigusaktides.

(27) CE-märgis peaks olema ainus märgis, 
mis osutab sellele, et isikukaitsevahend 
vastab Euroopa Liidu 
ühtlustamisõigusaktidele. Muude märgiste 
kasutamist võiks aga lubada juhul, kui need 
aitavad parandada tarbija tervise kaitset ja
ohutust ning kui neid ei ole käsitletud liidu 
ühtlustamisõigusaktides.

Or. fr

Muudatusettepanek 164
Guillaume Balas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Selleks, et tagada oluliste 
ohutusnõuete täitmine, tuleb sätestada 

(28) Selleks, et tagada oluliste
tervisekaitse- ja ohutusnõuete täitmine, 
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asjakohased vastavushindamismenetlused, 
mida tootja peab järgima. Direktiivis 
89/686/EMÜ on isikukaitsevahendid 
liigitatud kolme kategooriasse, mille suhtes 
kohaldatakse erinevaid 
vastavushindamismenetlusi. Kõigi 
isikukaitsevahendite jaoks järjepideva 
kõrge ohutustaseme tagamiseks tuleks 
laiendada selliste toodete nimekirja, mille 
puhul tuleb tootmisetapis rakendada 
vastavushindamismenetlust. Võimaluste 
piires tuleks iga isikukaitsevahendite 
kategooria vastavushindamismenetlused 
kehtestada otsuses nr 768/2008/EÜ ette 
nähtud vastavushindamismoodulite põhjal.

tuleb sätestada asjakohased 
vastavushindamismenetlused, mida tootja 
peab järgima. Direktiivis 89/686/EMÜ on 
isikukaitsevahendid liigitatud kolme 
kategooriasse, mille suhtes kohaldatakse 
erinevaid vastavushindamismenetlusi.
Kõigi isikukaitsevahendite jaoks 
järjepideva kõrge ohutustaseme tagamiseks 
tuleks laiendada selliste toodete nimekirja, 
mille puhul tuleb tootmisetapis rakendada 
vastavushindamismenetlust. Võimaluste 
piires tuleks iga isikukaitsevahendite 
kategooria vastavushindamismenetlused 
kehtestada otsuses nr 768/2008/EÜ ette 
nähtud vastavushindamismoodulite põhjal.

Or. fr

Muudatusettepanek 165
Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Selleks, et tagada oluliste 
ohutusnõuete täitmine, tuleb sätestada 
asjakohased vastavushindamismenetlused, 
mida tootja peab järgima. Direktiivis 
89/686/EMÜ on isikukaitsevahendid 
liigitatud kolme kategooriasse, mille suhtes 
kohaldatakse erinevaid 
vastavushindamismenetlusi. Kõigi 
isikukaitsevahendite jaoks järjepideva 
kõrge ohutustaseme tagamiseks tuleks 
laiendada selliste toodete nimekirja, mille 
puhul tuleb tootmisetapis rakendada 
vastavushindamismenetlust. Võimaluste 
piires tuleks iga isikukaitsevahendite 
kategooria vastavushindamismenetlused 
kehtestada otsuses nr 768/2008/EÜ ette 
nähtud vastavushindamismoodulite põhjal.

(28) Selleks, et tagada käesolevas 
määruses sätestatud oluliste tervisekaitse-
ja ohutusnõuete täitmine, tuleb sätestada 
asjakohased vastavushindamismenetlused, 
mida tootja peab järgima. Direktiivis 
89/686/EMÜ on isikukaitsevahendid 
liigitatud kolme kategooriasse, mille suhtes 
kohaldatakse erinevaid 
vastavushindamismenetlusi. Kõigi 
isikukaitsevahendite jaoks järjepideva 
kõrge ohutustaseme tagamiseks tuleks 
laiendada selliste toodete nimekirja, mille 
puhul tuleb tootmisetapis rakendada 
vastavushindamismenetlust. Võimaluste 
piires tuleks iga isikukaitsevahendite 
kategooria vastavushindamismenetlused 
kehtestada otsuses nr 768/2008/EÜ ette 
nähtud vastavushindamismoodulite põhjal.

Or. en
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Muudatusettepanek 166
David Casa

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Selleks et võtta arvesse uusi tehnilisi 
teadmisi ja uut teaduslikku 
tõendusmaterjali, tuleks komisjonile anda 
volitus võtta vastu delegeeritud õigusakte 
kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikliga 290 igasse kategooriasse 
kantud isikukaitsevahendite loetelu 
muutmiseks. Eriti tähtis on, et komisjon 
korraldaks ettevalmistustööde käigus 
asjakohaseid konsultatsioone, kaasa 
arvatud ekspertide tasemel. Delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamisel ja 
koostamisel peaks komisjon tagama 
asjakohaste dokumentide samal ja õigel 
ajal ning asjakohase edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

(31) Selleks et võtta arvesse uusi tehnilisi 
teadmisi ja uut teaduslikku 
tõendusmaterjali, tuleks komisjonile anda 
volitus võtta vastu delegeeritud õigusakte 
kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikliga 290 igasse kategooriasse 
kantud isikukaitsevahendite loetelu 
muutmiseks. Eriti tähtis on, et komisjon 
korraldaks ettevalmistustööde käigus 
asjakohaseid konsultatsioone, kaasa 
arvatud ekspertide tasemel, ning 
konsulteeriks selliste sektorite tööandjate 
ja töötajate organisatsioonidega, kus 
tavaliselt kasutatakse 
isikukaitsevahendeid. Delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamisel ja 
koostamisel peaks komisjon tagama 
asjakohaste dokumentide samal ja õigel 
ajal ning asjakohase edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

Or. en

Muudatusettepanek 167
Ulla Tørnæs

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Selleks et võtta arvesse uusi tehnilisi 
teadmisi ja uut teaduslikku 
tõendusmaterjali, tuleks komisjonile anda 
volitus võtta vastu delegeeritud õigusakte 
kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 

(31) Selleks et võtta arvesse uusi tehnilisi 
teadmisi ja uut teaduslikku 
tõendusmaterjali, tuleks komisjonile anda 
volitus võtta vastu delegeeritud õigusakte 
kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
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lepingu artikliga 290 igasse kategooriasse 
kantud isikukaitsevahendite loetelu 
muutmiseks. Eriti tähtis on, et komisjon 
korraldaks ettevalmistustööde käigus 
asjakohaseid konsultatsioone, kaasa 
arvatud ekspertide tasemel. Delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamisel ja 
koostamisel peaks komisjon tagama 
asjakohaste dokumentide samal ja õigel 
ajal ning asjakohase edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

lepingu artikliga 290 igasse kategooriasse 
kantud isikukaitsevahendite loetelu 
muutmiseks. Eriti tähtis on, et komisjon 
korraldaks ettevalmistustööde käigus 
asjakohaseid konsultatsioone ja hindaks 
oma ettepanekute mõju, kaasa arvatud 
ekspertide tasemel. Delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamisel ja 
koostamisel peaks komisjon tagama 
asjakohaste dokumentide samal ja õigel 
ajal ning asjakohase edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

Or. en

Muudatusettepanek 168
Ulla Tørnæs

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Liikmesriigid peaksid kehtestama 
eeskirjad karistuste kohta, mida 
kohaldatakse käesoleva määruse rikkumise 
korral, ja tagama nende rakendamise.
Kõnealused karistused peaksid olema
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

(33) Liikmesriigid peaksid kehtestama 
eeskirjad suuniste, kontrolli ja karistuste 
kohta, mida kohaldatakse käesoleva 
määruse rikkumise korral, ja tagama nende 
rakendamise, pidades meeles, et suunised 
aitavad kõige paremini ära hoida 
tahtmatuid vigu, mida töötajad, 
isikukaitsevahendite tootjad ja 
lõppkasutajad võivad teha. Kõnealused 
karistused peaksid olema tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad.

Or. en

Muudatusettepanek 169
Terry Reintke, Karima Delli
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Liikmesriigid peaksid kehtestama 
eeskirjad karistuste kohta, mida 
kohaldatakse käesoleva määruse rikkumise 
korral, ja tagama nende rakendamise.
Kõnealused karistused peaksid olema 
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

(33) Liikmesriigid peaksid kehtestama 
eeskirjad järelevalve, kontrolli, 
sanktsioonide ja karistuste kohta, mida 
kohaldatakse käesoleva määruse rikkumise 
korral, ja tagama nende rakendamise.
Kõnealused karistused ja sanktsioonid
peaksid olema tõhusad, proportsionaalsed 
ja hoiatavad.

Or. en

Muudatusettepanek 170
David Casa

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Liikmesriigid peaksid kehtestama 
eeskirjad karistuste kohta, mida 
kohaldatakse käesoleva määruse rikkumise 
korral, ja tagama nende rakendamise.
Kõnealused karistused peaksid olema 
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

(33) Liikmesriigid peaksid kehtestama 
eeskirjad karistuste kohta, mida 
kohaldatakse käesoleva määruse rikkumise 
korral, ja tagama nende rakendamise.
Kõnealused karistused tuleks kehtestada 
viivitamatult ning need peaksid olema 
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

Or. en

Muudatusettepanek 171
Ulla Tørnæs

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33 a) Liikmesriigid peaksid looma 
eelistatavalt koostöö abil 
järelevalveasutuste ja sotsiaalpartnerite 
vahel ühtse kontaktpunkti, kuhu 
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isikukaitsevahendite lõppkasutajad 
saavad teatada isikukaitsevahendite 
puudustest või vigadest. 
Järelevalveasutused on kohustatud 
reageerima lõppkasutajate esitatud 
teadetele kiiresti ja tõhusalt.

