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Tarkistus 136
Terry Reintke, Karima Delli
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan -1 kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-1) Oikeus terveyteen ja turvallisuuteen 
kuuluu perusoikeuksiin, ja kaikille 
työntekijöille on lailla taattava työolot, 
jotka ovat heidän terveytensä, 
turvallisuutensa ja ihmisarvonsa 
mukaisia. Työtapaturmista ja 
ammattitaudeista yrityksille ja 
sosiaaliturvajärjestelmille aiheutuvien 
kustannusten osuus BKT:stä on arviolta 
5,9 prosenttia. Työntekijöiden riittävä 
suojelu ennakolta luo hyvinvointia, 
parantaa työn laatua ja lisää tuottavuutta. 
Riskien ennaltaehkäisy ja eritoten 
laadukkaiden henkilönsuojainten käyttö 
on olennaisen tärkeää, jotta voidaan 
vähentää työtapaturmien ja 
ammattitautien määrää.

Or. en

Tarkistus 137
Terry Reintke, Karima Delli
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Sen soveltamisesta saatu kokemus on 
kuitenkin osoittanut puutteita ja 
epäjohdonmukaisuuksia sen piiriin 
kuuluvan tuotevalikoiman sekä 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyjen osalta. Tällaisen 
kokemuksen huomioon ottamiseksi ja 

(3) Sen soveltamisesta saatu kokemus on 
kuitenkin osoittanut puutteita ja 
epäjohdonmukaisuuksia sen piiriin 
kuuluvan tuotevalikoiman sekä 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyjen osalta. Tällaisen 
kokemuksen huomioon ottamiseksi ja 
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tämän asetuksen piiriin kuuluvien 
tuotteiden markkinointipuitteiden 
selkeyttämiseksi joitain direktiivin 
89/686/ETY näkökohtia olisi tarkistettava 
ja tehostettava.

tämän asetuksen piiriin kuuluvien 
tuotteiden markkinointipuitteiden 
selkeyttämiseksi joitain direktiivin 
89/686/ETY näkökohtia olisi tarkistettava 
ja tehostettava samalla kun noudatetaan 
terveyden ja turvallisuuden suojelun 
yleistä periaatetta.

Or. en

Tarkistus 138
Guillaume Balas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Tätä asetusta olisi sovellettava 
kaikkiin tarjonnan muotoihin, mukaan 
lukien etämyynti.

Or. fr

Tarkistus 139
Terry Reintke, Karima Delli
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Koska soveltamisalan, olennaisten
terveys- ja turvallisuusvaatimusten ja 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyjen on oltava samat 
kaikissa jäsenvaltioissa, uuden 
lähestymistavan periaatteisiin perustuvien 
direktiivien saattamisessa osaksi kansallista 
lainsäädäntöä ei ole juurikaan joustovaraa. 
Sen vuoksi direktiivi 89/686/ETY olisi 
korvattava asetuksella, joka on 
asianmukainen säädöstyyppi sellaisten 

(4) Koska soveltamisalan, terveys- ja 
turvallisuusvaatimusten ja 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyjen on oltava samat 
kaikissa jäsenvaltioissa, uuden 
lähestymistavan periaatteisiin perustuvien 
direktiivien saattamisessa osaksi kansallista 
lainsäädäntöä ei ole juurikaan joustovaraa. 
Sen vuoksi direktiivi 89/686/ETY olisi 
korvattava asetuksella, joka on 
asianmukainen säädöstyyppi sellaisten 



AM\1052326FI.doc 5/64 PE549.449v01-00

FI

selkeiden ja yksityiskohtaisten sääntöjen 
vahvistamiseksi, jotka eivät anna 
jäsenvaltioille mahdollisuutta saattaa niitä 
osaksi kansallista lainsäädäntöään eri 
tavoin.

selkeiden ja yksityiskohtaisten sääntöjen 
vahvistamiseksi, jotka eivät anna 
jäsenvaltioille mahdollisuutta saattaa niitä 
osaksi kansallista lainsäädäntöään eri 
tavoin, kun tarkoituksena on 
kansanterveyden turvaaminen, 
työturvallisuuden parantaminen ja 
käyttäjien suojelun varmistaminen.

Or. en

Tarkistus 140
Ulla Tørnæs

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Koska soveltamisalan, olennaisten 
terveys- ja turvallisuusvaatimusten ja 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyjen on oltava samat 
kaikissa jäsenvaltioissa, uuden 
lähestymistavan periaatteisiin perustuvien 
direktiivien saattamisessa osaksi kansallista 
lainsäädäntöä ei ole juurikaan joustovaraa. 
Sen vuoksi direktiivi 89/686/ETY olisi 
korvattava asetuksella, joka on 
asianmukainen säädöstyyppi sellaisten 
selkeiden ja yksityiskohtaisten sääntöjen 
vahvistamiseksi, jotka eivät anna 
jäsenvaltioille mahdollisuutta saattaa niitä 
osaksi kansallista lainsäädäntöään eri 
tavoin.

(4) Koska soveltamisalan, olennaisten 
terveys- ja turvallisuusvaatimusten ja 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyjen on oltava samat 
kaikissa jäsenvaltioissa, uuden 
lähestymistavan periaatteisiin perustuvien 
direktiivien saattamisessa osaksi kansallista 
lainsäädäntöä ei ole juurikaan joustovaraa. 
Sen vuoksi direktiivi 89/686/ETY olisi 
korvattava asetuksella, joka on 
asianmukainen säädöstyyppi sellaisten 
selkeiden ja yksityiskohtaisten sääntöjen 
vahvistamiseksi, jotka eivät anna 
jäsenvaltioille mahdollisuutta saattaa niitä 
osaksi kansallista lainsäädäntöään eri 
tavoin. Tässä olisi sovellettava selkeää ja 
tavoitehakuista lähestymistapaa, ja 
päämääränä olisi oltava työturvallisuuden 
parantaminen ja käyttäjien suojelun 
varmistaminen.

Or. en

Tarkistus 141
Anthea McIntyre
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Jotkin markkinoilla olevat, käyttäjää 
suojaavat tuotteet ovat direktiivin 
89/686/ETY soveltamisalan ulkopuolella.
Jotta kyseisten tuotteiden käyttäjille 
voidaan taata yhtä korkea suojelun taso 
kuin direktiivin 89/686/ETY piiriin 
kuuluvien henkilönsuojainten käyttäjille, 
tämän asetuksen soveltamisalan olisi 
katettava kosteudelta, vedeltä ja 
kuumuudelta suojaavat, yksityiseen 
käyttöön tarkoitetut henkilönsuojaimet 
(kuten astianpesukäsineet ja uunikintaat) 
samalla tavoin kuin samanlaiset 
ammattikäyttöön tarkoitetut 
henkilönsuojaimet, jotka kuuluvat jo 
direktiivin 89/686/ETY soveltamisalaan.
Käsityötuotteet, kuten käsintehdyt käsineet, 
joiden osalta valmistaja ei nimenomaisesti 
ilmaise suojaavaa tarkoitusta, eivät ole 
henkilönsuojaimia, ja siksi kyseinen 
sisällyttäminen ei koske näitä tuotteita.
Lisäksi on aiheellista selventää direktiivin 
89/686/ETY liitteessä I vahvistettua 
soveltamisalan ulkopuolelle jäävien 
tuotteiden luetteloa lisäämällä viittaus 
tuotteisiin, joihin sovelletaan muuta 
lainsäädäntöä ja jotka eivät siten kuulu 
henkilönsuojainasetuksen 
soveltamisalaan.

(9) Jotkin markkinoilla olevat, käyttäjää 
suojaavat tuotteet ovat direktiivin 
89/686/ETY soveltamisalan ulkopuolella, 
jos ne on tarkoitettu ainoastaan 
yksityiseen käyttöön. Suojelun korkean 
tason varmistamiseksi välineet, joilla 
suojellaan käsiä äärimmäiseltä 
kuumuudelta kotiympäristössä, olisi 
sisällytettävä tämän asetuksen 
soveltamisalaan, jos niiden osalta 
nimenomaisesti ilmaistaan suojaava 
tarkoitus. Käsityötuotteet, kuten 
käsintehdyt käsineet ja uunikintaat, joiden 
osalta valmistaja ei nimenomaisesti ilmaise 
suojaavaa tarkoitusta, eivät ole 
henkilönsuojaimia. Siksi niitä ei pidä 
sisällyttää tämän asetuksen 
soveltamisalaan. Sen sijaan valmistajia 
olisi kannustettava antamaan 
vaatimustenmukaisuusvakuutus tällaisista 
tuotteista. Monet valmistajat toimivat jo 
näin.

Or. en

Tarkistus 142
Terry Reintke, Karima Delli
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(9) Jotkin markkinoilla olevat, käyttäjää 
suojaavat tuotteet ovat direktiivin 
89/686/ETY soveltamisalan ulkopuolella. 
Jotta kyseisten tuotteiden käyttäjille 
voidaan taata yhtä korkea suojelun taso 
kuin direktiivin 89/686/ETY piiriin 
kuuluvien henkilönsuojainten käyttäjille, 
tämän asetuksen soveltamisalan olisi 
katettava kosteudelta, vedeltä ja 
kuumuudelta suojaavat, yksityiseen 
käyttöön tarkoitetut henkilönsuojaimet 
(kuten astianpesukäsineet ja uunikintaat) 
samalla tavoin kuin samanlaiset 
ammattikäyttöön tarkoitetut 
henkilönsuojaimet, jotka kuuluvat jo 
direktiivin 89/686/ETY soveltamisalaan. 
Käsityötuotteet, kuten käsintehdyt käsineet, 
joiden osalta valmistaja ei nimenomaisesti 
ilmaise suojaavaa tarkoitusta, eivät ole 
henkilönsuojaimia, ja siksi kyseinen 
sisällyttäminen ei koske näitä tuotteita. 
Lisäksi on aiheellista selventää direktiivin 
89/686/ETY liitteessä I vahvistettua 
soveltamisalan ulkopuolelle jäävien 
tuotteiden luetteloa lisäämällä viittaus 
tuotteisiin, joihin sovelletaan muuta 
lainsäädäntöä ja jotka eivät siten kuulu 
henkilönsuojainasetuksen soveltamisalaan.

(9) Jotkin markkinoilla olevat, käyttäjää 
suojaavat tuotteet ovat direktiivin 
89/686/ETY soveltamisalan ulkopuolella. 
Tällaiset poikkeukset olisi sallittava vain, 
jos varmistetaan samantasoinen terveyden 
ja turvallisuuden suoja kuin tässä 
asetuksessa tai direktiivissä 89/391/ETY. 
Jotta kyseisten tuotteiden käyttäjille 
voidaan taata yhtä korkea suojelun taso 
kuin direktiivin 89/686/ETY piiriin 
kuuluvien henkilönsuojainten käyttäjille, 
tämän asetuksen soveltamisalan olisi 
katettava kosteudelta, vedeltä ja 
kuumuudelta suojaavat, yksityiseen 
käyttöön tarkoitetut henkilönsuojaimet 
(kuten astianpesukäsineet ja uunikintaat) 
samalla tavoin kuin samanlaiset 
ammattikäyttöön tarkoitetut 
henkilönsuojaimet, jotka kuuluvat jo 
direktiivin 89/686/ETY soveltamisalaan. 
Käsityötuotteet, kuten käsintehdyt käsineet, 
joiden osalta valmistaja ei nimenomaisesti 
ilmaise suojaavaa tarkoitusta, eivät ole 
henkilönsuojaimia, ja siksi kyseinen 
sisällyttäminen ei koske näitä tuotteita. 
Lisäksi on aiheellista selventää direktiivin 
89/686/ETY liitteessä I vahvistettua 
soveltamisalan ulkopuolelle jäävien 
tuotteiden luetteloa lisäämällä viittaus 
tuotteisiin, joihin sovelletaan muuta 
lainsäädäntöä ja jotka eivät siten kuulu 
henkilönsuojainasetuksen soveltamisalaan.

Or. en

Tarkistus 143
Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(10) Tämän asetuksen ymmärtämisen ja 
yhdenmukaisen soveltamisen 
helpottamiseksi olisi otettava käyttöön 
uudet ”yksilöllisesti säädettävän 
henkilönsuojaimen” ja ”mittatilaustyönä 
valmistettavan henkilönsuojaimen” 
määritelmät, ja tällaisten 
henkilönsuojaintyyppien 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyt olisi mukautettava 
niiden valmistuksen erityisedellytyksiin.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 144
Ulla Tørnæs

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Tämän asetuksen ymmärtämisen ja 
yhdenmukaisen soveltamisen 
helpottamiseksi olisi otettava käyttöön 
uudet ”yksilöllisesti säädettävän 
henkilönsuojaimen” ja ”mittatilaustyönä 
valmistettavan henkilönsuojaimen” 
määritelmät, ja tällaisten 
henkilönsuojaintyyppien 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyt olisi mukautettava 
niiden valmistuksen erityisedellytyksiin.

(10) Tämän asetuksen ymmärtämisen ja 
yhdenmukaisen soveltamisen 
helpottamiseksi olisi otettava käyttöön 
uudet ”yksilöllisesti säädettävän 
henkilönsuojaimen” ja ”mittatilaustyönä 
valmistettavan henkilönsuojaimen” 
määritelmät, henkilönsuojainten 
loppukäyttäjät olisi määriteltävä selkeästi
ja tällaisten henkilönsuojaintyyppien 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyt olisi mukautettava 
niiden valmistuksen erityisedellytyksiin. 
”Yksilöllisesti säädettävän 
henkilönsuojaimen” ja ”mittatilaustyönä 
valmistettavan henkilönsuojaimen” 
määritelmässä olisi todettava selkeästi, 
että henkilönsuojainten räätälöinnillä on 
oltava olennainen vaikutus 
työympäristöön ja työturvallisuuteen.