Or. en

Muudatusettepanek 172
Claude Rolin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33 a) Direktiivis 89/656/EMÜ 
sätestatakse töötajate isikukaitsevahendite 
kasutamise miinimumnõuded ning 
tööohutust käsitlevad riiklikud eeskirjad 
muudavad isikukaitsevahendite 
kasutamise kohustuslikuks. Seega peaksid 
kõik liikmesriigid võtma sobilikke 
meetmeid, et innustada tööandjaid ja 
töötajaid kasutama asjakohaseid 
isikukaitsevahendeid, andes samas selget 
teavet tööandjatele, töötajatele ja 
ametiühingutele selle kohta, et 
isikukaitsevahendite kasutamine on 
kohustuslik, ning väärtustades hea tavana 
neid eeskirju kohaldavaid tööandjaid, 
järgides ennetamise üldpõhimõtteid, nagu 
on ette nähtud direktiivi 89/391/EMÜ 
(töötajate töötervishoiu ja tööohutuse 
parandamist soodustavate meetmete 
kehtestamise kohta) artikli 6 lõikes 2.

Or. fr

Muudatusettepanek 173
Terry Reintke, Karima Delli
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35 a) Erilist tähelepanu tuleks pöörata 
deklareerimata tööle, sest töötervishoiu ja 
-ohutuse nõuetele vastavust ei ole 
võimalik kontrollida ja deklareerimata 
tööd tehakse tingimustes, mis võivad 
seada ohtu töötajate tervise, ja tööandjad 
väldivad vastutust. Eriti suur probleem on 
peamiselt naiste tehtav kodune töö, kuna 
see on mitteametlik, seda tehakse üksinda 
ja oma olemuse tõttu ei torka see silma.

Or. en

Muudatusettepanek 174
Terry Reintke, Karima Delli
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35 b) Teadlikkuse suurendamine tervise 
ja ohutuse küsimustes, sealhulgas 
isikukaitsevahenditest, tuleks hõlmata 
õppekavadesse juba varajases eas, et 
vähendada õnnetuste määra ning 
parandada tervisekaitset ja ohutust; 
koolitused tervishoiu ja ohutuse ning 
isikukaitsevahendite valdkonnas tuleks 
lisada eelkõige kutsealasesse väljaõppesse 
ja seda tuleks täielikult tunnustada ja 
tõendada diplomiga. Tuleb teha 
jõupingutusi selleks, et parandada 
oluliselt ettevõtjate teavitamist ja 
koolitamist. Tehnoloogia arengu ja uute 
väljakutsete tulemusel välja töötatud uute 
isikukaitsevahendite alaste 
teadusuuringute tulemusi tuleks paremini 
levitada.
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Or. en

Muudatusettepanek 175
Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Direktiivi 89/686/EMÜ on korduvalt 
muudetud. Kuna selleks, et tagada ühtne
rakendamine kogu Euroopa Liidus, tuleks 
teha märkimisväärseid täiendavaid 
muudatusi, siis tuleks direktiiv 
89/686/EMÜ kehtetuks tunnistada ja 
asendada määrusega.

(36) Direktiivi 89/686/EMÜ on korduvalt 
muudetud. Kuna selleks, et tagada 
rakendamine kogu Euroopa Liidus, tuleks 
teha märkimisväärseid täiendavaid 
muudatusi, siis tuleks direktiiv 
89/686/EMÜ kehtetuks tunnistada ja 
asendada määrusega.

Or. en

Selgitus

Reguleerimiskord on liikmesriikides väga erinev, seepärast ei ole ühetaoline rakendamine 
liikmesriikide poolt realistlik. Kavandatud õigusakti soovitud eesmärgid on võimalik täita ka 
ühetaolise rakendamiseta.

Muudatusettepanek 176
Guillaume Balas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas määruses kehtestatakse 
nõuded isikukaitsevahendite 
projekteerimise ja tootmise suhtes, et 
tagada kasutajate tervise kaitse ja ohutus 
ning kehtestada eeskirjad 
isikukaitsevahendite vabaks liikumiseks 
Euroopa Liidu turul.

Käesolevas määruses kehtestatakse nõuded
turul kättesaadavaks tegemiseks mõeldud
isikukaitsevahendite projekteerimise ja 
tootmise suhtes, et tagada kasutajate tervise 
kaitse ja ohutus ning kehtestada eeskirjad 
isikukaitsevahendite vabaks liikumiseks 
Euroopa Liidu turul.

Or. fr
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Muudatusettepanek 177
Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) mitte-äärmuslike ilmastikutingimuste 
eest isiklikuks kaitseks mõeldud 
isikukaitsevahendid;

(c) isikukaitsevahendid, mis on mõeldud
isiklikuks kaitseks:

Or. en

Muudatusettepanek 178
Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt c – alapunkt i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) mitte-äärmuslike ilmastikutingimuste 
eest (hooajariietus, vihmavarjud jms);

Or. en

Muudatusettepanek 179
Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt c – alapunkt ii (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) niiskuse ja vee eest (nõudepesukindad 
jms);

Or. en
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Muudatusettepanek 180
Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt c – alapunkt iii (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) kuumuse eest (kindad jms), mille 
puhul ettevõtja ei kinnita otseselt 
kaitseotstarvet suure kuumuse eest;

Or. en

Muudatusettepanek 181
Guillaume Balas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) merelaevadel või lennukitel 
kasutamiseks mõeldud 
isikukaitsevahendid, mida reguleeritakse 
liikmesriikides kohaldatavate asjakohaste 
rahvusvaheliste lepingutega;

(d) üksnes merelaevadel või lennukitel 
kasutamiseks mõeldud 
isikukaitsevahendid, mida reguleeritakse 
liikmesriikides kohaldatavate asjakohaste 
rahvusvaheliste lepingutega;

Or. fr

Muudatusettepanek 182
Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) kahe- või kolmerattaliste 
mootorsõidukite kasutajate pea, näo või 
silmade kaitseks kasutatavad
isikukaitsevahendid, mille suhtes 
kohaldatakse ÜRO Euroopa 
Majanduskomisjoni asjakohast eeskirja.

(e) kasutajate pea, näo või silmade kaitseks
mõeldud isikukaitsevahendid, mille suhtes 
kohaldatakse ÜRO Euroopa 
Majanduskomisjoni eeskirja nr 22 
mopeedide ja mootorrataste juhtide ja 
kaassõitjate jaoks ette nähtud 
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kaitsekiivrite ja nende visiiride 
tunnustamist käsitlevate ühtsete sätete 
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 183
Terry Reintke, Karima Delli
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sellisel juhul tagatakse kasutajate tervis 
ja ohutus võimalikult tõhusalt, võttes 
arvesse käesoleva määruse eesmärke ja 
kooskõlas Euroopa raamdirektiiviga 
tööohutuse ja -tervishoiu kohta 
89/391/EÜ.

Or. en

Selgitus

Erandeid peab olema võimalikult vähe, seepärast lisatakse paralleelne säte direktiivi 
89/391/EÜ artikli 2 lõikele 2.

Muudatusettepanek 184
Guillaume Balas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) inimesele kandmiseks või hoidmiseks
mõeldud vahend, mida kasutatakse tema 
tervist või turvalisust ohustava ühe või 
mitme ohu eest kaitsmiseks ja mis lastakse
turule eraldi või ühendatult vahendiga, 
millel ei ole kaitseotstarvet;

(a) inimesele kandmiseks või hoidmiseks
projekteeritud ja toodetud vahend, mida 
kasutatakse tema tervist või turvalisust 
ohustava ühe või mitme ohu eest 
kaitsmiseks ja mis lastakse turule eraldi või 
ühendatult vahendiga, millel ei ole 
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kaitseotstarvet;

Or. fr

Muudatusettepanek 185
Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) inimesele kandmiseks või hoidmiseks
mõeldud vahend, mida kasutatakse tema 
tervist või turvalisust ohustava ühe või 
mitme ohu eest kaitsmiseks ja mis lastakse 
turule eraldi või ühendatult vahendiga, 
millel ei ole kaitseotstarvet;

(a) inimesele kandmiseks või hoidmiseks
projekteeritud ja toodetud vahend, mida 
kasutatakse tema tervist või turvalisust 
ohustava ühe või mitme ohu eest 
kaitsmiseks ja mis lastakse turule eraldi või 
ühendatult vahendiga, millel ei ole 
kaitseotstarvet;

Or. en

Muudatusettepanek 186
Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) alapunktis a osutatud vahendite 
ühendamise süsteemid, mida inimene ei 
hoia ega kanna ja mis on mõeldud 
kõnealuse vahendi ühendamiseks välise 
seadme või struktuuriga ning mis on 
eemaldatavad ja ei ole mõeldud 
struktuuriga püsivaks ühendamiseks;

(c) alapunktis a osutatud vahendite 
ühendamise süsteemid, mida inimene ei 
hoia ega kanna, kuid mis on 
isikukaitsevahendi toimimise seisukohast 
määrava tähtsusega, ja mis on mõeldud 
kõnealuse vahendi ühendamiseks välise 
seadme või struktuuriga ning mis on 
eemaldatavad ja ei ole mõeldud 
struktuuriga püsivaks ühendamiseks;

Or. en
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Muudatusettepanek 187
Terry Reintke, Karima Delli
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. „individuaalselt kohandatud 
isikukaitsevahend” – seeriatootmise 
isikukaitsevahend, kus iga detail on 
toodetud nii, et see sobiks konkreetsele 
kasutajale;