Or. en
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Tarkistus 145
Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Esittelyjen ja käyttötestien aikana 
olisi toteutettava riittävät toimenpiteet 
ihmisten suojaamisen varmistamiseksi. 
Käyttötesteissä ei pitäisi pyrkiä 
testaamaan henkilönsuojaimen 
suojauskykyä, vaan niissä olisi arvioitava 
muita kuin suojaavia ominaisuuksia, 
kuten käyttömukavuutta, ergonomiaa ja 
muotoilua. Kaikille osapuolille, 
esimerkiksi työnantajalle sekä 
henkilönsuojaimen käyttäjälle tai 
kuluttajalle, olisi etukäteen ilmoitettava 
testin laajuudesta ja tarkoituksesta.

Or. en

Tarkistus 146
Terry Reintke, Karima Delli
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Talouden toimijoiden olisi oltava 
toimitusketjuun liittyvien tehtäviensä 
mukaisesti vastuussa tuotteiden 
vaatimustenmukaisuudesta, jotta 
varmistetaan yleisen edun, kuten terveyden 
ja turvallisuuden, sekä käyttäjien suojelun 
korkea taso ja taataan rehellinen kilpailu 
unionin markkinoilla.

(11) Talouden toimijoiden olisi oltava koko
toimitusketjuun liittyvien tehtäviensä 
mukaisesti vastuussa tuotteiden 
vaatimustenmukaisuudesta, jotta 
varmistetaan yleisen edun, kuten terveyden 
ja turvallisuuden, sekä käyttäjien 
asianmukaisen tiedonsaannin ja suojelun 
korkea taso ja taataan rehellinen kilpailu 
unionin markkinoilla.

Or. en
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Tarkistus 147
Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Talouden toimijoiden olisi oltava 
toimitusketjuun liittyvien tehtäviensä 
mukaisesti vastuussa tuotteiden
vaatimustenmukaisuudesta, jotta 
varmistetaan yleisen edun, kuten terveyden 
ja turvallisuuden, sekä käyttäjien suojelun 
korkea taso ja taataan rehellinen kilpailu 
unionin markkinoilla.

(11) Talouden toimijoiden olisi oltava 
toimitusketjuun liittyvien tehtäviensä 
mukaisesti vastuussa henkilönsuojainten
vaatimustenmukaisuudesta, jotta 
varmistetaan yleisen edun, kuten terveyden 
ja turvallisuuden, sekä käyttäjien ja 
tapauksen mukaan muiden ihmisten
suojelun korkea taso ja taataan rehellinen 
kilpailu unionin markkinoilla.

Or. en

Tarkistus 148
Guillaume Balas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Talouden toimijoiden olisi oltava 
toimitusketjuun liittyvien tehtäviensä 
mukaisesti vastuussa tuotteiden
vaatimustenmukaisuudesta, jotta 
varmistetaan yleisen edun, kuten terveyden 
ja turvallisuuden, sekä käyttäjien suojelun 
korkea taso ja taataan rehellinen kilpailu 
unionin markkinoilla.

(11) Talouden toimijoiden olisi oltava 
toimitusketjuun liittyvien tehtäviensä 
mukaisesti vastuussa henkilönsuojainten
vaatimustenmukaisuudesta, jotta 
varmistetaan yleisen edun, kuten terveyden 
ja turvallisuuden, sekä käyttäjien suojelun 
korkea taso ja taataan rehellinen kilpailu 
unionin markkinoilla.

Or. fr

Tarkistus 149
Anthea McIntyre



AM\1052326FI.doc 11/64 PE549.449v01-00

FI

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Kaikkien toimitus- ja jakeluketjuun 
kuuluvien talouden toimijoiden olisi 
toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että henkilönsuojaimet 
suojaavat ihmisten terveyttä ja 
turvallisuutta ja markkinoilla asetetaan 
saataville ainoastaan sellaisia tuotteita, 
jotka ovat tämän asetuksen vaatimusten 
mukaisia. Tässä asetuksessa olisi 
säädettävä selkeästä ja oikeasuhteisesta 
velvollisuuksien jakautumisesta, joka 
vastaa kunkin toimijan tehtävää toimitus-
ja jakeluketjussa.

(12) Kaikkien toimitus- ja jakeluketjuun 
kuuluvien talouden toimijoiden olisi 
toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että markkinoilla 
asetetaan saataville ainoastaan sellaisia 
henkilönsuojaimia, jotka ovat tämän 
asetuksen vaatimusten mukaisia. Tässä 
asetuksessa olisi säädettävä selkeästä ja 
oikeasuhteisesta velvollisuuksien 
jakautumisesta, joka vastaa kunkin 
talouden toimijan tehtävää toimitus- ja 
jakeluketjussa.

Or. en

Tarkistus 150
Guillaume Balas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Kaikkien toimitus- ja jakeluketjuun 
kuuluvien talouden toimijoiden olisi 
toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että henkilönsuojaimet 
suojaavat ihmisten terveyttä ja 
turvallisuutta ja markkinoilla asetetaan 
saataville ainoastaan sellaisia tuotteita, 
jotka ovat tämän asetuksen vaatimusten 
mukaisia. Tässä asetuksessa olisi 
säädettävä selkeästä ja oikeasuhteisesta 
velvollisuuksien jakautumisesta, joka 
vastaa kunkin toimijan tehtävää toimitus-
ja jakeluketjussa.

(12) Kaikkien toimitus- ja jakeluketjuun 
kuuluvien talouden toimijoiden olisi 
toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että henkilönsuojaimet 
suojaavat ihmisten terveyttä ja 
turvallisuutta ja markkinoilla asetetaan 
saataville ainoastaan sellaisia 
henkilönsuojaimia, jotka ovat tämän 
asetuksen vaatimusten mukaisia. Tässä 
asetuksessa olisi säädettävä selkeästä ja 
oikeasuhteisesta velvollisuuksien 
jakautumisesta, joka vastaa kunkin 
toimijan tehtävää toimitus- ja 
jakeluketjussa.

Or. fr
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Tarkistus 151
Guillaume Balas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Talouden toimijoiden, 
markkinavalvontaviranomaisten, 
käyttäjien ja kuluttajien välisen 
yhteydenpidon helpottamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi kannustettava 
talouden toimijoita ilmoittamaan 
verkkosivustonsa osoite postiosoitteen 
lisäksi.

Or. fr

Tarkistus 152
Guillaume Balas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) On tarpeen varmistaa, että kolmansista 
maista peräisin olevat henkilönsuojaimet, 
jotka tulevat unionin markkinoille, ovat 
tämän asetuksen vaatimusten mukaisia, ja 
etenkin että valmistajat ovat noudattaneet 
asianmukaisia arviointimenettelyitä. Sen 
vuoksi olisi säädettävä, että maahantuojat 
huolehtivat siitä, että henkilönsuojaimet, 
joita ne saattavat markkinoille, ovat tämän 
asetuksen vaatimusten mukaisia, ja että ne 
eivät saata markkinoille henkilönsuojaimia, 
jotka eivät ole tällaisten vaatimusten 
mukaisia tai jotka aiheuttavat riskin. Olisi 
myös säädettävä, että maahantuojien on 
huolehdittava siitä, että 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyjä on noudatettu ja että 

(14) On tarpeen varmistaa, että kolmansista 
maista peräisin olevat henkilönsuojaimet, 
jotka tulevat unionin markkinoille, ovat 
tämän asetuksen vaatimusten mukaisia, ja 
etenkin että valmistajat ovat noudattaneet 
asianmukaisia arviointimenettelyitä. Sen 
vuoksi olisi säädettävä, että maahantuojat 
huolehtivat siitä, että henkilönsuojaimet, 
joita ne saattavat markkinoille, ovat tämän 
asetuksen vaatimusten mukaisia, ja että ne 
eivät saata markkinoille henkilönsuojaimia, 
jotka eivät ole tällaisten vaatimusten 
mukaisia tai jotka aiheuttavat riskin. Olisi 
myös säädettävä, että maahantuojien on 
huolehdittava siitä, että 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyjä on noudatettu ja että 
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CE-merkintä ja valmistajien laatimat 
tekniset asiakirjat ovat 
markkinavalvontaviranomaisten saatavilla
tarkastusta varten.

CE-merkintä ja valmistajien laatimat 
tekniset asiakirjat ovat toimivaltaisten 
valvontaviranomaisten saatavilla 
tarkastusta varten.

Or. fr

Tarkistus 153
Ulla Tørnæs

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Henkilönsuojaimen markkinoille 
saattaessaan maahantuojan olisi merkittävä 
tuotteeseen nimensä ja osoitteensa 
yhteydenottoja varten. Poikkeuksista olisi 
säädettävä sellaisia tapauksia varten, joissa 
henkilönsuojaimen koko tai luonne ei 
mahdollista tällaista merkintää. Näihin 
kuuluvat tapaukset, joissa maahantuojan 
olisi avattava pakkaus merkitäkseen 
nimensä ja osoitteensa tuotteeseen.

(16) Henkilönsuojaimen markkinoille 
saattaessaan maahantuojan olisi merkittävä 
tuotteeseen nimensä ja osoitteensa 
yhteydenottoja varten sekä tiedot 
verkkosivustoista, joilla on 
henkilönsuojaimen loppukäyttäjille 
lisätietoa henkilönsuojaimen 
asianmukaisesta käytöstä. Poikkeuksista 
olisi säädettävä sellaisia tapauksia varten, 
joissa henkilönsuojaimen koko tai luonne 
ei mahdollista tällaista merkintää. Näihin 
kuuluvat tapaukset, joissa maahantuojan 
olisi avattava pakkaus merkitäkseen 
nimensä ja osoitteensa tuotteeseen.

Or. en

Tarkistus 154
Ulla Tørnæs

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Jos talouden toimija joko saattaa 
henkilönsuojaimen markkinoille omalla 
nimellään tai tavaramerkillään tai muuttaa 
tuotetta sellaisella tavalla, joka voi 

(17) Jos talouden toimija joko saattaa 
henkilönsuojaimen markkinoille omalla 
nimellään tai tavaramerkillään tai muuttaa 
tuotetta sellaisella tavalla, joka voi 
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vaikuttaa tämän asetuksen vaatimusten 
täyttymiseen, kyseistä toimijaa olisi 
pidettävä valmistajana, ja siksi sen olisi 
hoidettava valmistajalle kuuluvat 
velvollisuudet.

vaikuttaa tämän asetuksen vaatimusten 
täyttymiseen, kyseistä toimijaa pidetään
valmistajana, ja siksi sen olisi hoidettava 
valmistajalle kuuluvat velvollisuudet.

Or. en

Tarkistus 155
Guillaume Balas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Jos talouden toimija joko saattaa 
henkilönsuojaimen markkinoille omalla 
nimellään tai tavaramerkillään tai muuttaa 
tuotetta sellaisella tavalla, joka voi 
vaikuttaa tämän asetuksen vaatimusten 
täyttymiseen, kyseistä toimijaa olisi 
pidettävä valmistajana, ja siksi sen olisi 
hoidettava valmistajalle kuuluvat 
velvollisuudet.

(17) Jos talouden toimija joko saattaa 
henkilönsuojaimen markkinoille omalla
nimellään tai tavaramerkillään tai muuttaa 
henkilönsuojainta sellaisella tavalla, joka 
voi vaikuttaa tämän asetuksen vaatimusten 
täyttymiseen, kyseistä toimijaa olisi 
pidettävä valmistajana, ja siksi sen olisi 
hoidettava valmistajalle kuuluvat 
velvollisuudet.

Or. fr

Tarkistus 156
Terry Reintke, Karima Delli
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Koska jakelijat ja maahantuojat ovat 
lähellä markkinoita, niiden olisi oltava 
mukana toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten markkinavalvontatehtävissä 
ja oltava valmiita osallistumaan niihin 
aktiivisesti toimittamalla asianomaisille 
viranomaisille kaikki tarvittavat kyseiseen 

(18) Koska jakelijat ja maahantuojat ovat 
lähellä markkinoita, niiden olisi oltava 
mukana toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten markkinavalvontatehtävissä 
vain, jos voidaan välttää kaikki 
eturistiriidat, ja oltava valmiita 
osallistumaan niihin aktiivisesti 
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henkilönsuojaimeen liittyvät tiedot. toimittamalla asianomaisille viranomaisille 
kaikki tarvittavat kyseiseen 
henkilönsuojaimeen liittyvät tiedot.

Or. en

Tarkistus 157
Ulla Tørnæs

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Koska jakelijat ja maahantuojat ovat 
lähellä markkinoita, niiden olisi oltava 
mukana toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten markkinavalvontatehtävissä 
ja oltava valmiita osallistumaan niihin 
aktiivisesti toimittamalla asianomaisille 
viranomaisille kaikki tarvittavat kyseiseen 
henkilönsuojaimeen liittyvät tiedot.

(18) Koska jakelijat ja maahantuojat ovat 
lähellä markkinoita, niiden olisi oltava 
mukana toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten markkinavalvontatehtävissä 
ja niiden on oltava valmiita osallistumaan 
niihin aktiivisesti toimittamalla 
asianomaisille viranomaisille kaikki 
tarvittavat kyseiseen henkilönsuojaimeen 
liittyvät tiedot.

Or. en

Tarkistus 158
Jérôme Lavrilleux

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Henkilönsuojaimen jäljitettävyyden 
varmistaminen koko toimitusketjussa 
edistää markkinavalvonnan 
yksinkertaistamista ja tehostamista. 
Tehokas jäljitettävyysjärjestelmä auttaa 
markkinavalvontaviranomaisia jäljittämään 
talouden toimijat, jotka ovat asettaneet 
vaatimustenvastaisia tuotteita saataville 
markkinoilla.

(19) Henkilönsuojaimen jäljitettävyyden 
varmistaminen koko toimitusketjussa 
edistää markkinavalvonnan 
yksinkertaistamista ja tehostamista. 
Tehokas jäljitettävyysjärjestelmä auttaa 
markkinavalvontaviranomaisia jäljittämään 
talouden toimijat, jotka ovat asettaneet 
vaatimustenvastaisia tuotteita saataville 
markkinoilla, ja määrittämään tarkasti, 
kiistattomasti ja avoimesti kunkin 
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toimijan vastuun.

Or. fr

Tarkistus 159
Terry Reintke, Karima Delli
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Henkilönsuojaimen jäljitettävyyden 
varmistaminen koko toimitusketjussa 
edistää markkinavalvonnan 
yksinkertaistamista ja tehostamista. 
Tehokas jäljitettävyysjärjestelmä auttaa 
markkinavalvontaviranomaisia jäljittämään 
talouden toimijat, jotka ovat asettaneet 
vaatimustenvastaisia tuotteita saataville 
markkinoilla.

(19) Henkilönsuojaimen jäljitettävyyden 
varmistaminen koko toimitusketjussa 
edistää markkinavalvonnan 
yksinkertaistamista ja tehostamista. 
Tehokas jäljitettävyysjärjestelmä auttaa 
markkinavalvontaviranomaisia jäljittämään 
talouden toimijat, jotka ovat asettaneet
vaatimustenvastaisia tuotteita saataville 
markkinoilla.

Or. en

Tarkistus 160
Guillaume Balas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Henkilönsuojaimen jäljitettävyyden 
varmistaminen koko toimitusketjussa 
edistää markkinavalvonnan 
yksinkertaistamista ja tehostamista. 
Tehokas jäljitettävyysjärjestelmä auttaa 
markkinavalvontaviranomaisia jäljittämään 
talouden toimijat, jotka ovat asettaneet 
vaatimustenvastaisia tuotteita saataville 
markkinoilla.

(19) Henkilönsuojaimen jäljitettävyyden 
varmistaminen koko toimitusketjussa 
edistää markkinavalvonnan 
yksinkertaistamista ja tehostamista. 
Tehokas jäljitettävyysjärjestelmä auttaa 
markkinavalvontaviranomaisia jäljittämään 
talouden toimijat, jotka ovat asettaneet 
vaatimustenvastaisia henkilönsuojaimia
saataville markkinoilla.

Or. fr
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Tarkistus 161
Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) On tarpeen määritellä selvästi tämän 
asetuksen soveltamisala ja suhde 
jäsenvaltioiden oikeuteen säätää 
henkilönsuojainten käyttöä työpaikoilla 
koskevista vaatimuksista etenkin 
neuvoston direktiivin 89/656/ETY19

nojalla, jotta vältetään mahdolliset 
sekaannukset ja epäselvyydet ja 
varmistetaan siten vaatimusten mukaisten 
henkilönsuojainten vapaa liikkuvuus

(21) On tarpeen määritellä selvästi tämän 
asetuksen soveltamisala ja suhde 
jäsenvaltioiden oikeuteen säätää 
henkilönsuojainten käyttöä työpaikoilla 
koskevista vaatimuksista etenkin 
neuvoston direktiivin 89/656/ETY19

nojalla, jotta vältetään mahdolliset 
sekaannukset ja epäselvyydet ja 
varmistetaan siten vaatimusten mukaisten 
henkilönsuojainten vapaa liikkuvuus. 
Kyseisen direktiivin 4 artiklassa 
velvoitetaan työnantajat antamaan 
käyttöön henkilönsuojaimet, jotka ovat 
niiden asiaan liittyvien unionin 
säännösten mukaisia, jotka koskevat 
suunnittelussa ja valmistuksessa 
huomioon otettavia terveys- ja 
turvallisuusvaatimuksia. Kyseisen 
artiklan nojalla henkilönsuojainten 
valmistajien, jotka antavat kyseisen 
henkilönsuojaimen työntekijöidensä 
käyttöön, on varmistettava, että tällaiset 
henkilönsuojaimet täyttävät tämän 
asetuksen vaatimukset.

__________________ __________________
19 Neuvoston direktiivi 89/656/ETY, 
annettu 30 päivänä marraskuuta 1989, 
työntekijöiden työpaikalla käyttämille 
henkilönsuojaimille turvallisuutta ja 
terveyttä varten asetettavista 
vähimmäisvaatimuksista (EYVL L 393, 
30.12.1989, s. 18).

19 Neuvoston direktiivi 89/656/ETY, 
annettu 30 päivänä marraskuuta 1989, 
työntekijöiden työpaikalla käyttämille 
henkilönsuojaimille turvallisuutta ja 
terveyttä varten asetettavista 
vähimmäisvaatimuksista (EYVL L 393, 
30.12.1989, s. 18).

Or. en
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Tarkistus 162
David Casa

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Jotta voidaan varmistaa, että 
henkilönsuojaimet tarkastetaan uusimman 
tekniikan perusteella, EU-
tyyppitarkastustodistuksen voimassaolo 
olisi säädettävä enintään viideksi vuodeksi. 
Todistuksen tarkistusprosessista olisi 
säädettävä. 
Markkinavalvontaviranomaisten työn 
helpottamiseksi todistukselta olisi 
vaadittava vähimmäissisältö.

(24) Jotta voidaan varmistaa, että 
henkilönsuojaimet tarkastetaan uusimman 
tekniikan perusteella, EU-
tyyppitarkastustodistuksen voimassaolo 
olisi säädettävä enintään seitsemäksi
vuodeksi. Todistuksen tarkistusprosessista 
olisi säädettävä. Tarkistusprosessin olisi 
oltava yksinkertainen ja nopea menettely. 
Markkinavalvontaviranomaisten työn 
helpottamiseksi todistukselta olisi 
vaadittava vähimmäissisältö.

Or. en

Tarkistus 163
Guillaume Balas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) CE-merkinnän olisi oltava ainoa 
merkintä, jota käytetään osoittamaan, että 
henkilönsuojain on unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännön 
vaatimusten mukainen. Muita merkintöjä 
olisi kuitenkin voitava käyttää, jos ne 
parantavat kuluttajansuojaa eivätkä kuulu 
unionin yhdenmukaistamislainsäädännön 
soveltamisalaan.

(27) CE-merkinnän olisi oltava ainoa 
merkintä, jota käytetään osoittamaan, että 
henkilönsuojain on unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännön 
vaatimusten mukainen. Muita merkintöjä 
olisi kuitenkin voitava käyttää, jos ne 
parantavat kuluttajien terveyden ja 
turvallisuuden suojaa eivätkä kuulu 
unionin yhdenmukaistamislainsäädännön 
soveltamisalaan.

Or. fr
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Tarkistus 164
Guillaume Balas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Olennaisten turvallisuusvaatimusten
noudattamisen varmistamiseksi on tarpeen 
säätää asianmukaisista 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyistä, joita valmistajan on 
noudatettava. Direktiivissä 89/686/ETY 
luokitellaan henkilönsuojaimet kolmeen 
luokkaan, joihin sovelletaan eri 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyjä. Jotta voidaan 
varmistaa kaikkien henkilönsuojainten 
yhtenäisen korkea turvallisuustaso, olisi 
laajennettava niiden tuotteiden luetteloa, 
joihin sovelletaan yhtä tuotantovaiheeseen 
liittyvistä vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyistä. Kutakin 
henkilösuojainluokkaa koskevat 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyt olisi määritettävä 
mahdollisimman pitkälti päätöksessä N:o 
768/2008/EY säädettyjen 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyjä koskevien moduulien 
pohjalta.

(28) Olennaisten terveys- ja 
turvallisuusvaatimusten noudattamisen 
varmistamiseksi on tarpeen säätää 
asianmukaisista vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyistä, joita valmistajan on 
noudatettava. Direktiivissä 89/686/ETY 
luokitellaan henkilönsuojaimet kolmeen 
luokkaan, joihin sovelletaan eri 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyjä. Jotta voidaan 
varmistaa kaikkien henkilönsuojainten 
yhtenäisen korkea turvallisuustaso, olisi 
laajennettava niiden tuotteiden luetteloa, 
joihin sovelletaan yhtä tuotantovaiheeseen 
liittyvistä vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyistä. Kutakin 
henkilönsuojainluokkaa koskevat 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyt olisi määritettävä 
mahdollisimman pitkälti päätöksessä N:o 
768/2008/EY säädettyjen 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyjä koskevien moduulien 
pohjalta.

Or. fr

Tarkistus 165
Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Olennaisten turvallisuusvaatimusten
noudattamisen varmistamiseksi on tarpeen 
säätää asianmukaisista 

(28) Tässä asetuksessa säädettyjen
olennaisten terveys- ja 
turvallisuusvaatimusten noudattamisen 
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vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyistä, joita valmistajan on 
noudatettava. Direktiivissä 89/686/ETY 
luokitellaan henkilönsuojaimet kolmeen 
luokkaan, joihin sovelletaan eri 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyjä. Jotta voidaan 
varmistaa kaikkien henkilönsuojainten 
yhtenäisen korkea turvallisuustaso, olisi 
laajennettava niiden tuotteiden luetteloa, 
joihin sovelletaan yhtä tuotantovaiheeseen 
liittyvistä vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyistä. Kutakin 
henkilösuojainluokkaa koskevat 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyt olisi määritettävä 
mahdollisimman pitkälti päätöksessä N:o 
768/2008/EY säädettyjen 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyjä koskevien moduulien 
pohjalta.

varmistamiseksi on tarpeen säätää 
asianmukaisista vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyistä, joita valmistajan on 
noudatettava. Direktiivissä 89/686/ETY 
luokitellaan henkilönsuojaimet kolmeen 
luokkaan, joihin sovelletaan eri 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyjä. Jotta voidaan 
varmistaa kaikkien henkilönsuojainten 
yhtenäisen korkea turvallisuustaso, olisi 
laajennettava niiden tuotteiden luetteloa, 
joihin sovelletaan yhtä tuotantovaiheeseen 
liittyvistä vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyistä. Kutakin 
henkilönsuojainluokkaa koskevat 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyt olisi määritettävä 
mahdollisimman pitkälti päätöksessä N:o 
768/2008/EY säädettyjen 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyjä koskevien moduulien 
pohjalta.

Or. en

Tarkistus 166
David Casa

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Tekniikan kehityksen ja uuden 
tieteellisen näytön ottamiseksi huomioon 
komissiolle olisi siirrettävä valta antaa 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädöksiä, joilla muutetaan kuhunkin 
luokkaan kuuluvien henkilönsuojainten 
luetteloa. On erityisen tärkeää, että 
komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava, että 

(31) Tekniikan kehityksen ja uuden 
tieteellisen näytön ottamiseksi huomioon 
komissiolle olisi siirrettävä valta antaa 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädöksiä, joilla muutetaan kuhunkin 
luokkaan kuuluvien henkilönsuojainten 
luetteloa. On erityisen tärkeää, että 
komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla, ja kuulee sellaisten 
alojen työntekijä- ja työnantajajärjestöjen 
edustajia, joiden toiminnoissa yleensä 
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asiaankuuluvat asiakirjat toimitetaan 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
samanaikaisesti, ajoissa ja asianmukaisesti.

käytetään henkilönsuojaimia. Komission 
olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan 
ja laatiessaan varmistettava, että 
asiaankuuluvat asiakirjat toimitetaan 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
samanaikaisesti, ajoissa ja asianmukaisesti.

Or. en

Tarkistus 167
Ulla Tørnæs

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Tekniikan kehityksen ja uuden 
tieteellisen näytön ottamiseksi huomioon 
komissiolle olisi siirrettävä valta antaa 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädöksiä, joilla muutetaan kuhunkin 
luokkaan kuuluvien henkilönsuojainten 
luetteloa. On erityisen tärkeää, että 
komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava, että 
asiaankuuluvat asiakirjat toimitetaan 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
samanaikaisesti, ajoissa ja asianmukaisesti.

(31) Tekniikan kehityksen ja uuden 
tieteellisen näytön ottamiseksi huomioon 
komissiolle olisi siirrettävä valta antaa 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädöksiä, joilla muutetaan kuhunkin 
luokkaan kuuluvien henkilönsuojainten 
luetteloa. On erityisen tärkeää, että 
komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla, ja arvioi ehdotustensa 
vaikutukset. Komission olisi delegoituja 
säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asiaankuuluvat 
asiakirjat toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 
samanaikaisesti, ajoissa ja asianmukaisesti.

Or. en

Tarkistus 168
Ulla Tørnæs

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(33) Jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä 
säännöt tämän asetuksen säännösten 
rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista 
ja varmistettava, että ne pannaan 
täytäntöön. Seuraamusten olisi oltava 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

(33) Jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä 
säännöt tämän asetuksen säännösten 
ohjeistuksesta, valvonnasta ja rikkomiseen 
sovellettavista seuraamuksista ja 
varmistettava, että ne pannaan täytäntöön, 
sillä ohjeistus on paras keino välttää 
työnantajien, henkilönsuojainten 
valmistajien ja loppukäyttäjien tahattomat 
virheet. Seuraamusten olisi oltava 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

Or. en

Tarkistus 169
Terry Reintke, Karima Delli
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä 
säännöt tämän asetuksen säännösten 
rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista 
ja varmistettava, että ne pannaan 
täytäntöön. Seuraamusten olisi oltava 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

(33) Jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä 
säännöt tämän asetuksen säännösten 
valvonnasta, sanktioista ja säännösten
rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista 
ja varmistettava, että ne pannaan 
täytäntöön. Seuraamusten ja sanktioiden
olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja 
varoittavia.