2. „individuaalselt kohandatud 
isikukaitsevahend” – seeriatootmise 
isikukaitsevahend, kus iga detail on 
toodetud vastavalt konkreetse kasutaja 
vajadustele ja eriomadustele;

Or. en

Muudatusettepanek 188
Terry Reintke, Karima Delli
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. „mõõtmete järgi valmistatud 
isikukaitsevahend” – eraldi üksusena 
konkreetse kasutaja erivajaduste jaoks 
põhimudeli alusel toodetud 
isikukaitsevahend, mille tootmisel on 
järgitud kõnealuse põhimudeli
projekteerija juhiseid ning jäädud lubatud
erinevuste vahemiku piiresse;

3. „mõõtmete järgi valmistatud 
isikukaitsevahend” – eraldi üksusena 
konkreetse kasutaja erivajaduste jaoks 
põhimudeli alusel toodetud 
isikukaitsevahend, mille tootmisel on 
järgitud kõnealuse põhimudeli tootja
juhiseid ning jäädud erinevuste vahemiku 
piiresse;

Or. en

Muudatusettepanek 189
Guillaume Balas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 6 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. „lõppkasutaja” – isikukaitsevahendi 
kandja või kasutaja;

Or. en

Muudatusettepanek 190
Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

18 a. „liidu ühtlustamisõigusaktid” – liidu 
õigusaktid, millega ühtlustatakse toodete
turustamise tingimusi;

Or. en

Muudatusettepanek 191
Terry Reintke, Karima Delli
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad kõik asjakohased 
meetmed tagamaks, et isikukaitsevahend 
tehakse turul kättesaadavaks üksnes siis, 
kui selle nõuetekohase hooldamise ja 
ettenähtud kasutusotstarbeks kasutamise 
puhul vastab see käesoleva määruse 
sätetele.

Liikmesriigid võtavad kõik asjakohased ja 
vajalikud meetmed tagamaks ja 
kindlustamaks, et isikukaitsevahend 
tehakse turul kättesaadavaks üksnes siis, 
kui selle nõuetekohase hooldamise, 
kasutusviisi üksikasjaliku selgitamise ja 
ettenähtud kasutusotstarbeks kasutamise 
puhul vastab see käesoleva määruse 
sätetele.

Or. en
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Muudatusettepanek 192
Terry Reintke, Karima Delli
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Isikukaitsevahend täidab II lisas sätestatud 
kohaldatavaid olulisi tervisekaitse- ja 
ohutusnõudeid.

Isikukaitsevahend täidab II lisas sätestatud 
kohaldatavaid olulisi tervisekaitse- ja 
ohutusnõudeid ning on täielikus 
vastavuses direktiiviga 89/391/EÜ.

Or. en

Selgitus

On äärmiselt oluline, et kaitsevahendid on täielikus vastavuses tervise ja ohutuse 
raamdirektiiviga.

Muudatusettepanek 193
Terry Reintke, Karima Delli
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev määrus ei mõjuta liikmesriikide 
õigust kehtestada eelkõige direktiivi 
89/656/EMÜ rakendades nõudeid 
isikukaitsevahendite kasutamisele, kui 
kõnealused nõuded ei mõjuta selliste 
isikukaitsevahendite projekteerimist, mis 
lastakse turule kooskõlas käesoleva 
määrusega.

Käesolev määrus ei mõjuta liikmesriikide 
õigust kehtestada eelkõige direktiivi 
89/656/EMÜ rakendades nõudeid 
isikukaitsevahendite kasutamisele, kui 
kõnealused nõuded on põhjendatud nende 
lisaväärtusega kasutaja tervisele ja 
ohutusele.

Or. en

Muudatusettepanek 194
Jutta Steinruck
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel -7 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel -7

Kasutustestid

Sertifitseerimata isikukaitsevahendit tohib 
kasutustesti käigus katsetamise või 
valideerimise eesmärgil üle anda piiratud 
koguses ja maksimaalselt kuuekuulise 
ajavahemiku jooksul. Enne testi algust 
määratleb tootja täpselt testimise aja ja 
eesmärgi ja põhjendab neid ning laseb 
need kinnitada asjaosalistel pooltel.
Sellised kasutustestid viiakse läbi üksnes 
ohututes tingimustes ning nende eesmärk 
on muu hulgas hinnata mugavust, 
ergonoomikat või konstruktsiooni. 
Asjaosalistel pooltel on juurdepääs 
tehnilisele toimikule lisatud vajalikele 
testidokumentidele, mille on koostanud 
akrediteeritud või heakskiidetud 
laboratooriumid või tootjad, et tagada 
kasutajate kaitse. Testimisperioodi 
lõppedes tagastatakse kasutatud 
isikukaitsevahendid tootjatele.

Kasutustestid ei ole mõeldud 
isikukaitsevahendite kaitseomaduste 
testimiseks, vaid näiteks mugavuse, 
ergonoomika ja konstruktsiooni 
hindamiseks. Kõiki asjaosalisi pooli, nagu 
tööandjaid, kandjaid või lõppkasutajaid 
teavitatakse eelnevalt ametlikult 
kasutustesti ulatusest ja eesmärgist.

Or. de

Muudatusettepanek 195
Guillaume Balas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid ei takista käesoleva 
määruse nõuetele mittevastavate 
isikukaitsevahendite näitamist messidel, 
näitustel ja esitlustel, kui nähtava sildiga on
selgelt osutatud, et kõnealune 
isikukaitsevahend ei vasta käesoleva 
määruse nõuetele ja see ei ole turul 
kättesaadav enne, kui see on viidud 
nõuetega vastavusse.

2. Liikmesriigid ei takista käesoleva 
määruse nõuetele mittevastavate 
isikukaitsevahendite näitamist messidel, 
näitustel ja esitlustel või sarnastel 
üritustel, kui nähtava sildiga on selgelt 
osutatud, et kõnealune isikukaitsevahend ei 
vasta käesoleva määruse nõuetele ja see ei 
ole turul kättesaadav enne, kui see on 
viidud nõuetega vastavusse.

Or. fr

Muudatusettepanek 196
David Casa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid ei takista käesoleva 
määruse nõuetele mittevastavate 
isikukaitsevahendite näitamist messidel, 
näitustel ja esitlustel, kui nähtava sildiga
on selgelt osutatud, et kõnealune 
isikukaitsevahend ei vasta käesoleva 
määruse nõuetele ja see ei ole turul 
kättesaadav enne, kui see on viidud 
nõuetega vastavusse.

2. Liikmesriigid ei takista käesoleva 
määruse nõuetele mittevastavate 
isikukaitsevahendite näitamist messidel, 
näitustel ja esitlustel, kui esitlejale 
ettenähtud kohas on nähtava sildiga 
selgelt osutatud, et kõnealune 
isikukaitsevahend ei vasta käesoleva 
määruse nõuetele ja see ei ole turul 
kättesaadav enne, kui see on viidud 
nõuetega vastavusse.

Or. en

Muudatusettepanek 197
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esitluste ajal võetakse asjakohased 
meetmeid, et tagada inimeste kaitse.

Esitluste ja ajaliselt piiratud 
kasutustestide ajal võetakse asjakohased 
meetmeid, et tagada inimeste kaitse ja 
suurendada nende teadlikkust.
Isikukaitsevahendile paigaldatakse 
nähtaval ja kustutamatul viisil märgis 
„ettenähtud üksnes kasutustestiks”. 

Or. de

Muudatusettepanek 198
Terry Reintke, Karima Delli
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esitluste ajal võetakse asjakohased 
meetmeid, et tagada inimeste kaitse.

Esitluste ja kasutustestide ajal võetakse 
asjakohased meetmeid, et tagada inimeste 
kaitse ja suurendada nende teadlikkust.
Kasutustestide eesmärk ei ole ainult 
isikukaitsevahendite kaitsefunktsiooni 
testimine, vaid näiteks mugavuse, 
ergonoomika ja konstruktsiooni 
hindamine. Kõiki asjaosalisi pooli (nt 
tööandjat ja kasutajat) teavitatakse 
eelnevalt ametlikult testi ulatusest ja 
eesmärgist. Märgis „ettenähtud üksnes 
kasutustestiks” kinnitatakse 
isikukaitsevahendile nähtaval ja 
kustutamatul viisil.

Or. en

Muudatusettepanek 199
Guillaume Balas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mõõtmete järgi valmistatud 
isikukaitsevahendi põhimudeli
projekteerija koostab III lisas osutatud 
tehnilise dokumentatsiooni ja teeb V lisas 
sätestatud ELi tüübihindamise või laseb 
seda teha.

Mõõtmete järgi valmistatud 
isikukaitsevahendi põhimudeli tootja
koostab III lisas osutatud tehnilise 
dokumentatsiooni ja teeb V lisas sätestatud 
ELi tüübihindamise või laseb seda teha.

Or. fr

Muudatusettepanek 200
Guillaume Balas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Tootjad märgivad oma nime, 
registreeritud kaubanime või registreeritud 
kaubamärgi ja kontaktaadressi kas 
isikukaitsevahendile või, kui see ei ole 
võimalik, selle pakendile või 
isikukaitsevahendiga kaasas olevasse 
dokumenti. Aadress osutab üheleainsale 
kohale, kus tootjaga saab ühendust võtta.
Kontaktandmed esitatakse keeles, mis on 
lõppkasutajate ja turujärelevalveasutuste 
jaoks kergesti arusaadav.