Or. en

Tarkistus 170
David Casa

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(33) Jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä 
säännöt tämän asetuksen säännösten 
rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista 
ja varmistettava, että ne pannaan 
täytäntöön. Seuraamusten olisi oltava 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

(33) Jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä 
säännöt tämän asetuksen säännösten 
rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista 
ja varmistettava, että ne pannaan 
täytäntöön. Seuraamukset olisi 
määrättävä ripeästi ja niiden olisi oltava 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

Or. en

Tarkistus 171
Ulla Tørnæs

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(33 a) Jäsenvaltioiden olisi perustettava 
mieluiten yhteistyössä 
valvontaviranomaisten ja 
työmarkkinaosapuolten kanssa keskitetty 
asiointipiste, johon henkilönsuojainten 
loppukäyttäjät voivat ilmoittaa 
henkilönsuojainten puutteista ja niitä 
koskevista virheistä. 
Valvontaviranomaisilla on velvollisuus 
ryhtyä nopeisiin ja tehokkaisiin toimiin 
loppukäyttäjien ilmoitusten johdosta.

Or. en

Tarkistus 172
Claude Rolin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(33 a) Direktiivissä 89/656/ETY asetetaan 



PE549.449v01-00 24/64 AM\1052326FI.doc

FI

työntekijöiden työpaikalla käyttämiä 
henkilönsuojaimia koskevat 
vähimmäisvaatimukset, ja kansallisissa 
työturvallisuussäännöksissä 
henkilönsuojainten käyttö säädetään 
pakolliseksi. Niinpä kunkin jäsenvaltion 
olisi toteutettava tarvittavat toimenpiteet 
kannustaakseen työnantajia ja 
työntekijöitä käyttämään asianmukaisia 
henkilönsuojaimia, myös tiedottamalla 
työnantajille, työntekijöille ja 
ammattijärjestöille selkeästi 
henkilönsuojainten käytön 
pakollisuudesta ja nostamalla esimerkiksi 
hyvistä käytännöistä työnantajat, jotka 
soveltavat näitä sääntöjä ja noudattavat 
toimenpiteistä työntekijöiden 
turvallisuuden ja terveyden parantamisen 
edistämiseksi työssä annetun direktiivin 
89/391/ETY 6 artiklan 2 kohdassa 
säädettyjä ehkäiseviä toimenpiteitä 
koskevia yleisiä periaatteita.

Or. fr

Tarkistus 173
Terry Reintke, Karima Delli
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(35 a) Pimeään työhön olisi kiinnitettävä 
erityistä huomiota, koska työterveys- ja 
työturvallisuussäännösten noudattamista 
ei voida pimeässä työssä valvoa ja pimeää 
työtä tehdään olosuhteissa, joissa 
työtekijät altistuvat suurille 
terveysriskeille ja työnantajat välttävät 
vastuun. Kotitaloustyö, jota tekevät 
pääasiassa naiset, on erityinen haaste, 
koska se on epävirallista, yksilöllistä ja 
luonteeltaan näkymätöntä.
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Or. en

Tarkistus 174
Terry Reintke, Karima Delli
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(35 b) Terveys- ja turvallisuusvalistus, 
mukaan lukien tiedottaminen 
henkilönsuojaimista, olisi sisällytettävä 
opetussuunnitelmiin jo varhaisiällä, jotta 
tapaturmien määrä saadaan laskuun ja 
terveys ja turvallisuus kohentuvat. 
Terveyttä ja turvallisuutta sekä 
henkilönsuojaimia koskeva koulutus olisi 
sisällytettävä etenkin ammatilliseen 
koulutukseen, se olisi tunnustettava ja sen 
suorittamisesta olisi annettava todistus. 
Yrittäjille suunnattua tiedotusta ja 
koulutusta olisi pyrittävä parantamaan 
merkittävästi. Tekniikan kehityksen ja 
uusien haasteiden johdosta kehitettyjä 
uusia henkilönsuojaimia koskevan 
tutkimuksen tuloksia olisi levitettävä 
tehokkaammin.

Or. en

Tarkistus 175
Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Direktiiviä 89/686/ETY on muutettu 
useita kertoja. Koska asiasisältöön on 
tarkoitus tehdä vielä muitakin tarkistuksia 
ja jotta voidaan varmistaa yhdenmukainen

(36) Direktiiviä 89/686/ETY on muutettu 
useita kertoja. Koska asiasisältöön on 
tarkoitus tehdä vielä muitakin tarkistuksia 
ja jotta voidaan varmistaa täytäntöönpano 
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täytäntöönpano kaikkialla unionissa, 
direktiivi 89/686/ETY olisi kumottava ja 
korvattava asetuksella,

kaikkialla unionissa, direktiivi 89/686/ETY 
olisi kumottava ja korvattava asetuksella,

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden sääntelyjärjestelmät poikkeavat toisistaan merkittävästi. Sen vuoksi ei ole 
realistista odottaa, että lainsäädännön täytäntöönpano jäsenvaltioissa olisi yhdenmukaista. 
Ehdotetun lainsäädännön toivottujen tavoitteiden saavuttaminen on mahdollista ilman 
yhdenmukaista täytäntöönpanoa.

Tarkistus 176
Guillaume Balas

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa säädetään 
henkilönsuojainten suunnitteluun ja 
valmistukseen sovellettavista 
vaatimuksista, joiden tarkoituksena on 
varmistaa käyttäjien terveyden ja 
turvallisuuden suojelu ja säännöt 
henkilönsuojainten vapaasta liikkuvuudesta 
unionissa.

Tässä asetuksessa säädetään markkinoilla 
saataville asetettavien henkilönsuojainten 
suunnitteluun ja valmistukseen 
sovellettavista vaatimuksista, joiden 
tarkoituksena on varmistaa käyttäjien 
terveyden ja turvallisuuden suojelu ja 
säännöt henkilönsuojainten vapaasta 
liikkuvuudesta unionissa.

Or. fr

Tarkistus 177
Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) henkilönsuojaimiin, jotka on tarkoitettu 
yksityiseen käyttöön suojaamaan muilta 
kuin äärimmäisiltä ilmasto-oloilta;

c) henkilönsuojaimiin, jotka on tarkoitettu 
yksityiseen käyttöön suojaamaan



AM\1052326FI.doc 27/64 PE549.449v01-00

FI

Or. en

Tarkistus 178
Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta – i alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i) muilta kuin äärimmäisiltä ilmasto-
oloilta (kausivaatetus, sateenvarjot ym.);

Or. en

Tarkistus 179
Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta – ii alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii) kosteudelta ja vedeltä 
(astianpesukäsineet ym.);

Or. en

Tarkistus 180
Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta – iii alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iii) kuumuudelta (käsineet ym.), joiden 
osalta talouden toimija ei nimenomaisesti 
ilmaise äärimmäiseltä kuumuudelta 
suojaavaa tarkoitusta;

Or. en
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Tarkistus 181
Guillaume Balas

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) henkilönsuojaimiin, joita käytetään 
merialuksilla tai ilma-aluksissa, joihin 
jäsenvaltiot soveltavat asiaankuuluvia 
kansainvälisiä sopimuksia;

d) henkilönsuojaimiin, joita käytetään 
yksinomaan merialuksilla tai ilma-
aluksissa, joihin jäsenvaltiot soveltavat 
asiaankuuluvia kansainvälisiä sopimuksia;

Or. fr

Tarkistus 182
Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) sellaisten kaksi- ja kolmipyöräisten 
moottoriajoneuvojen käyttäjien pään-, 
kasvojen- tai silmiensuojaimiin, joihin 
sovelletaan asiaankuuluvaa Yhdistyneiden 
kansakuntien Euroopan talouskomission 
(UNECE) sääntöä.

e) sellaisiin käyttäjien pään-, kasvojen- tai 
silmiensuojaimiin, joihin sovelletaan 
Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan 
talouskomission (UNECE) sääntöä 
22 yhdenmukaisista säännöksistä, jotka 
koskevat moottoripyörien ja mopojen 
kuljettajien ja matkustajien suojakypärien 
ja niiden visiirien hyväksymistä.

Or. en

Tarkistus 183
Terry Reintke, Karima Delli
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Näissä tapauksissa käyttäjien terveys ja 
turvallisuus on varmistettava 
mahdollisimman hyvin tämän asetuksen 
tarkoituksen sekä työterveydestä ja -
turvallisuudesta annetun puitedirektiivin 
89/391/ETY mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Poikkeukset on rajoitettava vain ehdottoman välttämättömiin, minkä vuoksi tekstiin lisätään 
direktiivin 2 artiklan 2 kohtaa vastaava säännös.

Tarkistus 184
Guillaume Balas

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) välinettä, joka on tarkoitettu henkilön 
käytettäväksi tai pidettäväksi suojaamaan 
yhdeltä tai useammalta hänen terveyteensä 
tai turvallisuuteensa kohdistuvalta vaaralta 
ja joka saatetaan markkinoille erillisenä tai 
yhdistettynä henkilökohtaiseen 
välineeseen, joka ei ole suojaava;

a) välinettä, joka on suunniteltu ja 
valmistettu henkilön käytettäväksi tai 
pidettäväksi suojaamaan yhdeltä tai 
useammalta hänen terveyteensä tai 
turvallisuuteensa kohdistuvalta vaaralta ja 
joka saatetaan markkinoille erillisenä tai 
yhdistettynä henkilökohtaiseen 
välineeseen, joka ei ole suojaava;

Or. fr

Tarkistus 185
Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) välinettä, joka on tarkoitettu henkilön 
käytettäväksi tai pidettäväksi suojaamaan 
yhdeltä tai useammalta hänen terveyteensä 
tai turvallisuuteensa kohdistuvalta vaaralta 
ja joka saatetaan markkinoille erillisenä tai 
yhdistettynä henkilökohtaiseen 
välineeseen, joka ei ole suojaava;

a) välinettä, joka on suunniteltu ja 
valmistettu henkilön käytettäväksi tai 
pidettäväksi suojaamaan yhdeltä tai 
useammalta hänen terveyteensä tai 
turvallisuuteensa kohdistuvalta vaaralta ja 
joka saatetaan markkinoille erillisenä tai 
yhdistettynä henkilökohtaiseen 
välineeseen, joka ei ole suojaava;

Or. en

Tarkistus 186
Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kaikkia a alakohdassa tarkoitettujen 
sellaisten välineiden liitosjärjestelmiä, 
jotka eivät ole henkilön pitämiä tai 
käyttämiä, jotka on tarkoitettu yhdistämään 
kyseinen väline sen ulkopuoliseen 
laitteeseen tai rakenteeseen, jotka voidaan 
poistaa ja joita ei ole tarkoitettu pysyvästi 
kiinnitetyiksi rakenteeseen;

c) kaikkia a alakohdassa tarkoitettujen 
sellaisten välineiden liitosjärjestelmiä, 
jotka eivät ole henkilön pitämiä tai 
käyttämiä mutta jotka ovat olennaisia 
välineen toiminnan kannalta, jotka on 
tarkoitettu yhdistämään kyseinen väline 
sen ulkopuoliseen laitteeseen tai 
rakenteeseen, jotka voidaan poistaa ja joita 
ei ole tarkoitettu pysyvästi kiinnitetyiksi 
rakenteeseen;

Or. en

Tarkistus 187
Terry Reintke, Karima Delli
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

2. ’yksilöllisesti säädettävällä 
henkilönsuojaimella’ sarjatuotantona 
valmistettavaa henkilönsuojainta, joista 
kukin on valmistettu sopimaan yksittäiselle 
käyttäjälle;

2. ’yksilöllisesti säädettävällä 
henkilönsuojaimella’ henkilönsuojainta, 
joista kukin on valmistettu sopimaan 
yksittäiselle käyttäjälle ja vastaamaan 
tämän erityistarpeita ja -ominaisuuksia;

Or. en

Tarkistus 188
Terry Reintke, Karima Delli
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. ’mittatilaustyönä valmistettavalla 
henkilönsuojaimella’ henkilönsuojainta, 
jota valmistetaan perusmallin pohjalta yksi 
kappale vastaamaan yksittäisen käyttäjän 
erityistarpeita kyseisen perusmallin 
suunnittelijan ohjeiden mukaisesti ja 
sallitun vaihtelun puitteissa;

3. ’mittatilaustyönä valmistettavalla 
henkilönsuojaimella’ henkilönsuojainta, 
jota valmistetaan perusmallin pohjalta yksi 
kappale vastaamaan yksittäisen käyttäjän 
erityistarpeita kyseisen perusmallin 
valmistajan ohjeiden mukaisesti ja 
vaihtelun puitteissa;

Or. en

Tarkistus 189
Guillaume Balas

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 6 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. ’loppukäyttäjällä’ henkilönsuojainta 
pitävää tai käyttävää henkilöä;

Or. en
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Tarkistus 190
Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 18 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

18 a. ’unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännöllä’ mitä 
tahansa unionin lainsäädäntöä, jolla 
yhdenmukaistetaan tuotteiden kaupan 
pitämisen ehtoja;

Or. en

Tarkistus 191
Terry Reintke, Karima Delli
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että henkilönsuojaimia 
voidaan asettaa saataville markkinoilla 
vain, jos ne asianmukaisesti säilytettyinä ja 
aiottuun tarkoitukseen käytettyinä ovat 
tämän asetuksen mukaisia.

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarvittavat ja asianmukaiset toimenpiteet 
sen varmistamiseksi ja valvomiseksi, että
henkilönsuojaimia voidaan asettaa 
saataville markkinoilla vain, jos ne 
asianmukaisesti säilytettyinä, toiminnot 
selkeästi selitettyinä ja aiottuun 
tarkoitukseen käytettyinä ovat tämän 
asetuksen mukaisia.

Or. en

Tarkistus 192
Terry Reintke, Karima Delli
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Henkilönsuojainten on täytettävä liitteessä 
II vahvistetut niihin sovellettavat 
olennaiset terveys- ja 
turvallisuusvaatimukset.

Henkilönsuojainten on täytettävä liitteessä 
II vahvistetut niihin sovellettavat 
olennaiset terveys- ja 
turvallisuusvaatimukset ja kaikki 
direktiivin 89/391/ETY säännökset.

Or. en

Perustelu

Henkilönsuojainten on äärimmäisen tärkeää olla täysin työterveys- ja 
työturvallisuusdirektiivin säännösten mukaisia.

Tarkistus 193
Terry Reintke, Karima Delli
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tämä asetus ei vaikuta jäsenvaltioiden 
oikeuteen säätää henkilönsuojainten 
käyttöä koskevista vaatimuksista, etenkin 
niiden pannessa täytäntöön direktiiviä 
89/656/ETY, edellyttäen että kyseiset 
vaatimukset eivät vaikuta tämän 
asetuksen mukaisesti markkinoille 
saatettujen henkilönsuojainten 
suunnitteluun.

Tämä asetus ei vaikuta jäsenvaltioiden 
oikeuteen säätää henkilönsuojainten 
käyttöä koskevista vaatimuksista, etenkin 
niiden pannessa täytäntöön direktiiviä 
89/656/ETY, edellyttäen että kyseiset 
vaatimukset ovat perusteltuja käyttäjän 
terveyteen ja turvallisuuteen liittyvän 
lisäarvonsa vuoksi.

Or. en

Tarkistus 194
Jutta Steinruck

Ehdotus asetukseksi
-7 artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

-7 artikla

Käyttötestit

Sertifioimatonta henkilönsuojainta 
voidaan käyttötestiä varten luovuttaa 
rajallinen määrä enintään kuuden 
kuukauden ajaksi testaus- tai 
validointitarkoituksiin. Valmistajan on 
ennen käyttötestin alkua ilmoitettava 
testin kesto ja tarkoitus sekä perustelut, ja 
asianomaisten osapuolten on 
vahvistettava nämä tiedot. Käyttötestejä 
saa suorittaa vain vaarattomissa 
olosuhteissa ja muun muassa 
käyttömukavuuden, ergonomian ja 
muotoilun arvioimiseksi. Asianomaisten 
osapuolten on voitava tutustua 
akkreditoitujen tai hyväksyttyjen 
laboratorioiden tai valmistajien laatimiin 
tarvittaviin testausasiakirjoihin, jotka 
liitetään teknisiin asiakirjoihin, käyttäjien 
suojelun varmistamiseksi. Testausjakson 
päätyttyä testissä käytetyt 
henkilönsuojaimet palautetaan 
valmistajalle.

Käyttötesteissä ei pidä pyrkiä testaamaan 
henkilönsuojainten suojauskykyä vaan 
pikemminkin arvioimaan esimerkiksi 
käyttömukavuutta, ergonomiaa ja 
muotoilua. Kaikille osapuolille, 
esimerkiksi työnantajalle sekä 
henkilönsuojaimen pitäjälle tai 
loppukäyttäjälle, on etukäteen 
ilmoitettava testin laajuudesta ja 
tarkoituksesta.

Or. de

Tarkistus 195
Guillaume Balas

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot eivät saa estää asettamasta 
messuilla, näyttelyissä ja
esittelytilaisuuksissa näytteille 
henkilönsuojaimia, jotka eivät ole tämän 
asetuksen mukaisia, jos näkyvässä 
merkinnässä selvästi ilmoitetaan, että 
henkilönsuojaimet eivät ole tämän 
asetuksen mukaisia eivätkä saatavilla 
markkinoilla, ennen kuin ne on saatettu 
vaatimusten mukaisiksi.

2. Jäsenvaltiot eivät saa estää asettamasta 
messuilla, näyttelyissä,
esittelytilaisuuksissa tai vastaavissa 
tapahtumissa näytteille henkilönsuojaimia, 
jotka eivät ole tämän asetuksen mukaisia, 
jos näkyvässä merkinnässä selvästi 
ilmoitetaan, että henkilönsuojaimet eivät 
ole tämän asetuksen mukaisia eivätkä 
saatavilla markkinoilla, ennen kuin ne on 
saatettu vaatimusten mukaisiksi.

Or. fr

Tarkistus 196
David Casa

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot eivät saa estää asettamasta 
messuilla, näyttelyissä ja 
esittelytilaisuuksissa näytteille 
henkilönsuojaimia, jotka eivät ole tämän 
asetuksen mukaisia, jos näkyvässä 
merkinnässä selvästi ilmoitetaan, että 
henkilönsuojaimet eivät ole tämän 
asetuksen mukaisia eivätkä saatavilla 
markkinoilla, ennen kuin ne on saatettu 
vaatimusten mukaisiksi.

2. Jäsenvaltiot eivät saa estää asettamasta 
messuilla, näyttelyissä ja 
esittelytilaisuuksissa näytteille 
henkilönsuojaimia, jotka eivät ole tämän 
asetuksen mukaisia, jos näytteillepanijalle 
varatulla alueella on näkyvillä kylttejä, 
joissa ilmoitetaan selvästi, että 
henkilönsuojaimet eivät ole tämän 
asetuksen mukaisia eivätkä saatavilla 
markkinoilla, ennen kuin ne on saatettu 
vaatimusten mukaisiksi.

Or. en

Tarkistus 197
Jutta Steinruck

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Esittelyn aikana on toteutettava riittävät 
toimenpiteet ihmisten suojaamisen 
varmistamiseksi.

Esittelyn ja ajallisesti rajoitettujen 
käyttötestien aikana on toteutettava 
riittävät toimenpiteet ihmisten suojaamisen 
varmistamiseksi ja tietämyksen 
lisäämiseksi. Henkilönsuojaimeen on 
selkeästi ja pysyvästi merkittävä maininta 
”vain käyttötestaukseen”.

Or. de

Tarkistus 198
Terry Reintke, Karima Delli
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Esittelyn aikana on toteutettava riittävät 
toimenpiteet ihmisten suojaamisen 
varmistamiseksi.

Esittelyn ja käyttötestien aikana on 
toteutettava riittävät toimenpiteet ihmisten 
suojaamisen varmistamiseksi ja 
tietämyksen lisäämiseksi. Käyttötesteissä 
ei pidä pyrkiä vain testaamaan 
henkilönsuojainten suojauskykyä vaan 
myös arvioimaan esimerkiksi 
käyttömukavuutta, ergonomiaa ja 
muotoilua. Kaikille osapuolille, 
esimerkiksi työnantajille sekä 
henkilönsuojaimen pitäjälle tai 
loppukäyttäjälle, on annettava virallisesti 
ennakolta tieto testin laajuudesta ja 
tarkoituksesta. Henkilönsuojaimeen on 
selkeästi ja pysyvästi merkittävä maininta 
”vain käyttötestaukseen”.

Or. en

Tarkistus 199
Guillaume Balas
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Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Mittatilaustyönä valmistettavan 
henkilönsuojaimen perusmallin 
suunnittelijan on laadittava liitteessä III 
tarkoitetut tekniset asiakirjat ja suoritettava 
tai suoritutettava liitteessä V vahvistettu 
EU-tyyppitarkastus.

Mittatilaustyönä valmistettavan 
henkilönsuojaimen perusmallin 
valmistajan on laadittava liitteessä III 
tarkoitetut tekniset asiakirjat ja suoritettava 
tai suoritutettava liitteessä V vahvistettu 
EU-tyyppitarkastus.

Or. fr

Tarkistus 200
Guillaume Balas

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Valmistajien on ilmoitettava nimensä, 
rekisteröity tuotenimensä tai rekisteröity 
tavaramerkkinsä ja postiosoitteensa, josta 
niihin saa yhteyden, henkilönsuojaimessa 
tai, jos se ei ole mahdollista, 
henkilönsuojaimen pakkauksessa tai sen 
mukana seuraavassa asiakirjassa. 
Osoitteessa on ilmoitettava yksi 
yhteyspiste, jonka kautta valmistajaan saa 
yhteyden. Yhteystietojen on oltava kielellä, 
jota loppukäyttäjät ja 
markkinavalvontaviranomaiset helposti 
ymmärtävät.

6. Valmistajien on ilmoitettava nimensä, 
rekisteröity tuotenimensä tai rekisteröity 
tavaramerkkinsä ja postiosoitteensa, josta 
niihin saa yhteyden, henkilönsuojaimessa 
tai, jos se ei ole mahdollista, 
henkilönsuojaimen pakkauksessa tai sen 
mukana seuraavassa asiakirjassa. 
Osoitteessa on ilmoitettava yksi 
yhteyspiste, jonka kautta valmistajaan saa 
yhteyden. Yhteystietojen on oltava kielellä, 
jota kuluttajat ja muut loppukäyttäjät ja 
markkinavalvontaviranomaiset helposti 
ymmärtävät.

Or. fr

Tarkistus 201
Guillaume Balas

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 7 kohta
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Komission teksti Tarkistus

7. Valmistajien on varmistettava, että 
henkilönsuojaimen mukana ovat liitteessä 
II olevassa 1.4 kohdassa vahvistetut ohjeet 
loppukäyttäjien helposti ymmärtämällä, 
kyseisen jäsenvaltion määräämällä kielellä.

7. Valmistajien on varmistettava, että 
henkilönsuojaimen mukana ovat liitteessä 
II olevassa 1.4 kohdassa vahvistetut ohjeet 
kuluttajien ja muiden loppukäyttäjien 
helposti ymmärtämällä, kyseisen 
jäsenvaltion määräämällä kielellä.

Or. fr

Tarkistus 202
Guillaume Balas

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Valmistajien on varmistettava, että 
henkilönsuojaimen mukana ovat liitteessä 
II olevassa 1.4 kohdassa vahvistetut ohjeet 
loppukäyttäjien helposti ymmärtämällä, 
kyseisen jäsenvaltion määräämällä kielellä.

7. Valmistajien on varmistettava, että 
henkilönsuojaimen mukana ovat liitteessä 
II olevassa 1.4 kohdassa vahvistetut ohjeet 
kuluttajien ja muiden loppukäyttäjien 
helposti ymmärtämällä, kyseisen 
jäsenvaltion määräämällä kielellä.

Or. fr

Tarkistus 203
Terry Reintke, Karima Delli
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Valmistajien on varmistettava, että 
henkilönsuojaimen mukana ovat liitteessä 
II olevassa 1.4 kohdassa vahvistetut ohjeet 
loppukäyttäjien helposti ymmärtämällä, 
kyseisen jäsenvaltion määräämällä kielellä.

7. Valmistajien on varmistettava, että 
henkilönsuojaimen mukana ovat liitteessä 
II olevassa 1.4 kohdassa vahvistetut ohjeet 
loppukäyttäjien helposti ymmärtämällä, 
kyseisen jäsenvaltion määräämällä kielellä 
sekä mahdollisuuksien mukaan
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kuvatunnuksin.

Or. en

Tarkistus 204
Terry Reintke, Karima Delli
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Valmistajien, jotka katsovat tai joilla on 
syytä uskoa, että henkilönsuojain, jonka ne 
ovat saattaneet markkinoille, ei ole tämän 
asetuksen mukainen, on ryhdyttävä 
välittömästi tarvittaviin korjaaviin 
toimenpiteisiin kyseisen 
henkilönsuojaimen saattamiseksi 
vaatimusten mukaiseksi, sen poistamiseksi 
markkinoilta tai sitä koskevan 
palautusmenettelyn järjestämiseksi, jos se 
on tarpeen. Lisäksi silloin, kun 
henkilönsuojaimeen liittyy riski, 
valmistajien on välittömästi tiedotettava 
asiasta niiden jäsenvaltioiden 
markkinavalvontaviranomaisille, joissa ne 
ovat asettaneet henkilönsuojainta saataville 
markkinoilla, ja ilmoitettava 
yksityiskohtaiset tiedot erityisesti 
vaatimustenvastaisuudesta ja toteutetuista 
korjaavista toimenpiteistä.

9. Valmistajien, jotka katsovat tai joilla on 
syytä uskoa, että henkilönsuojain, jonka ne 
ovat saattaneet markkinoille, ei ole tämän 
asetuksen mukainen, on ryhdyttävä 
välittömästi tarvittaviin korjaaviin 
toimenpiteisiin kyseisen 
henkilönsuojaimen saattamiseksi 
vaatimusten mukaiseksi, sen poistamiseksi 
markkinoilta tai sitä koskevan 
palautusmenettelyn järjestämiseksi, jos se 
on tarpeen. Lisäksi silloin, kun 
henkilönsuojaimeen liittyy riski, 
valmistajien on välittömästi tiedotettava 
asiasta niiden jäsenvaltioiden 
markkinavalvontaviranomaisille, joissa ne 
ovat asettaneet henkilönsuojainta saataville 
markkinoilla, ja ilmoitettava 
yksityiskohtaiset tiedot erityisesti 
vaatimustenvastaisuudesta ja toteutetuista 
korjaavista toimenpiteistä. 
Markkinavalvontaviranomaisten on sen 
jälkeen tiedotettava riskistä yleisölle 
kunnes korjaava toimenpide on toteutettu.

Or. en

Tarkistus 205
Laura Agea

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 10 kohta
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Komission teksti Tarkistus

10. Valmistajien on perustellusta
pyynnöstä annettava toimivaltaiselle 
kansalliselle viranomaiselle kaikki tiedot ja 
asiakirjat, jotka ovat tarpeen tuotteen
vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi, 
kielellä, jota kyseinen kansallinen 
viranomainen helposti ymmärtää. Niiden 
on tehtävä kyseisen viranomaisen kanssa 
tämän pyynnöstä yhteistyötä toimissa, 
joilla pyritään poistamaan niiden 
markkinoille saattamien 
henkilönsuojainten aiheuttamat riskit.

10. Valmistajien on pyynnöstä annettava 
toimivaltaiselle kansalliselle 
viranomaiselle paperiversiona tai 
sähköisessä muodossa kaikki tiedot ja 
asiakirjat, jotka ovat tarpeen 
henkilönsuojaimen
vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi. 
Niiden on tehtävä kyseisen viranomaisen 
kanssa tämän pyynnöstä yhteistyötä 
toimissa, joilla pyritään poistamaan niiden 
markkinoille saattamien 
henkilönsuojainten aiheuttamat riskit.