6. Tootjad märgivad oma nime, 
registreeritud kaubanime või registreeritud 
kaubamärgi ja kontaktaadressi kas 
isikukaitsevahendile või, kui see ei ole 
võimalik, selle pakendile või 
isikukaitsevahendiga kaasas olevasse 
dokumenti. Aadress osutab üheleainsale 
kohale, kus tootjaga saab ühendust võtta.
Kontaktandmed esitatakse keeles, mis on
tarbijate ja teiste lõppkasutajate ning
turujärelevalveasutuste jaoks kergesti 
arusaadav.

Or. fr

Muudatusettepanek 201
Guillaume Balas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Tootjad tagavad, et isikukaitsevahendiga 7. Tootjad tagavad, et isikukaitsevahendiga 
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on kaasas II lisa punktis 1.4 ette nähtud 
juhised lõppkasutajate jaoks kergesti 
arusaadavas keeles, mille on kindlaks 
määranud liikmesriik.

on kaasas II lisa punktis 1.4 ette nähtud 
juhised tarbijate ja teiste lõppkasutajate 
jaoks kergesti arusaadavas keeles, mille on 
kindlaks määranud liikmesriik.

Or. fr

Muudatusettepanek 202
Guillaume Balas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Tootjad tagavad, et isikukaitsevahendiga 
on kaasas II lisa punktis 1.4 ette nähtud 
juhised lõppkasutajate jaoks kergesti 
arusaadavas keeles, mille on kindlaks 
määranud liikmesriik.

7. Tootjad tagavad, et isikukaitsevahendiga 
on kaasas II lisa punktis 1.4 ette nähtud 
juhised ja teave lõppkasutajate jaoks 
kergesti arusaadavas keeles, mille on 
kindlaks määranud liikmesriik.

Or. fr

Muudatusettepanek 203
Terry Reintke, Karima Delli
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Tootjad tagavad, et isikukaitsevahendiga 
on kaasas II lisa punktis 1.4 ette nähtud 
juhised lõppkasutajate jaoks kergesti 
arusaadavas keeles, mille on kindlaks 
määranud liikmesriik.

7. Tootjad tagavad, et isikukaitsevahendiga 
on kaasas II lisa punktis 1.4 ette nähtud 
juhised lõppkasutajate jaoks kergesti 
arusaadavas keeles, mille on kindlaks 
määranud liikmesriik, ning võimaluse 
korral ka piktogrammid.

Or. en
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Muudatusettepanek 204
Terry Reintke, Karima Delli
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Tootjad, kes arvavad või kellel on 
põhjust uskuda, et isikukaitsevahend, mille 
nad on turule lasknud, ei vasta käesolevale 
määrusele, võtavad viivitamata vajalikud 
parandusmeetmed, et viia 
isikukaitsevahend nõuetega vastavusse või, 
kui see on asjakohane, kõrvaldada see 
turult või võtta tagasi. Kui 
isikukaitsevahend kujutab endast ohtu, 
teavitavad tootjad sellest viivitamata nende 
liikmesriikide turujärelevalveasutusi, kelle 
turul nad isikukaitsevahendi 
kättesaadavaks tegid, esitades eelkõige 
üksikasjad mittevastavuse ja kõigi võetud 
parandusmeetmete kohta.

9. Tootjad, kes arvavad või kellel on 
põhjust uskuda, et isikukaitsevahend, mille 
nad on turule lasknud, ei vasta käesolevale 
määrusele, võtavad viivitamata vajalikud 
parandusmeetmed, et viia 
isikukaitsevahend nõuetega vastavusse või, 
kui see on asjakohane, kõrvaldada see 
turult või võtta tagasi. Kui 
isikukaitsevahend kujutab endast ohtu, 
teavitavad tootjad sellest viivitamata nende 
liikmesriikide turujärelevalveasutusi, kelle 
turul nad isikukaitsevahendi 
kättesaadavaks tegid, esitades eelkõige 
üksikasjad mittevastavuse ja kõigi võetud 
parandusmeetmete kohta.
Turujärelevalveasutused peavad seejärel 
teavitama avalikkust ohust, kuni ei ole 
võetud parandusmeedet.

Or. en

Muudatusettepanek 205
Laura Agea

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Liikmesriigi pädeva asutuse
põhjendatud nõudmisel esitavad tootjad 
talle isikukaitsevahendi vastavuse 
tõendamiseks vajaliku teabe ja 
dokumentatsiooni keeles, mis on 
kõnealusele asutusele kergesti arusaadav.
Nad teevad kõnealuse asutusega viimase 
nõudmisel koostööd kõigis meetmetes, mis 

10. Liikmesriigi pädeva asutuse nõudmisel 
esitavad tootjad talle isikukaitsevahendi 
vastavuse tõendamiseks vajaliku teabe ja 
dokumentatsiooni paberil või 
elektrooniliselt. Nad teevad kõnealuse 
asutusega viimase nõudmisel koostööd 
kõigis meetmetes, mis võetakse nende 
poolt turule lastud isikukaitsevahendite 
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võetakse nende poolt turule lastud 
isikukaitsevahendite põhjustatud ohtude 
ärahoidmiseks.

põhjustatud ohtude ärahoidmiseks.

Or. it

Muudatusettepanek 206
Emilian Pavel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Liikmesriigi pädeva asutuse 
põhjendatud nõudmisel esitavad tootjad 
talle isikukaitsevahendi vastavuse 
tõendamiseks vajaliku teabe ja 
dokumentatsiooni keeles, mis on 
kõnealusele asutusele kergesti arusaadav.
Nad teevad kõnealuse asutusega viimase 
nõudmisel koostööd kõigis meetmetes, mis 
võetakse nende poolt turule lastud 
isikukaitsevahendite põhjustatud ohtude 
ärahoidmiseks.

10. Liikmesriigi pädeva asutuse 
põhjendatud nõudmisel esitavad tootjad 
talle isikukaitsevahendi vastavuse 
tõendamiseks vajaliku teabe ja 
dokumentatsiooni asutuse ametlikus
keeles. Nad teevad kõnealuse asutusega 
viimase nõudmisel koostööd kõigis 
meetmetes, mis võetakse nende poolt 
turule lastud isikukaitsevahendite 
põhjustatud ohtude ärahoidmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 207
Guillaume Balas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Liikmesriigi pädeva asutuse 
põhjendatud nõudmisel esitavad tootjad 
talle isikukaitsevahendi vastavuse 
tõendamiseks vajaliku teabe ja 
dokumentatsiooni keeles, mis on 
kõnealusele asutusele kergesti arusaadav.
Nad teevad kõnealuse asutusega viimase 
nõudmisel koostööd kõigis meetmetes, mis 

10. Liikmesriigi pädeva asutuse 
põhjendatud nõudmisel esitavad tootjad 
talle isikukaitsevahendi vastavuse 
tõendamiseks vajaliku teabe ja 
dokumentatsiooni paberil või 
elektrooniliselt keeles, mis on kõnealusele 
asutusele kergesti arusaadav. Nad teevad 
kõnealuse asutusega viimase nõudmisel 
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võetakse nende poolt turule lastud 
isikukaitsevahendite põhjustatud ohtude 
ärahoidmiseks.

koostööd kõigis meetmetes, mis võetakse 
nende poolt turule lastud 
isikukaitsevahendite põhjustatud ohtude 
ärahoidmiseks.

Or. fr

Muudatusettepanek 208
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Liikmesriigi pädeva asutuse 
põhjendatud nõudmisel esitavad tootjad 
talle isikukaitsevahendi vastavuse 
tõendamiseks vajaliku teabe ja 
dokumentatsiooni keeles, mis on 
kõnealusele asutusele kergesti arusaadav.
Nad teevad kõnealuse asutusega viimase 
nõudmisel koostööd kõigis meetmetes, mis 
võetakse nende poolt turule lastud 
isikukaitsevahendite põhjustatud ohtude 
ärahoidmiseks.

10. Liikmesriigi pädeva asutuse 
põhjendatud nõudmisel esitavad tootjad 
talle isikukaitsevahendi vastavuse 
tõendamiseks vajaliku teabe ja 
dokumentatsiooni elektrooniliselt või 
paberil keeles, mis on kõnealusele 
asutusele kergesti arusaadav. Nad teevad 
kõnealuse asutusega viimase nõudmisel 
koostööd kõigis meetmetes, mis võetakse 
nende poolt turule lastud 
isikukaitsevahendite põhjustatud ohtude 
ärahoidmiseks.

Or. de

Muudatusettepanek 209
Guillaume Balas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) esitada riikliku turujärelevalveasutuse
põhjendatud nõudmisel talle 
isikukaitsevahendi vastavust tõendav kogu 
teave ja dokumentatsioon;

(b) esitada pädeva riikliku asutuse
põhjendatud nõudmisel talle 
isikukaitsevahendi vastavust tõendav kogu 
teave ja dokumentatsioon;

Or. fr
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Muudatusettepanek 210
Laura Agea

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) esitada riikliku turujärelevalveasutuse
põhjendatud nõudmisel talle 
isikukaitsevahendi vastavust tõendav kogu 
teave ja dokumentatsioon;

(b) esitada riikliku turujärelevalveasutuse 
nõudmisel talle paberil või elektrooniliselt
isikukaitsevahendi vastavust tõendav kogu 
teave ja dokumentatsioon;

Or. it

Muudatusettepanek 211
Guillaume Balas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) teha riiklike turujärelevalveasutustega
viimaste nõudmisel koostööd kõigis 
meetmetes, mis võetakse volitatud esindaja 
volitustega hõlmatud isikukaitsevahendite 
põhjustatud ohtude ärahoidmiseks.