Or. it

Tarkistus 206
Emilian Pavel

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Valmistajien on perustellusta 
pyynnöstä annettava toimivaltaiselle 
kansalliselle viranomaiselle kaikki tiedot ja 
asiakirjat, jotka ovat tarpeen tuotteen 
vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi, 
kielellä, jota kyseinen kansallinen 
viranomainen helposti ymmärtää. Niiden 
on tehtävä kyseisen viranomaisen kanssa 
tämän pyynnöstä yhteistyötä toimissa, 
joilla pyritään poistamaan niiden 
markkinoille saattamien 
henkilönsuojainten aiheuttamat riskit.

10. Valmistajien on perustellusta 
pyynnöstä annettava toimivaltaiselle 
kansalliselle viranomaiselle kaikki tiedot ja 
asiakirjat, jotka ovat tarpeen tuotteen 
vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi, 
kyseisen kansallisen viranomaisen 
virallisella kielellä. Niiden on tehtävä 
kyseisen viranomaisen kanssa tämän 
pyynnöstä yhteistyötä toimissa, joilla 
pyritään poistamaan niiden markkinoille 
saattamien henkilönsuojainten aiheuttamat 
riskit.

Or. en

Tarkistus 207
Guillaume Balas
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Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Valmistajien on perustellusta 
pyynnöstä annettava toimivaltaiselle 
kansalliselle viranomaiselle kaikki tiedot ja 
asiakirjat, jotka ovat tarpeen tuotteen
vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi, 
kielellä, jota kyseinen kansallinen 
viranomainen helposti ymmärtää. Niiden 
on tehtävä kyseisen viranomaisen kanssa 
tämän pyynnöstä yhteistyötä toimissa, 
joilla pyritään poistamaan niiden 
markkinoille saattamien 
henkilönsuojainten aiheuttamat riskit.

10. Valmistajien on perustellusta 
pyynnöstä annettava toimivaltaiselle 
kansalliselle viranomaiselle paperiversiona 
tai sähköisessä muodossa kaikki tiedot ja 
asiakirjat, jotka ovat tarpeen 
henkilönsuojaimen
vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi, 
kielellä, jota kyseinen kansallinen 
viranomainen helposti ymmärtää. Niiden 
on tehtävä kyseisen viranomaisen kanssa 
tämän pyynnöstä yhteistyötä toimissa, 
joilla pyritään poistamaan niiden 
markkinoille saattamien 
henkilönsuojainten aiheuttamat riskit.

Or. fr

Tarkistus 208
Jutta Steinruck

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Valmistajien on perustellusta 
pyynnöstä annettava toimivaltaiselle 
kansalliselle viranomaiselle kaikki tiedot ja 
asiakirjat, jotka ovat tarpeen tuotteen 
vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi, 
kielellä, jota kyseinen kansallinen 
viranomainen helposti ymmärtää. Niiden 
on tehtävä kyseisen viranomaisen kanssa 
tämän pyynnöstä yhteistyötä toimissa, 
joilla pyritään poistamaan niiden 
markkinoille saattamien 
henkilönsuojainten aiheuttamat riskit.

10. Valmistajien on perustellusta 
pyynnöstä annettava toimivaltaiselle 
kansalliselle viranomaiselle sähköisessä 
muodossa tai paperiversiona kaikki tiedot 
ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen tuotteen 
vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi, 
kielellä, jota kyseinen kansallinen 
viranomainen helposti ymmärtää. Niiden 
on tehtävä kyseisen viranomaisen kanssa 
tämän pyynnöstä yhteistyötä toimissa, 
joilla pyritään poistamaan niiden 
markkinoille saattamien 
henkilönsuojainten aiheuttamat riskit.

Or. de
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Tarkistus 209
Guillaume Balas

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) antaa kansallisen 
markkinavalvontaviranomaisen
perustellusta pyynnöstä kyseiselle 
viranomaiselle kaikki tiedot ja asiakirjat, 
jotka ovat tarpeen henkilönsuojaimen 
vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi;

b) annettava toimivaltaisen kansallisen 
viranomaisen perustellusta pyynnöstä 
kyseiselle viranomaiselle kaikki tiedot ja 
asiakirjat, jotka ovat tarpeen laitteen 
vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi;

Or. fr

Tarkistus 210
Laura Agea

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) antaa kansallisen 
markkinavalvontaviranomaisen 
perustellusta pyynnöstä kyseiselle 
viranomaiselle kaikki tiedot ja asiakirjat, 
jotka ovat tarpeen henkilönsuojaimen 
vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi;

b) antaa kansallisen 
markkinavalvontaviranomaisen pyynnöstä 
kyseiselle viranomaiselle paperiversiona 
tai sähköisessä muodossa kaikki tiedot ja 
asiakirjat, jotka ovat tarpeen 
henkilönsuojaimen 
vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi;

Or. it

Tarkistus 211
Guillaume Balas

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tehdä kansallisten c) tehdä toimivaltaisten kansallisten 
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markkinavalvontaviranomaisten kanssa 
niiden pyynnöstä yhteistyötä toimissa, 
joilla pyritään poistamaan valtuutetun 
edustajan toimeksiannon piiriin kuuluvien 
henkilönsuojainten aiheuttamat riskit.

viranomaisten kanssa niiden pyynnöstä 
yhteistyötä toimissa, joilla pyritään 
poistamaan valtuutetun edustajan 
toimeksiannon piiriin kuuluvien 
henkilönsuojainten aiheuttamat riskit.

Or. fr

Tarkistus 212
Guillaume Balas

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ennen henkilönsuojaimen saattamista 
markkinoille maahantuojien on 
varmistettava, että valmistaja on suorittanut 
18 artiklassa tarkoitetut asianmukaiset 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyt. Niiden on 
varmistettava, että valmistaja on laatinut 
tekniset asiakirjat, että henkilönsuojaimeen 
on kiinnitetty CE-merkintä ja sen mukana 
on EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus tai 
yksinkertaistettu EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutus ja 
8 artiklan 7 kohdassa tarkoitetut ohjeet ja 
että valmistaja on noudattanut 8 artiklan 
5 ja 6 kohdassa säädettyjä vaatimuksia.

2. Ennen henkilönsuojaimen saattamista 
markkinoille maahantuojien on 
varmistettava, että valmistaja on suorittanut 
18 artiklassa tarkoitetut asianmukaiset 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyt. Niiden on 
varmistettava, että valmistaja on laatinut 
tekniset asiakirjat, että henkilönsuojaimeen 
on kiinnitetty CE-merkintä ja sen mukana 
on EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus tai 
yksinkertaistettu EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutus ja vaaditut 
asiakirjat ja että valmistaja on noudattanut 
8 artiklan 5 ja 6 kohdassa säädettyjä 
vaatimuksia.

Or. fr

Tarkistus 213
Emilian Pavel

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Maahantuojien on ilmoitettava nimensä, 
rekisteröity tuotenimensä tai rekisteröity 

3. Maahantuojien on ilmoitettava nimensä, 
rekisteröity tuotenimensä tai rekisteröity 
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tavaramerkkinsä ja postiosoitteensa, josta 
niihin saa yhteyden, henkilönsuojaimessa 
tai, jos se ei ole mahdollista, 
henkilönsuojaimen pakkauksessa tai sen 
mukana seuraavassa asiakirjassa. 
Yhteystietojen on oltava kielellä, jota 
loppukäyttäjät ja 
markkinavalvontaviranomaiset helposti 
ymmärtävät.

tavaramerkkinsä ja postiosoitteensa, josta 
niihin saa yhteyden, henkilönsuojaimessa 
tai, jos se ei ole mahdollista, 
henkilönsuojaimen pakkauksessa tai sen 
mukana seuraavassa asiakirjassa. 
Yhteystietojen on oltava loppukäyttäjien ja 
markkinavalvontaviranomaisten 
virallisella kielellä.

Or. en

Tarkistus 214
Guillaume Balas

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Maahantuojien on varmistettava, että 
henkilönsuojaimen mukana ovat liitteessä 
II olevassa 1.4 kohdassa tarkoitetut ohjeet 
kuluttajien ja muiden loppukäyttäjien 
helposti ymmärtämällä, kyseisen 
jäsenvaltion määräämällä kielellä.

4. Maahantuojien on varmistettava, että 
henkilönsuojaimen mukana ovat liitteessä 
II olevassa 1.4 kohdassa tarkoitetut ohjeet 
ja muut tiedot kuluttajien ja muiden 
loppukäyttäjien helposti ymmärtämällä, 
kyseisen jäsenvaltion määräämällä kielellä.

Or. fr

Tarkistus 215
David Casa

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Maahantuojien on varmistettava, että 
henkilönsuojaimen mukana ovat liitteessä 
II olevassa 1.4 kohdassa tarkoitetut ohjeet 
kuluttajien ja muiden loppukäyttäjien 
helposti ymmärtämällä, kyseisen 
jäsenvaltion määräämällä kielellä.

4. Maahantuojien on varmistettava, että 
henkilönsuojaimen mukana ovat liitteessä 
II olevassa 1.4 kohdassa tarkoitetut ohjeet 
kuluttajien ja muiden loppukäyttäjien 
helposti ymmärtämällä, kyseisen 
jäsenvaltion määräämällä kielellä ja niiden 
olisi mahdollisuuksien mukaan oltava 
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kielineutraaleja.

Or. en

Tarkistus 216
Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Silloin, kun se katsotaan 
henkilönsuojaimeen liittyvien riskien 
kannalta tarkoituksenmukaisena, 
maahantuojien on kuluttajien ja muiden 
loppukäyttäjien terveyden ja 
turvallisuuden suojelemiseksi suoritettava 
näytteisiin perustuvia testejä markkinoilla 
saataville asetetuille henkilönsuojaimille 
ja tutkittava valitukset, 
vaatimustenvastaiset henkilönsuojaimet ja 
henkilönsuojainten palautukset ja 
tarvittaessa pidettävä niistä kirjaa sekä 
tiedotettava jakelijoille kaikesta tällaisesta 
valvonnasta.

Or. en

Tarkistus 217
David Casa

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Maahantuojien, jotka katsovat tai joilla 
on syytä uskoa, että henkilönsuojain, jonka 
ne ovat saattaneet markkinoille, ei ole 
tämän asetuksen vaatimusten mukainen, on 
ryhdyttävä välittömästi tarvittaviin 
korjaaviin toimenpiteisiin kyseisen 
henkilönsuojaimen saattamiseksi 

6. Maahantuojien, jotka katsovat tai joilla 
on syytä uskoa, että henkilönsuojain, jonka 
ne ovat saattaneet markkinoille, ei ole 
tämän asetuksen vaatimusten mukainen, on 
ryhdyttävä välittömästi tarvittaviin 
korjaaviin toimenpiteisiin kyseisen 
henkilönsuojaimen saattamiseksi 
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vaatimusten mukaiseksi, sen poistamiseksi 
markkinoilta tai sitä koskevan 
palautusmenettelyn järjestämiseksi, jos se 
on tarpeen. Lisäksi jos henkilönsuojaimeen 
liittyy riski, maahantuojien on välittömästi 
tiedotettava asiasta niiden jäsenvaltioiden 
markkinavalvontaviranomaisille, joissa ne 
ovat asettaneet henkilönsuojainta saataville 
markkinoilla, ja ilmoitettava 
yksityiskohtaiset tiedot erityisesti 
vaatimustenvastaisuudesta ja toteutetuista 
korjaavista toimenpiteistä.

vaatimusten mukaiseksi, sen poistamiseksi 
markkinoilta tai sitä koskevan 
palautusmenettelyn järjestämiseksi, jos se 
on tarpeen. Tällaiset toimenpiteet on 
toteutettava viiden työpäivän kuluessa 
päivästä, jona asia tuli maahantuojan 
tietoon. Lisäksi jos henkilönsuojaimeen 
liittyy riski, maahantuojien on välittömästi 
tiedotettava asiasta niiden jäsenvaltioiden 
markkinavalvontaviranomaisille, joissa ne 
ovat asettaneet henkilönsuojainta saataville 
markkinoilla, ja ilmoitettava 
yksityiskohtaiset tiedot erityisesti 
vaatimustenvastaisuudesta ja toteutetuista 
korjaavista toimenpiteistä.

Or. en

Tarkistus 218
Terry Reintke, Karima Delli
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Maahantuojien, jotka katsovat tai joilla 
on syytä uskoa, että henkilönsuojain, jonka 
ne ovat saattaneet markkinoille, ei ole 
tämän asetuksen vaatimusten mukainen, on 
ryhdyttävä välittömästi tarvittaviin 
korjaaviin toimenpiteisiin kyseisen 
henkilönsuojaimen saattamiseksi 
vaatimusten mukaiseksi, sen poistamiseksi 
markkinoilta tai sitä koskevan 
palautusmenettelyn järjestämiseksi, jos se 
on tarpeen. Lisäksi jos henkilönsuojaimeen 
liittyy riski, maahantuojien on välittömästi 
tiedotettava asiasta niiden jäsenvaltioiden 
markkinavalvontaviranomaisille, joissa ne 
ovat asettaneet henkilönsuojainta saataville 
markkinoilla, ja ilmoitettava 
yksityiskohtaiset tiedot erityisesti 
vaatimustenvastaisuudesta ja toteutetuista 

6. Maahantuojien, jotka katsovat tai joilla 
on syytä uskoa, että henkilönsuojain, jonka 
ne ovat saattaneet markkinoille, ei ole 
tämän asetuksen vaatimusten mukainen, on 
ryhdyttävä välittömästi tarvittaviin 
korjaaviin toimenpiteisiin kyseisen 
henkilönsuojaimen saattamiseksi 
vaatimusten mukaiseksi, sen poistamiseksi 
markkinoilta tai sitä koskevan 
palautusmenettelyn järjestämiseksi, jos se 
on tarpeen. Lisäksi jos henkilönsuojaimeen 
liittyy riski, maahantuojien on välittömästi 
tiedotettava asiasta niiden jäsenvaltioiden 
markkinavalvontaviranomaisille, joissa ne 
ovat asettaneet henkilönsuojainta saataville 
markkinoilla, ja ilmoitettava 
yksityiskohtaiset tiedot erityisesti 
vaatimustenvastaisuudesta ja toteutetuista 
korjaavista toimenpiteistä. 
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korjaavista toimenpiteistä. Markkinavalvontaviranomaisten on sen 
jälkeen tiedotettava riskistä yleisölle 
kunnes korjaava toimenpide on toteutettu.