(c) teha pädevate riiklike asutustega
viimaste nõudmisel koostööd kõigis 
meetmetes, mis võetakse volitatud esindaja 
volitustega hõlmatud isikukaitsevahendite 
põhjustatud ohtude ärahoidmiseks.

Or. fr

Muudatusettepanek 212
Guillaume Balas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Enne isikukaitsevahendi turule laskmist 
tagavad importijad, et tootja on teostanud 
artiklis 18 osutatud 

2. Enne isikukaitsevahendi turule laskmist 
tagavad importijad, et tootja on teostanud 
artiklis 18 osutatud 
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vastavushindamismenetluse(d). Nad 
tagavad, et tootja on koostanud tehnilise 
dokumentatsiooni, et isikukaitsevahendil 
on CE-märgis, sellega on kaasas ELi 
vastavusdeklaratsioon või lihtsustatud ELi 
vastavusdeklaratsioon ja et sellega on 
kaasas artikli 8 lõikes 7 osutatud 
kasutusjuhised ning et tootja on täitnud 
artikli 8 lõigetes 5 ja 6 sätestatud nõuded.

vastavushindamismenetluse(d). Nad 
tagavad, et tootja on koostanud tehnilise 
dokumentatsiooni, et isikukaitsevahendil 
on CE-märgis, sellega on kaasas ELi 
vastavusdeklaratsioon või lihtsustatud ELi 
vastavusdeklaratsioon ja et sellega on 
kaasas nõutud dokumendid ning et tootja 
on täitnud artikli 8 lõigetes 5 ja 6 sätestatud 
nõuded.

Or. fr

Muudatusettepanek 213
Emilian Pavel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Importijad märgivad oma nime, 
registreeritud kaubanime või registreeritud 
kaubamärgi ja kontaktaadressi kas 
isikukaitsevahendile või, kui see ei ole 
võimalik, selle pakendile või 
isikukaitsevahendiga kaasas olevasse 
dokumenti. Kontaktandmed esitatakse
keeles, mis on lõppkasutajate ja 
turujärelevalveasutuste jaoks kergesti 
arusaadav.

3. Importijad märgivad oma nime, 
registreeritud kaubanime või registreeritud 
kaubamärgi ja kontaktaadressi kas 
isikukaitsevahendile või, kui see ei ole 
võimalik, selle pakendile või 
isikukaitsevahendiga kaasas olevasse 
dokumenti. Kontaktandmed esitatakse 
lõppkasutajate ja turujärelevalveasutuste
ametlikus keeles.

Or. en

Muudatusettepanek 214
Guillaume Balas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Importijad tagavad, et 
isikukaitsevahendiga on kaasas II lisa 
punktis 1.4 ette nähtud kasutusjuhised ja 

4. Importijad tagavad, et 
isikukaitsevahendiga on kaasas II lisa 
punktis 1.4 ette nähtud kasutusjuhised ja
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teave asjaomase liikmesriigi poolt kindlaks 
määratud keeles, mis on tarbijate ja teiste 
lõppkasutajate jaoks kergesti arusaadav.

muu teave asjaomase liikmesriigi poolt 
kindlaks määratud keeles, mis on tarbijate 
ja teiste lõppkasutajate jaoks kergesti 
arusaadav.

Or. fr

Muudatusettepanek 215
David Casa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Importijad tagavad, et 
isikukaitsevahendiga on kaasas II lisa 
punktis 1.4 ette nähtud kasutusjuhised ja 
teave asjaomase liikmesriigi poolt kindlaks 
määratud keeles, mis on tarbijate ja teiste 
lõppkasutajate jaoks kergesti arusaadav.

4. Importijad tagavad, et 
isikukaitsevahendiga on kaasas II lisa 
punktis 1.4 ette nähtud kasutusjuhised ja 
teave asjaomase liikmesriigi poolt kindlaks 
määratud keeles, mis on tarbijate ja teiste 
lõppkasutajate jaoks kergesti arusaadav ja 
on võimaluse korral keeleliselt 
neutraalne.

Or. en

Muudatusettepanek 216
Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Kui seda peetakse vajalikuks seoses 
isikukaitsevahendist tuleneva ohuga, 
teevad importijad, selleks et kaitsta 
tarbijate ja teiste lõppkasutajate tervist ja 
ohutust, turul kättesaadavaks tehtud 
toodete pistelist kontrolli, uurivad 
kaebusi, mittevastavaid 
isikukaitsevahendeid ja 
isikukaitsevahendite tagasinõudmisi ning 
vajaduse korral registreerivad need ning 
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teavitavad turustajaid sellisest 
järelevalvest.

Or. en

Muudatusettepanek 217
David Casa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Importijad, kes arvavad või kellel on 
põhjust uskuda, et isikukaitsevahend, mille 
nad on turule lasknud, ei vasta käesolevale 
määrusele, võtavad viivitamata vajalikud 
parandusmeetmed, et viia 
isikukaitsevahend nõuetega vastavusse või, 
kui see on asjakohane, kõrvaldada see 
turult või võtta tagasi. Kui 
isikukaitsevahend kujutab endast ohtu, 
teavitavad importijad sellest viivitamata 
nende liikmesriikide turujärelevalveasutusi, 
kelle turul nad isikukaitsevahendi 
kättesaadavaks tegid, esitades eelkõige 
üksikasjad mittevastavuse ja kõigi võetud 
parandusmeetmete kohta.

6. Importijad, kes arvavad või kellel on 
põhjust uskuda, et isikukaitsevahend, mille 
nad on turule lasknud, ei vasta käesolevale 
määrusele, võtavad viivitamata vajalikud 
parandusmeetmed, et viia 
isikukaitsevahend nõuetega vastavusse või, 
kui see on asjakohane, kõrvaldada see 
turult või võtta tagasi. Meetmed tuleks 
võtta hiljemalt viie tööpäeva jooksul alates 
päevast, kui importijad said vastava teabe. 
Kui isikukaitsevahend kujutab endast ohtu, 
teavitavad importijad sellest viivitamata 
nende liikmesriikide turujärelevalveasutusi, 
kelle turul nad isikukaitsevahendi 
kättesaadavaks tegid, esitades eelkõige 
üksikasjad mittevastavuse ja kõigi võetud 
parandusmeetmete kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 218
Terry Reintke, Karima Delli
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Importijad, kes arvavad või kellel on 
põhjust uskuda, et isikukaitsevahend, mille 

6. Importijad, kes arvavad või kellel on 
põhjust uskuda, et isikukaitsevahend, mille 
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nad on turule lasknud, ei vasta käesolevale 
määrusele, võtavad viivitamata vajalikud 
parandusmeetmed, et viia 
isikukaitsevahend nõuetega vastavusse või, 
kui see on asjakohane, kõrvaldada see 
turult või võtta tagasi. Kui 
isikukaitsevahend kujutab endast ohtu, 
teavitavad importijad sellest viivitamata 
nende liikmesriikide turujärelevalveasutusi, 
kelle turul nad isikukaitsevahendi 
kättesaadavaks tegid, esitades eelkõige 
üksikasjad mittevastavuse ja kõigi võetud 
parandusmeetmete kohta.

nad on turule lasknud, ei vasta käesolevale 
määrusele, võtavad viivitamata vajalikud 
parandusmeetmed, et viia 
isikukaitsevahend nõuetega vastavusse või, 
kui see on asjakohane, kõrvaldada see 
turult või võtta tagasi. Kui 
isikukaitsevahend kujutab endast ohtu, 
teavitavad importijad sellest viivitamata 
nende liikmesriikide turujärelevalveasutusi, 
kelle turul nad isikukaitsevahendi 
kättesaadavaks tegid, esitades eelkõige 
üksikasjad mittevastavuse ja kõigi võetud 
parandusmeetmete kohta.
Turujärelevalveasutused peavad seejärel 
teavitama avalikkust ohust, kuni ei ole 
võetud parandusmeedet.

Or. en

Muudatusettepanek 219
Laura Agea

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Importijad esitavad pädeva riikliku 
asutuse põhjendatud nõudmisel 
isikukaitsevahendi vastavust tõendava 
teabe ja dokumentatsiooni paberil või 
elektrooniliselt keeles, mis on kõnealusele 
asutusele kergesti arusaadav. Nad teevad 
kõnealuse asutusega viimase nõudmisel 
koostööd kõigis meetmetes, mis võetakse 
nende poolt turule lastud 
isikukaitsevahendite põhjustatud ohtude 
ärahoidmiseks.

8. Importijad esitavad pädeva riikliku 
asutuse nõudmisel isikukaitsevahendi 
vastavust tõendava teabe ja 
dokumentatsiooni paberil või 
elektrooniliselt. Nad teevad kõnealuse 
asutusega viimase nõudmisel koostööd 
kõigis meetmetes, mis võetakse nende 
poolt turule lastud isikukaitsevahendite 
põhjustatud ohtude ärahoidmiseks.

Or. it

Muudatusettepanek 220
Anthea McIntyre
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Enne isikukaitsevahendi turul 
kättesaadavaks tegemist kontrollivad 
levitajad, et sellel on CE-märgis, sellega on 
kaasas ELi vastavusdeklaratsioon või 
lihtsustatud ELi vastavusdeklaratsioon ja 
et sellega on kaasas II lisa punktis 1.4 ette 
nähtud kasutusjuhised keeles, mis on 
isikukaitsevahendi turul kättesaadavaks 
tegemise liikmesriigi lõppkasutajatele 
kergesti arusaadav, ning et tootja ja 
importija on täitnud artikli 8 lõigetes 5 ja 6 
ning artikli 10 lõikes 3 sätestatud nõuded.