Or. en

Tarkistus 219
Laura Agea

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Maahantuojien on toimivaltaisen 
kansallisen viranomaisen perustellusta
pyynnöstä annettava kyseiselle 
viranomaiselle paperiversiona tai 
sähköisessä muodossa kaikki tiedot ja 
asiakirjat, jotka ovat tarpeen 
henkilönsuojaimen 
vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi, 
kielellä, jota kyseinen viranomainen 
helposti ymmärtää. Niiden on tehtävä 
kyseisen viranomaisen kanssa tämän 
pyynnöstä yhteistyötä toimissa, joilla 
pyritään poistamaan niiden markkinoille 
saattamien henkilönsuojainten aiheuttamat 
riskit.

8. Maahantuojien on toimivaltaisen 
kansallisen viranomaisen pyynnöstä 
annettava kyseiselle viranomaiselle 
paperiversiona tai sähköisessä muodossa 
kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat 
tarpeen henkilönsuojaimen 
vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi. 
Niiden on tehtävä kyseisen viranomaisen 
kanssa tämän pyynnöstä yhteistyötä 
toimissa, joilla pyritään poistamaan niiden 
markkinoille saattamien 
henkilönsuojainten aiheuttamat riskit.

Or. it

Tarkistus 220
Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jakelijoiden on ennen 
henkilönsuojaimen asettamista saataville 
markkinoilla varmistettava, että 
henkilönsuojaimessa on CE-merkintä, sen 

2. Jakelijoiden on ennen 
henkilönsuojaimen asettamista saataville 
markkinoilla varmistettava, että 
henkilönsuojaimessa on CE-merkintä, sen 
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mukana on EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutus tai 
yksinkertaistettu EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutus sekä 
liitteessä II olevassa 1.4 kohdassa 
vahvistetut ohjeet, jotka annetaan sen 
jäsenvaltion loppukäyttäjien helposti 
ymmärtämällä kielellä, jossa 
henkilönsuojainta on tarkoitus asettaa 
saataville markkinoilla, ja että valmistaja ja 
maahantuoja ovat noudattaneet 8 artiklan 5 
ja 6 kohdassa ja 10 artiklan 3 kohdassa 
säädettyjä vaatimuksia.

mukana on vaaditut asiakirjat sekä 
liitteessä II olevassa 1.4 kohdassa 
tarkoitetut ohjeet ja muut tiedot, jotka 
annetaan sen jäsenvaltion loppukäyttäjien 
helposti ymmärtämällä kielellä, jossa 
henkilönsuojainta on tarkoitus asettaa 
saataville markkinoilla, ja että valmistaja ja 
maahantuoja ovat noudattaneet 8 artiklan 
5 ja 6 kohdassa ja 10 artiklan 3 kohdassa 
säädettyjä vaatimuksia.

Or. en

Tarkistus 221
Emilian Pavel

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jakelijoiden on ennen 
henkilönsuojaimen asettamista saataville 
markkinoilla varmistettava, että 
henkilönsuojaimessa on CE-merkintä, sen 
mukana on EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutus tai 
yksinkertaistettu EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutus sekä 
liitteessä II olevassa 1.4 kohdassa 
vahvistetut ohjeet, jotka annetaan sen 
jäsenvaltion loppukäyttäjien helposti 
ymmärtämällä kielellä, jossa 
henkilönsuojainta on tarkoitus asettaa 
saataville markkinoilla, ja että valmistaja ja 
maahantuoja ovat noudattaneet 8 artiklan 5 
ja 6 kohdassa ja 10 artiklan 3 kohdassa 
säädettyjä vaatimuksia.

2. Jakelijoiden on ennen 
henkilönsuojaimen asettamista saataville 
markkinoilla varmistettava, että 
henkilönsuojaimessa on CE-merkintä, sen 
mukana on EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutus tai 
yksinkertaistettu EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutus sekä 
liitteessä II olevassa 1.4 kohdassa 
vahvistetut ohjeet, jotka annetaan sen 
jäsenvaltion loppukäyttäjien virallisella 
kielellä, jossa henkilönsuojainta on 
tarkoitus asettaa saataville markkinoilla, ja 
että valmistaja ja maahantuoja ovat 
noudattaneet 8 artiklan 5 ja 6 kohdassa ja 
10 artiklan 3 kohdassa säädettyjä 
vaatimuksia.

Or. en
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Tarkistus 222
Guillaume Balas

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jakelijoiden on ennen 
henkilönsuojaimen asettamista saataville 
markkinoilla varmistettava, että 
henkilönsuojaimessa on CE-merkintä, sen 
mukana on EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutus tai 
yksinkertaistettu EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutus sekä 
liitteessä II olevassa 1.4 kohdassa 
vahvistetut ohjeet, jotka annetaan sen 
jäsenvaltion loppukäyttäjien helposti 
ymmärtämällä kielellä, jossa 
henkilönsuojainta on tarkoitus asettaa 
saataville markkinoilla, ja että valmistaja ja 
maahantuoja ovat noudattaneet 8 artiklan 5 
ja 6 kohdassa ja 10 artiklan 3 kohdassa 
säädettyjä vaatimuksia.

2. Jakelijoiden on ennen 
henkilönsuojaimen asettamista saataville 
markkinoilla varmistettava, että 
henkilönsuojaimessa on CE-merkintä, sen 
mukana on EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutus tai 
yksinkertaistettu EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutus sekä 
liitteessä II olevassa 1.4 kohdassa 
vahvistetut ohjeet ja muut tiedot, jotka 
annetaan sen jäsenvaltion loppukäyttäjien 
helposti ymmärtämällä kielellä, jossa 
henkilönsuojainta on tarkoitus asettaa 
saataville markkinoilla, ja että valmistaja ja 
maahantuoja ovat noudattaneet 8 artiklan 5 
ja 6 kohdassa ja 10 artiklan 3 kohdassa 
säädettyjä vaatimuksia.

Or. fr

Tarkistus 223
Terry Reintke, Karima Delli
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos jakelija katsoo tai sillä on syytä uskoa, 
että henkilönsuojain ei ole sovellettavien 
liitteessä II vahvistettujen olennaisten 
terveys- ja turvallisuusvaatimusten 
mukainen, jakelija ei saa asettaa tuotetta 
saataville markkinoilla ennen kuin se on 
saatettu kyseisten vaatimusten mukaiseksi. 
Lisäksi silloin, kun henkilönsuojaimeen 
liittyy riski, jakelijan on tiedotettava asiasta 

Jos jakelija katsoo tai sillä on syytä uskoa, 
että henkilönsuojain ei ole sovellettavien 
liitteessä II vahvistettujen olennaisten 
terveys- ja turvallisuusvaatimusten 
mukainen, jakelija ei saa asettaa tuotetta 
saataville markkinoilla ennen kuin se on 
saatettu kyseisten vaatimusten mukaiseksi. 
Lisäksi silloin, kun henkilönsuojaimeen 
liittyy riski, jakelijan on tiedotettava asiasta 
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valmistajalle tai maahantuojalle ja 
markkinavalvontaviranomaisille.

valmistajalle tai maahantuojalle ja 
markkinavalvontaviranomaisille. Tämän 
jälkeen valmistajan on viipymättä 
järjestettävä henkilönsuojainta koskeva 
palautusmenettely. 
Markkinavalvontaviranomaisten on 
tiedotettava riskistä yleisölle kunnes 
korjaava toimenpide on toteutettu.

Or. en

Tarkistus 224
Terry Reintke, Karima Delli
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jakelijoiden, jotka katsovat tai joilla on 
syytä uskoa, että henkilönsuojaimet, jotka 
ne ovat asettaneet saataville markkinoilla, 
eivät ole tämän asetuksen vaatimusten 
mukaisia, on varmistettava, että tarvittavat 
korjaavat toimenpiteet toteutetaan 
kyseisten henkilönsuojainten saattamiseksi 
vaatimusten mukaiseksi, niiden 
poistamiseksi markkinoilta tai niitä 
koskevan palautusmenettelyn 
järjestämiseksi, jos se on tarpeen. Lisäksi 
silloin, kun henkilönsuojaimeen liittyy 
riski, jakelijoiden on välittömästi 
tiedotettava asiasta niiden jäsenvaltioiden 
markkinavalvontaviranomaisille, joissa ne 
ovat asettaneet henkilönsuojainta saataville 
markkinoilla, ja ilmoitettava 
yksityiskohtaiset tiedot erityisesti 
vaatimustenvastaisuudesta ja toteutetuista 
korjaavista toimenpiteistä.

4. Jakelijoiden, jotka katsovat tai joilla on 
syytä uskoa, että henkilönsuojaimet, jotka 
ne ovat asettaneet saataville markkinoilla, 
eivät ole tämän asetuksen vaatimusten 
mukaisia, on varmistettava, että tarvittavat 
korjaavat toimenpiteet toteutetaan 
kyseisten henkilönsuojainten saattamiseksi 
vaatimusten mukaiseksi, niiden 
poistamiseksi markkinoilta tai niitä 
koskevan palautusmenettelyn 
järjestämiseksi, jos se on tarpeen. Lisäksi 
silloin, kun henkilönsuojaimeen liittyy 
riski, jakelijoiden on välittömästi 
tiedotettava asiasta niiden jäsenvaltioiden 
markkinavalvontaviranomaisille, joissa ne 
ovat asettaneet henkilönsuojainta saataville 
markkinoilla, ja ilmoitettava 
yksityiskohtaiset tiedot erityisesti 
vaatimustenvastaisuudesta ja toteutetuista 
korjaavista toimenpiteistä. 
Markkinavalvontaviranomaisten on sen 
jälkeen tiedotettava riskistä yleisölle 
kunnes korjaava toimenpide on toteutettu.

Or. en
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Tarkistus 225
Guillaume Balas

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Maahantuojaa tai jakelijaa on pidettävä 
tämän asetuksen soveltamiseksi 
valmistajana ja siihen on sovellettava 
samoja velvollisuuksia kuin valmistajaan 8 
artiklan mukaisesti silloin, kun 
maahantuoja tai jakelija saattaa 
henkilönsuojaimen markkinoille omalla 
nimellään tai tavaramerkillä tai muuttaa jo 
markkinoille saatettua henkilönsuojainta 
tavalla, joka voi vaikuttaa sovellettavien 
liitteessä II vahvistettujen olennaisten 
terveys- ja turvallisuusvaatimusten 
täyttymiseen.

Maahantuojaa tai jakelijaa on pidettävä 
tämän asetuksen soveltamiseksi 
valmistajana ja siihen on sovellettava 
samoja velvollisuuksia kuin valmistajaan 
8 artiklan mukaisesti silloin, kun 
maahantuoja tai jakelija saattaa 
henkilönsuojaimen markkinoille omalla 
nimellään tai tavaramerkillä tai muuttaa jo 
markkinoille saatettua henkilönsuojainta 
tavalla, joka voi vaikuttaa tämän 
asetuksen säännösten noudattamiseen.

Or. fr

Tarkistus 226
Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Maahantuojaa tai jakelijaa on pidettävä 
tämän asetuksen soveltamiseksi 
valmistajana ja siihen on sovellettava 
samoja velvollisuuksia kuin valmistajaan 8 
artiklan mukaisesti silloin, kun 
maahantuoja tai jakelija saattaa 
henkilönsuojaimen markkinoille omalla 
nimellään tai tavaramerkillä tai muuttaa jo 
markkinoille saatettua henkilönsuojainta 
tavalla, joka voi vaikuttaa sovellettavien 
liitteessä II vahvistettujen olennaisten 
terveys- ja turvallisuusvaatimusten

Maahantuojaa tai jakelijaa on pidettävä 
tämän asetuksen soveltamiseksi 
valmistajana ja siihen on sovellettava 
samoja velvollisuuksia kuin valmistajaan 
8 artiklan mukaisesti silloin, kun 
maahantuoja tai jakelija saattaa 
henkilönsuojaimen markkinoille omalla 
nimellään tai tavaramerkillä tai muuttaa jo 
markkinoille saatettua henkilönsuojainta 
tavalla, joka voi vaikuttaa tämän 
asetuksen vaatimusten täyttymiseen.
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täyttymiseen.

Or. en

Tarkistus 227
Guillaume Balas

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. CE-merkintä on kiinnitettävä näkyvästi, 
helposti luettavasti ja pysyvästi 
henkilönsuojaimeen. Jos tämä ei 
henkilönsuojaimen luonteen vuoksi ole 
mahdollista tai perusteltua, se on 
kiinnitettävä pakkaukseen ja mukana 
oleviin asiakirjoihin.

2. CE-merkintä on kiinnitettävä näkyvästi, 
helposti luettavasti ja pysyvästi 
henkilönsuojaimeen. Jos tämä ei 
henkilönsuojaimen luonteen vuoksi ole 
mahdollista tai perusteltua, se on 
kiinnitettävä näkyvästi, helposti luettavasti 
ja pysyvästi pakkaukseen ja mukana 
oleviin asiakirjoihin.

Or. fr

Tarkistus 228
Guillaume Balas

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksen on oltava perustettu 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja 
sen on oltava oikeushenkilö.

2. Vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksen on oltava perustettu 
kunkin jäsenvaltion kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti ja sen on oltava 
oikeushenkilö.