2. Enne isikukaitsevahendi turul 
kättesaadavaks tegemist kontrollivad 
levitajad, et sellel on CE-märgis, sellega on 
kaasas nõutud dokumendid ja II lisa 
punktis 1.4 ette nähtud kasutusjuhised ja 
muu teave keeles, mis on 
isikukaitsevahendi turul kättesaadavaks 
tegemise liikmesriigi lõppkasutajatele 
kergesti arusaadav, ning et tootja ja 
importija on täitnud artikli 8 lõigetes 5 ja 6 
ning artikli 10 lõikes 3 sätestatud nõuded.

Or. en

Muudatusettepanek 221
Emilian Pavel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Enne isikukaitsevahendi turul 
kättesaadavaks tegemist kontrollivad 
levitajad, et sellel on CE-märgis, sellega on 
kaasas ELi vastavusdeklaratsioon või 
lihtsustatud ELi vastavusdeklaratsioon ja et 
sellega on kaasas II lisa punktis 1.4 ette
nähtud kasutusjuhised keeles, mis on 
isikukaitsevahendi turul kättesaadavaks 
tegemise liikmesriigi lõppkasutajatele 
kergesti arusaadav, ning et tootja ja 
importija on täitnud artikli 8 lõigetes 5 ja 6 
ning artikli 10 lõikes 3 sätestatud nõuded.

2. Enne isikukaitsevahendi turul 
kättesaadavaks tegemist kontrollivad 
levitajad, et sellel on CE-märgis, sellega on 
kaasas ELi vastavusdeklaratsioon või 
lihtsustatud ELi vastavusdeklaratsioon ja et 
sellega on kaasas II lisa punktis 1.4 ette 
nähtud kasutusjuhised keeles, mis on 
isikukaitsevahendi turul kättesaadavaks 
tegemise liikmesriigi lõppkasutajate 
ametlik keel, ning et tootja ja importija on 
täitnud artikli 8 lõigetes 5 ja 6 ning artikli 
10 lõikes 3 sätestatud nõuded.

Or. en
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Muudatusettepanek 222
Guillaume Balas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Enne isikukaitsevahendi turul 
kättesaadavaks tegemist kontrollivad 
levitajad, et sellel on CE-märgis, sellega on 
kaasas ELi vastavusdeklaratsioon või 
lihtsustatud ELi vastavusdeklaratsioon ja et 
sellega on kaasas II lisa punktis 1.4 ette 
nähtud kasutusjuhised keeles, mis on 
isikukaitsevahendi turul kättesaadavaks 
tegemise liikmesriigi lõppkasutajatele 
kergesti arusaadav, ning et tootja ja 
importija on täitnud artikli 8 lõigetes 5 ja 6 
ning artikli 10 lõikes 3 sätestatud nõuded.

2. Enne isikukaitsevahendi turul 
kättesaadavaks tegemist kontrollivad 
levitajad, et sellel on CE-märgis, sellega on 
kaasas ELi vastavusdeklaratsioon või 
lihtsustatud ELi vastavusdeklaratsioon ja et 
sellega on kaasas II lisa punktis 1.4 ette 
nähtud kasutusjuhised ja muu teave keeles, 
mis on isikukaitsevahendi turul 
kättesaadavaks tegemise liikmesriigi 
lõppkasutajatele kergesti arusaadav, ning et 
tootja ja importija on täitnud artikli 8 
lõigetes 5 ja 6 ning artikli 10 lõikes 3 
sätestatud nõuded.

Or. fr

Muudatusettepanek 223
Terry Reintke, Karima Delli
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui levitaja arvab või tal on põhjust 
uskuda, et isikukaitsevahend ei vasta II 
lisas sätestatud olulistele tervisekaitse- ja 
ohutusnõuetele, siis ei tee ta 
isikukaitsevahendit turul kättesaadavaks 
enne, kui see on nõuetega vastavusse 
viidud. Lisaks teavitab levitaja sellest 
tootjat või importijat ja 
turujärelevalveasutusi, kui 
isikukaitsevahend kujutab endast ohtu.

Kui levitaja arvab või tal on põhjust 
uskuda, et isikukaitsevahend ei vasta II 
lisas sätestatud olulistele tervisekaitse- ja 
ohutusnõuetele, siis ei tee ta 
isikukaitsevahendit turul kättesaadavaks 
enne, kui see on nõuetega vastavusse 
viidud. Lisaks teavitab levitaja sellest 
tootjat või importijat ja 
turujärelevalveasutusi, kui 
isikukaitsevahend kujutab endast ohtu.
Seejärel kõrvaldab tootja 
isikukaitsevahendi viivitamata turult. 
Turujärelevalveasutused peavad seejärel 
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teavitama avalikkust ohust, kuni ei ole 
võetud parandusmeedet.

Or. en

Muudatusettepanek 224
Terry Reintke, Karima Delli
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Levitajad, kes arvavad või kellel on 
põhjust uskuda, et isikukaitsevahend, mille 
nad on turul kättesaadavaks teinud, ei vasta 
käesolevas määruses sätestatud nõuetele, 
tagavad, et võetakse vajalikud 
parandusmeetmed toote nõuetega 
vastavusse viimiseks või, kui see on 
asjakohane, kõrvaldatakse see turult või 
võetakse tagasi. Kui isikukaitsevahend 
kujutab endast ohtu, teavitavad levitajad 
sellest viivitamata nende liikmesriikide 
turujärelevalveasutusi, kelle turul nad 
isikukaitsevahendi kättesaadavaks tegid, 
esitades eelkõige üksikasjad mittevastavuse 
ja kõigi võetud parandusmeetmete kohta.

4. Levitajad, kes arvavad või kellel on 
põhjust uskuda, et isikukaitsevahend, mille 
nad on turul kättesaadavaks teinud, ei vasta 
käesolevas määruses sätestatud nõuetele, 
tagavad, et võetakse vajalikud 
parandusmeetmed toote nõuetega 
vastavusse viimiseks või, kui see on 
asjakohane, kõrvaldatakse see turult või 
võetakse tagasi. Kui isikukaitsevahend 
kujutab endast ohtu, teavitavad levitajad 
sellest viivitamata nende liikmesriikide 
turujärelevalveasutusi, kelle turul nad 
isikukaitsevahendi kättesaadavaks tegid, 
esitades eelkõige üksikasjad mittevastavuse 
ja kõigi võetud parandusmeetmete kohta.
Turujärelevalveasutused peavad seejärel 
teavitama avalikkust ohust, kuni ei ole 
võetud parandusmeedet.

Or. en

Muudatusettepanek 225
Guillaume Balas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas määruses käsitletakse tootjana Käesolevas määruses käsitletakse tootjana 



PE549.449v01-00 48/60 AM\1052326ET.doc

ET

importijat või levitajat, kes laseb 
isikukaitsevahendi turule oma nime või 
kaubamärgi all või kes muudab juba turule 
lastud isikukaitsevahendit viisil, mis võib 
mõjutada vastavust II lisas sätestatud 
kohaldatavatele olulistele tervisekaitse- ja 
ohutusnõuetele, ning tema suhtes 
kohaldatakse artikli 8 alusel tootja 
kohustusi.

importijat või levitajat, kes laseb 
isikukaitsevahendi turule oma nime või 
kaubamärgi all või kes muudab juba turule 
lastud isikukaitsevahendit viisil, mis võib 
mõjutada vastavust käesoleva määruse 
sätetele, ning tema suhtes kohaldatakse 
artikli 8 alusel tootja kohustusi.

Or. fr

Muudatusettepanek 226
Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas määruses käsitletakse tootjana 
importijat või levitajat, kes laseb 
isikukaitsevahendi turule oma nime või 
kaubamärgi all või kes muudab juba turule 
lastud isikukaitsevahendit viisil, mis võib 
mõjutada vastavust II lisas sätestatud 
kohaldatavatele olulistele tervisekaitse- ja 
ohutusnõuetele, ning tema suhtes 
kohaldatakse artikli 8 alusel tootja 
kohustusi.

Käesolevas määruses käsitletakse tootjana 
importijat või levitajat, kes laseb 
isikukaitsevahendi turule oma nime või 
kaubamärgi all või kes muudab juba turule 
lastud isikukaitsevahendit viisil, mis võib 
mõjutada vastavust käesolevale määrusele, 
ning tema suhtes kohaldatakse artikli 8 
alusel tootja kohustusi.

Or. en

Muudatusettepanek 227
Guillaume Balas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. CE-märgis paigaldatakse nähtaval, 
loetaval ja kustumatul viisil 
isikukaitsevahendile. Kui 

2. CE-märgis paigaldatakse nähtaval, 
loetaval ja kustumatul viisil 
isikukaitsevahendile. Kui 
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isikukaitsevahendi laadist tingituna ei ole 
võimalik või otstarbekas märgist 
isikukaitsevahendile paigaldada, siis 
paigaldatakse märgis pakendile ja 
isikukaitsevahendiga kaasasolevatesse 
dokumentidesse.

isikukaitsevahendi laadist tingituna ei ole 
võimalik või otstarbekas märgist 
isikukaitsevahendile paigaldada, siis 
paigaldatakse märgis nähtaval, loetaval ja 
kustumatul viisil pakendile ja 
isikukaitsevahendiga kaasasolevatesse 
dokumentidesse.

Or. fr

Muudatusettepanek 228
Guillaume Balas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vastavushindamisasutus peab olema 
asutatud liikmesriigi õiguse kohaselt ning
olema juriidiline isik.

2. Vastavushindamisasutus asutatakse iga
liikmesriigi õiguse kohaselt ning ta on
juriidiline isik.

Or. fr

Muudatusettepanek 229
Guillaume Balas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastavushindamisasutus, selle juhtkond ja 
vastavushindamisülesannete täitmise eest 
vastutavad töötajad ei tohi olla otseselt ega 
kaudselt seotud nimetatud 
isikukaitsevahendite projekteerimise, 
tootmise, kättesaadavaks tegemise, 
kasutamise või hooldusega ega esindada 
isikut, kes nimetatud tegevusega tegeleb.
Nad ei tohi osaleda tegevuses, mis võib 
seada kahtluse alla nende otsuste 
sõltumatuse ja usaldusväärsuse 
vastavushindamistoimingutes, mille 

Vastavushindamisasutus, selle juhtkond ja 
vastavushindamisülesannete täitmise eest 
vastutavad töötajad ei tohi olla otseselt ega 
kaudselt seotud nimetatud 
isikukaitsevahendite projekteerimise, 
tootmise, kättesaadavaks tegemise,
turustamise, kasutamise või hooldusega 
ega esindada isikut, kes nimetatud 
tegevusega tegeleb. Nad ei tohi osaleda 
tegevuses, mis võib seada kahtluse alla 
nende otsuste sõltumatuse ja 
usaldusväärsuse 
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tegemiseks neist on teavitatud. See kehtib 
eelkõige nõustamisteenuste puhul.

vastavushindamistoimingutes, mille 
tegemiseks neist on teavitatud. See kehtib 
eelkõige nõustamisteenuste puhul.

Or. fr

Muudatusettepanek 230
Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 7 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) II lisas sätestatud oluliste tervisekaitse-
ja ohutusnõuete, kohaldatavate 
harmoneeritud standardite ning liidu 
ühtlustamisõigusaktide asjakohaste sätete 
tundmine ja mõistmine;

(c) II lisas sätestatud oluliste tervisekaitse-
ja ohutusnõuete, kohaldatavate 
harmoneeritud standardite ning liidu 
ühtlustamisõigusaktide ja siseriiklike 
õigusaktide asjakohaste sätete tundmine ja 
mõistmine;

Or. en

Muudatusettepanek 231
Guillaume Balas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Vastavushindamisasutus sõlmib 
vastutuskindlustuslepingu, välja arvatud 
juhul, kui vastutust kannab riigisisese 
õiguse kohaselt riik või kui 
vastavushindamise eest vastutab otseselt 
liikmesriik ise.

9. Vastavushindamisasutus sõlmib 
vastutuskindlustuslepingu, välja arvatud 
juhul, kui vastutust kannab riigisisese 
õiguse kohaselt liikmesriik või kui 
vastavushindamise eest vastutab otseselt 
liikmesriik ise.

Or. fr

Muudatusettepanek 232
Anthea McIntyre
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Vastavushindamisasutus sõlmib 
vastutuskindlustuslepingu, välja arvatud 
juhul, kui vastutust kannab riigisisese 
õiguse kohaselt riik või kui 
vastavushindamise eest vastutab otseselt 
liikmesriik ise.

9. Vastavushindamisasutus sõlmib 
vastutuskindlustuslepingu, välja arvatud 
juhul, kui vastutust kannab riigisisese 
õiguse kohaselt liikmesriik või kui 
vastavushindamise eest vastutab otseselt 
liikmesriik ise.

Or. en

Muudatusettepanek 233
Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. Vastavushindamisasutused osalevad 
asjakohases standardimistöös ja käesoleva 
määruse alusel loodud teavitatud asutuste 
koordineerimisrühma töös või tagavad, et 
tema vastavushindamisülesannete täitmise 
eest vastutavad töötajad on sellisest 
tegevusest teadlikud, ning rakendavad 
nimetatud rühma töö tulemusena koostatud
haldusotsuseid ja -dokumente üldiste 
suunistena.

11. Vastavushindamisasutused osalevad 
asjakohases standardimistöös ja käesoleva 
määruse alusel loodud teavitatud asutuste 
koordineerimisrühma töös või tagavad, et 
tema vastavushindamisülesannete täitmise 
eest vastutavad töötajad on sellisest 
tegevusest teadlikud, ning rakendavad 
nimetatud rühma töö tulemusena koostatud
otsuseid ja -dokumente.

Or. en

Muudatusettepanek 234
Terry Reintke, Karima Delli
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1



PE549.449v01-00 52/60 AM\1052326ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui teavitatud asutus sõlmib 
vastavushindamisega seotud ülesannete 
täitmiseks lepingu või teeb selle ülesandeks 
tütarettevõtjale, tagab ta, et lepingupartner 
või tütarettevõtja vastab artiklis 23 
sätestatud nõuetele, ning teatab sellest 
teavitavale asutusele.

1. Kui teavitatud asutus sõlmib 
vastavushindamisega seotud ülesannete 
täitmiseks lepingu või teeb selle ülesandeks 
tütarettevõtjale, tagab ta, et kõik 
vastavushindamises osalevad 
lepingupartnerid või tütarettevõtjad 
vastavad täielikult artiklis 23 sätestatud 
nõuetele, ning teatab sellest teavitavale 
asutusele.

Or. en

Muudatusettepanek 235
Terry Reintke, Karima Delli
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Karistused Järelevalve, kontroll, sanktsioonid ja
karistused

Or. en

Muudatusettepanek 236
Ulla Tørnæs

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad
karistuste kohta, mida kohaldatakse
käesoleva määruse sätete rikkumise korral, 
ning võtavad kõik vajalikud meetmed 
nende rakendamise tagamiseks. Need 
karistused peavad olema tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad.

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad 
käesoleva määruse sätete rikkumise korral
kohaldatavate suuniste, kontrolli ja 
karistuste kohta ning võtavad kõik 
vajalikud meetmed nende rakendamise 
tagamiseks. Isikukaitsevahendi ebatäpse 
kasutamise ja tahtmatute puuduste 
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Liikmesriigid teatavad need sätted 
komisjonile hiljemalt [3 kuud enne 
käesoleva määruse kohaldamist] ja 
teavitavad komisjoni viivitamata kõikidest 
järgnevatest sätetesse tehtavatest 
muudatustest.

vältimiseks peaksid liikmesriigid esitama 
suunised, kuidas vastata käesoleva 
määruse nõuetele. Liikmesriigid peaksid 
eelkõige esitama asjakohased suunised 
selle kohta, kuidas vastata käesoleva 
määruse nõuetele. Kui pärast vajalike 
suuniste saamist ei vastata siiski nõuetele, 
kohaldatakse karistusi. Need karistused 
peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad. Liikmesriigid teatavad need 
sätted komisjonile hiljemalt [3 kuud enne 
käesoleva määruse kohaldamist] ja 
teavitavad komisjoni viivitamata kõikidest 
järgnevatest sätetesse tehtavatest 
muudatustest.

Or. en

Muudatusettepanek 237
Terry Reintke, Karima Delli
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad 
karistuste kohta, mida kohaldatakse 
käesoleva määruse sätete rikkumise korral, 
ning võtavad kõik vajalikud meetmed 
nende rakendamise tagamiseks. Need 
karistused peavad olema tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad.
Liikmesriigid teatavad need sätted 
komisjonile hiljemalt [3 kuud enne 
käesoleva määruse kohaldamist] ja 
teavitavad komisjoni viivitamata kõikidest 
järgnevatest sätetesse tehtavatest 
muudatustest.

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad
järelevalve, kontrolli, sanktsioonide ja
karistuste kohta, mida kohaldatakse 
käesoleva määruse sätete rikkumise korral, 
ning võtavad kõik vajalikud meetmed 
nende rakendamise tagamiseks. Need 
karistused või sanktsioonid peavad olema 
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.
Liikmesriigid teatavad need sätted 
komisjonile hiljemalt [3 kuud enne 
käesoleva määruse kohaldamist] ja 
teavitavad komisjoni viivitamata kõikidest 
järgnevatest sätetesse tehtavatest 
muudatustest.

Or. en
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Muudatusettepanek 238
Laura Agea

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 2. jaotis – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) mõõtmete järgi valmistatud 
isikukaitsevahendeid, välja arvatud juhul 
kui sellised isikukaitsevahendid on 
mõeldud kasutajate kaitsmiseks I 
kategooria riskide eest.

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 239
Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 3. jagu – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Väga suurte riskide eest kaitseks mõeldud 
isikukaitsevahendid. III kategooria hõlmab 
ainult isikukaitsevahendeid, mis on 
mõeldud kasutajate kaitsmiseks järgmiste 
riskide eest:

Väga suurte riskide, nagu surma või 
pöördumatu tervisekahjustuse eest 
kaitseks mõeldud isikukaitsevahendid. III 
kategooria hõlmab ainult 
isikukaitsevahendeid, mis on mõeldud 
kasutajate kaitsmiseks järgmiste riskide 
eest:

Or. en

Muudatusettepanek 240
Laura Agea

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 3. jagu – alapunkt l a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(l a) kutsealane risk saada tugev löök 
pähe.
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Or. en

Muudatusettepanek 241
Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – pealkiri -1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

SISSEJUHATAVAD MÄRKUSED

1. Käesolevas määruses sätestatud 
olulised tervisekaitse- ja ohutusnõuded on 
kohustuslikud.

2. Olulistest tervisekaitse- ja 
ohutusnõuetest tulenevaid kohustusi 
kohaldatakse ainult juhul, kui vastav oht 
on asjaomase isikukaitsevahendiga seoses 
olemas.

3. Olulisi nõudeid tuleb tõlgendada ja 
kohaldada viisil, mis võtab arvesse 
tehnika taset ja käibelolevat tava 
projekteerimisel ja valmistamisel, samuti 
tehnilisi ja majanduslikke kaalutlusi, mis 
on kooskõlas tervise ja ohutuse 
kõrgetasemelise kaitsega.

4. Tootja on kohustatud korraldama 
ohuhindamise, et selgitada välja kõik 
ohud, mis on seotud tema 
isikukaitsevahenditega. 
Isikukaitsevahendite edaspidisel 
projekteerimisel ja tootmisel peab tootja 
hinnangut arvesse võtma.

5. Isikukaitsevahendi projekteerimisel ja 
tootmisel ning kasutusjuhiste koostamisel 
ei võta tootja arvesse üksnes vahendi 
ettenähtud kasutusotstarvet, vaid ka 
mõistlikult eeldatavaid otstarbeid. 
Vajaduse korral tagatakse muude isikute 
kui kasutaja tervise ja ohutuse kaitse.

Or. en
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Muudatusettepanek 242
Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 1. osa – punkt 1.2 – alapunkt 1.2.1 – alapunkt 1.2.1.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Isikukaitsevahendi valmistamiseks 
kasutatavad materjalid, sh nende 
võimalikud lagunemissaadused ei tohi
mõjutada kahjulikult kasutajate tervist ega 
ohutust.

Isikukaitsevahendi valmistamiseks 
kasutatavad materjalid, sh nende 
võimalikud lagunemissaadused ei tohi 
mõjutada kahjulikult kasutajate tervist ega 
ohutust või tuua kaasa seda, et 
isikukaitsevahendid ei vasta enam 
käesolevas määruses sätestatud olulistele 
tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 243
Guillaume Balas

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 1. osa – punkt 1.4 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.4. Tootja kasutusjuhend 1.4. Tootja kasutusjuhend ja teave

Or. fr

Muudatusettepanek 244
Guillaume Balas

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 1. osa – punkt 1.4 – alapunkt 1 – lõik e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) isikukaitsevahendi või selle osade 
kasutusaja lõpptähtpäev või kasutusaeg

(e) kui see on kohaldatav, siis
isikukaitsevahendi või selle osade 
kasutusaja lõpptähtpäev või kasutusaeg;

Or. fr
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Muudatusettepanek 245
Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 2. osa – punkt 2.12 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealust tüüpi isikukaitsevahenditele 
kantud tervisekaitse ja ohutusega otseselt 
või kaudselt seotud tunnusmärgid või 
tähised peavad võimaluse korral olema 
ühtlustatud piktogrammid või 
ideogrammid. Nad peavad olema hästi 
nähtavad ja loetavad ning jääma selliseks 
isikukaitsevahendi ettenähtud kasutusaja 
jooksul. Vääritimõistmise vältimiseks 
peavad need märgid olema täielikud, 
täpsed ja arusaadavad; kui need märgid 
sisaldavad sõnu või lauseid, peavad need 
olema selle liikmesriigi ametlikus 
(ametlikes) keel(t)es, kus 
isikukaitsevahendit kavatsetakse 
kasutada.

Kõnealust tüüpi isikukaitsevahenditele 
kantud tervisekaitse ja ohutusega otseselt 
või kaudselt seotud tunnusmärgid või 
tähised peavad võimaluse korral olema 
ühtlustatud piktogrammid või 
ideogrammid. Nad peavad olema hästi 
nähtavad ja loetavad ning jääma selliseks 
isikukaitsevahendi ettenähtud kasutusaja 
jooksul. Vääritimõistmise vältimiseks 
peavad need märgid olema täielikud, 
täpsed ja arusaadavad; kui need märgid 
sisaldavad sõnu või lauseid, peavad need 
olema keeles, millest saavad kergesti aru 
tarbijad ja lõppkasutajad, nagu on 
kindlaks määranud liikmesriik, mille 
turul isikukaitsevahend kättesaadavaks 
tehakse.

Or. en

Muudatusettepanek 246
Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 3. osa – punkt 3.9 – alapunkt 3.9.1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks peavad kaitseprillid olema 
projekteeritud ja valmistatud nii, et nende
spektraalne läbilaskvus tagaks läbi filtri 
kasutaja silma jõudva kiirgusenergia 
valgustustiheduse minimeerimise igal 
kahjustaval lainepikkusel, ja et see mingil 
tingimusel ei ületaks suurimat lubatud 
väärtust.

Selleks peab silmakaitsevahend olema 
projekteeritud ja valmistatud nii, et selle
spektraalne läbilaskvus tagaks läbi filtri 
kasutaja silma jõudva kiirgusenergia 
valgustustiheduse minimeerimise igal 
kahjustaval lainepikkusel, ja et see mingil 
tingimusel ei ületaks suurimat lubatud 
väärtust. Isikukaitsevahendid, mis on 
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projekteeritud kaitsma nahka 
mitteioniseeriva kiirguse eest, peavad 
suutma neelata või tagasi peegeldada 
suurema osa kahjuliku lainepikkusega 
kiirgusenergiast;

Or. en

Selgitus

Vastuvõtmise korral muudetakse „prillid” kogu tekstis „silmakaitsevahendiks”.

Muudatusettepanek 247
Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – lõige 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tootmise sisekontroll on 
vastavushindamismenetlus, millega tootja 
täidab punktides 2, 3 ja 4 sätestatud 
kohustused ning tagab ja kinnitab oma 
ainuvastutusel, et asjaomased 
isikukaitsevahendid vastavad artiklis 5 
osutatud ja II lisas sätestatud
kohaldatavatele olulistele tervisekaitse- ja 
ohutusnõuetele.

1. Tootmise sisekontroll on 
vastavushindamismenetlus, millega tootja 
täidab punktides 2, 3 ja 4 sätestatud 
kohustused ning tagab ja kinnitab oma 
ainuvastutusel, et asjaomased 
isikukaitsevahendid vastavad käesoleva 
määruse alusel kohaldatavatele nõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 248
Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt 4.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4.1. Tootja kinnitab CE-märgise igale 
isikukaitsevahendile, mis vastab 
kohaldatavatele olulistele tervisekaitse- ja 

4.1. Tootja kinnitab CE-märgise igale 
isikukaitsevahendile, mis vastab käesoleva 
määruse alusel kohaldatavatele nõuetele.
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ohutusnõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 249
Claude Rolin

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – lõik 1 – punkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Tootja säilitab riiklike ametiasutuste 
jaoks kättesaadavana ELi 
tüübihindamistõendi, selle lisade ja 
täienduste koopiat ning tehnilist 
dokumentatsiooni vähemalt kümne aasta 
jooksul peale isikukaitsevahendi turule 
laskmist.

9. Tootja säilitab riiklike ametiasutuste 
jaoks kättesaadavana ELi 
tüübihindamistõendi, selle lisade ja 
täienduste koopiat ning tehnilist 
dokumentatsiooni vähemalt kümne aasta 
jooksul peale isikukaitsevahendi turul 
kättesaadavaks tegemist.

Or. fr

Muudatusettepanek 250
Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – lõige 1 – punkt 3 – alapunkt 3.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3.1. Tootja kannab CE-märgise igale 
isikukaitsevahendile, mis vastab ELi 
tüübihindamistõendis kirjeldatud tüübile 
ning kohaldatavatele olulistele 
tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.

3.1. Tootja kannab CE-märgise igale 
isikukaitsevahendile, mis vastab ELi 
tüübihindamistõendis kirjeldatud tüübile 
ning käesoleva määruse alusel
kohaldatavatele nõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 251
Anthea McIntyre
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Ettepanek võtta vastu määrus
VII lisa – lõik 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tootetõendamisel põhinev tüübivastavus 
on vastavushindamismenetluse osa, mille 
puhul tootja täidab punktides 2, 3, 5.2 ja 6 
sätestatud kohustusi ning tagab ja kinnitab 
oma ainuvastutusel, et asjaomane 
isikukaitsevahend, mille suhtes 
kohaldatakse punkti 4 sätteid, on kooskõlas 
ELi tüübihindamistõendis kirjeldatud 
tüübiga ning selle suhtes kohaldatavate
oluliste tervisekaitse- ja ohutusnõuetega, 
millele on osutatud artiklis 5 ja mis on 
sätestatud II lisas.

1. Tootetõendamisel põhinev tüübivastavus 
on vastavushindamismenetluse osa, mille 
puhul tootja täidab punktides 2, 3, 5.2 ja 6 
sätestatud kohustusi ning tagab ja kinnitab 
oma ainuvastutusel, et asjaomane 
isikukaitsevahend, mille suhtes 
kohaldatakse punkti 4 sätteid, on kooskõlas 
ELi tüübihindamistõendis kirjeldatud 
tüübiga ning selle suhtes käesoleva 
määruse alusel kohaldatavate nõuetega.

Or. en

Muudatusettepanek 252
Claude Rolin

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII lisa – lõik 1 – punkt 6 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Tootja säilitab riiklike ametiasutuste 
jaoks kümne aasta jooksul pärast 
isikukaitsevahendi turule laskmist
kättesaadavana järgmisi dokumente:

6. Tootja säilitab riiklike ametiasutuste 
jaoks kümne aasta jooksul pärast 
isikukaitsevahendi turul kättesaadavaks 
tegemist kättesaadavana järgmisi 
dokumente:

Or. fr