Or. fr

Tarkistus 229
Guillaume Balas
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Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos, 
sen ylin johto ja 
vaatimustenarviointitehtävien 
suorittamisesta vastaava henkilöstö eivät 
saa olla suoraan tai välillisesti mukana 
näiden henkilönsuojainten suunnittelussa, 
valmistuksessa, saataville asettamisessa, 
käytössä tai kunnossapidossa tai edustaa 
näissä toiminnoissa mukana olevia 
osapuolia. Ne eivät saa osallistua 
mihinkään toimintaan, joka voi olla 
ristiriidassa sen kanssa, että ne ovat 
arvioissaan riippumattomia, tai vaarantaa 
niiden riippumattomuutta, joka liittyy 
vaatimuksenmukaisuuden arviointitoimiin, 
joita varten ne on ilmoitettu. Tämä koskee 
erityisesti konsultointipalveluja.

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos, 
sen ylin johto ja 
vaatimustenarviointitehtävien 
suorittamisesta vastaava henkilöstö eivät 
saa olla suoraan tai välillisesti mukana 
näiden henkilönsuojainten suunnittelussa, 
valmistuksessa, saataville asettamisessa, 
kaupan pitämisessä, käytössä tai 
kunnossapidossa tai edustaa näissä 
toiminnoissa mukana olevia osapuolia. Ne 
eivät saa osallistua mihinkään toimintaan, 
joka voi olla ristiriidassa sen kanssa, että 
ne ovat arvioissaan riippumattomia, tai 
vaarantaa niiden riippumattomuutta, joka 
liittyy vaatimuksenmukaisuuden 
arviointitoimiin, joita varten ne on 
ilmoitettu. Tämä koskee erityisesti 
konsultointipalveluja.

Or. fr

Tarkistus 230
Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 7 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) asianmukaiset tiedot ja ymmärrys 
liitteessä II vahvistetuista olennaisista 
terveys- ja turvallisuusvaatimuksista, 
vastaavista yhdenmukaistetuista 
standardeista ja asiaankuuluvista unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännön 
säännöksistä;

c) asianmukaiset tiedot ja ymmärrys 
liitteessä II vahvistetuista olennaisista 
terveys- ja turvallisuusvaatimuksista, 
vastaavista yhdenmukaistetuista 
standardeista ja asiaankuuluvista unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännön ja 
asiaankuuluvan kansallisen 
lainsäädännön säännöksistä;

Or. en
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Tarkistus 231
Guillaume Balas

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Vaatimustenmukaisuuden
arviointilaitosten on otettava 
vastuuvakuutus, jollei tällainen vastuu 
kuulu valtiolle kansallisen lainsäädännön 
perusteella tai jollei jäsenvaltio itse ole 
välittömästi vastuussa 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnista.

9. Vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitosten on otettava 
vastuuvakuutus, jollei tällainen vastuu 
kuulu jäsenvaltiolle kansallisen 
lainsäädännön perusteella tai jollei 
jäsenvaltio itse ole välittömästi vastuussa 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnista.

Or. fr

Tarkistus 232
Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitosten on otettava 
vastuuvakuutus, jollei tällainen vastuu 
kuulu valtiolle kansallisen lainsäädännön 
perusteella tai jollei jäsenvaltio itse ole 
välittömästi vastuussa 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnista.

9. Vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitosten on otettava
vastuuvakuutus, jollei tällainen vastuu 
kuulu jäsenvaltiolle kansallisen 
lainsäädännön perusteella tai jollei 
jäsenvaltio itse ole välittömästi vastuussa 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnista.

Or. en

Tarkistus 233
Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 11 kohta
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Komission teksti Tarkistus

11. Vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitosten on osallistuttava 
asiaankuuluviin standardointitoimiin ja 
tämän asetuksen nojalla perustetun 
ilmoitettujen laitosten koordinointiryhmän 
toimiin tai varmistettava, että niiden 
vaatimustenarviointitehtävien 
suorittamisesta vastaava henkilöstö saa 
niistä tiedon, ja sovellettava yleisinä 
ohjeina kyseisen ryhmän työn tuloksena 
saatuja hallinnollisia päätöksiä ja 
asiakirjoja.

11. Vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitosten on osallistuttava 
asiaankuuluviin standardointitoimiin ja 
tämän asetuksen nojalla perustetun 
ilmoitettujen laitosten koordinointiryhmän 
toimiin tai varmistettava, että niiden 
vaatimustenmukaisuuden arviointitehtävien 
suorittamisesta vastaava henkilöstö saa 
niistä tiedon, ja sovellettava kyseisen 
ryhmän työn tuloksena saatuja päätöksiä ja 
asiakirjoja.

Or. en

Tarkistus 234
Terry Reintke, Karima Delli
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos ilmoitettu vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitos antaa alihankintaan tietyt 
vaatimustenmukaisuuden arviointiin 
liittyvät tehtävät tai käyttää tytäryhtiötä, 
sen on varmistettava, että alihankkija tai 
tytäryhtiö täyttää 23 artiklassa säädetyt 
vaatimukset, ja tiedotettava siitä 
ilmoittamisesta vastaavalle viranomaiselle.

1. Jos ilmoitettu vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitos antaa alihankintaan tietyt 
vaatimustenmukaisuuden arviointiin 
liittyvät tehtävät tai käyttää tytäryhtiötä, 
sen on varmistettava, että kaikki
vaatimustenmukaisuuden arviointiin 
osallistuvat alihankkijat tai tytäryhtiöt 
täyttävät 23 artiklassa säädetyt 
vaatimukset, ja tiedotettava siitä 
ilmoittamisesta vastaavalle viranomaiselle.

Or. en

Tarkistus 235
Terry Reintke, Karima Delli
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
39 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Seuraamukset Valvonta, sanktiot ja seuraamukset

Or. en

Tarkistus 236
Ulla Tørnæs

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän 
asetuksen säännösten rikkomiseen 
sovellettavista seuraamuksista ja 
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
sen varmistamiseksi, että ne pannaan 
täytäntöön. Seuraamusten on oltava 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. 
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä 
säännöksistä komissiolle viimeistään [...] 
päivänä ...[kuuta] [...] [3 months prior to 
the date of application of this Regulation], 
ja niiden on viipymättä ilmoitettava sille 
myöhemmin tehtävistä muutoksista, joilla 
on vaikutusta näihin säännöksiin.

Jäsenvaltioiden on vahvistettava säännöt 
tämän asetuksen säännösten 
ohjeistuksesta, valvonnasta ja rikkomiseen 
sovellettavista seuraamuksista ja 
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
sen varmistamiseksi, että ne pannaan 
täytäntöön. Henkilönsuojainten 
virheellisen käytön ja tahattomien 
virheiden välttämiseksi jäsenvaltioiden on 
annettava ohjeet siitä, miten täyttää 
tämän asetuksen vaatimukset. 
Jäsenvaltioiden on ennen kaikkea 
annettava riittävät ohjeet siitä, miten 
täyttää tämän asetuksen vaatimukset. Jos 
vaatimuksia ei riittävän ohjeistuksen 
jälkeenkään täytetä, otetaan käyttöön 
seuraamukset. Seuraamusten on oltava 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. 
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä 
säännöksistä komissiolle viimeistään [...] 
päivänä ...[kuuta] [...] [3 months prior to 
the date of application of this Regulation], 
ja niiden on viipymättä ilmoitettava sille 
myöhemmin tehtävistä muutoksista, joilla 
on vaikutusta näihin säännöksiin.

Or. en
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Tarkistus 237
Terry Reintke, Karima Delli
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän 
asetuksen säännösten rikkomiseen 
sovellettavista seuraamuksista ja 
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
sen varmistamiseksi, että ne pannaan 
täytäntöön. Seuraamusten on oltava 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. 
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä 
säännöksistä komissiolle viimeistään [...] 
päivänä ...[kuuta] [...] [3 months prior to 
the date of application of this Regulation], 
ja niiden on viipymättä ilmoitettava sille 
myöhemmin tehtävistä muutoksista, joilla 
on vaikutusta näihin säännöksiin.

Jäsenvaltioiden on vahvistettava säännöt 
tämän asetuksen säännösten valvonnasta, 
sanktioista ja säännösten rikkomiseen 
sovellettavista seuraamuksista ja 
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
sen varmistamiseksi, että ne pannaan 
täytäntöön. Seuraamusten tai sanktioiden
on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja 
varoittavia. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
näistä säännöksistä komissiolle viimeistään 
[...] päivänä ...[kuuta] [...] [3 months prior 
to the date of application of this 
Regulation], ja niiden on viipymättä 
ilmoitettava sille myöhemmin tehtävistä 
muutoksista, joilla on vaikutusta näihin 
säännöksiin.

Or. en

Tarkistus 238
Laura Agea

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 luokka – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) mittatilaustyönä valmistettavat 
henkilönsuojaimet, lukuun ottamatta niitä 
henkilönsuojaimia, jotka on tarkoitettu 
suojaamaan käyttäjiä luokan I osalta 
luetelluilta vaaroilta.

Poistetaan.

Or. it
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Tarkistus 239
Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
Liite I – luokka III – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Henkilönsuojaimet, jotka on tarkoitettu 
suojaamaan käyttäjiä hyvin vakavilta 
vaaroilta. Luokka III sisältää ainoastaan 
henkilönsuojaimet, jotka on tarkoitettu 
suojaamaan käyttäjiä seuraavilta vaaroilta:

Henkilönsuojaimet, jotka on tarkoitettu 
suojaamaan käyttäjiä hyvin vakavilta 
vaaroilta, kuten kuolema tai 
peruuttamaton terveyshaitta. Luokka III 
sisältää ainoastaan henkilönsuojaimet, 
jotka on tarkoitettu suojaamaan käyttäjiä 
seuraavilta vaaroilta:

Or. en

Tarkistus 240
Laura Agea

Ehdotus asetukseksi
Liite I – luokka III – l a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

l a) työperäinen riski saada voimakas isku 
päähän.

Or. en

Tarkistus 241
Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
Liite II – -1 otsikko (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ALKUHUOMAUTUKSIA

1. Tässä asetuksessa säädetyt terveys- ja 
turvallisuusvaatimukset ovat pakollisia.

2. Olennaisten terveys- ja 
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turvallisuusvaatimuksien mukaisia 
velvollisuuksia sovelletaan vain, kun 
kyseiseen henkilönsuojaimeen liittyy 
vastaava riski.

3. Olennaisia vaatimuksia tulkitaan ja 
sovelletaan siten, että otetaan huomioon 
alan tekniikan taso ja vallitseva käytäntö 
suunnittelu- ja valmistusvaiheessa sekä 
tekniset ja taloudelliset näkökohdat, jotka 
ovat yhdenmukaisia terveyden ja 
turvallisuuden korkeatasoisen suojelun 
vaatimuksen kanssa.

4. Valmistaja on velvollinen suorittamaan 
riskinarvioinnin tunnistaakseen kaikki 
henkilönsuojainta koskevat riskit. 
Valmistajan on sen jälkeen suunniteltava 
ja valmistettava henkilönsuojain ottaen 
huomioon kyseinen arviointi.

5. Valmistajan on henkilönsuojaimen 
suunnittelun ja valmistamisen sekä 
ohjeiden laatimisen yhteydessä otettava 
huomioon henkilönsuojaimen aiotun 
käyttötarkoituksen lisäksi myös 
kohtuudella ennakoitava käyttö. Myös 
muiden ihmisten kuin käyttäjän terveys ja 
turvallisuus on tarvittaessa varmistettava.

Or. en

Tarkistus 242
Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 kohta – 1.2 alakohta – 1.2.1 alakohta – 1.2.1.1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Henkilönsuojaimen valmistusmateriaalit, 
mukaan luettuna niiden mahdolliset 
hajoamistuotteet, eivät saa vaikuttaa 
haitallisesti käyttäjien terveyteen tai 
turvallisuuteen.

Henkilönsuojaimen valmistusmateriaalit, 
mukaan luettuna niiden mahdolliset 
hajoamistuotteet, eivät saa vaikuttaa 
haitallisesti käyttäjien terveyteen tai 
turvallisuuteen tai johtaa siihen, että 
henkilönsuojain ei enää täytä tässä 
asetuksessa säädettyjä olennaisia terveys-
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ja turvallisuusvaatimuksia.

Or. en

Tarkistus 243
Guillaume Balas

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 osa – 1.4 alakohta – otsikko

Komission teksti Tarkistus

1.4. Valmistajan ohjeet 1.4. Valmistajan antamat ohjeet ja tiedot

Or. fr

Tarkistus 244
Guillaume Balas

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 kohta – 1.4 alakohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) henkilönsuojaimen tai sen tiettyjen osien 
vanhentumispäivä tai -aika;

e) tarvittaessa henkilönsuojaimen tai sen 
tiettyjen osien vanhentumispäivä tai -aika;

Or. fr

Tarkistus 245
Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – 2.12 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämäntyyppisiin henkilönsuojaimiin 
kiinnitettyjen suoraan tai epäsuorasti 
terveyteen ja turvallisuuteen liittyvien 
tunnistemerkkien tai tunnusten on oltava, 
mikäli mahdollista, yhdenmukaistettuja 

Tämäntyyppisiin henkilönsuojaimiin 
kiinnitettyjen suoraan tai epäsuorasti 
terveyteen ja turvallisuuteen liittyvien 
tunnistemerkkien tai tunnusten on oltava, 
mikäli mahdollista, yhdenmukaistettuja 
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kuvatunnuksia tai käsitemerkkejä. Niiden 
on oltava täysin näkyviä ja luettavia, ja 
niiden on säilyttävä sellaisina 
henkilönsuojaimen koko ennakoitavan 
käyttöiän. Lisäksi näiden merkkien on 
oltava täydellisiä, täsmällisiä ja helposti 
luettavia väärinkäsitysten estämiseksi; 
erityisesti kun sellainen merkki sisältää 
sanoja tai virkkeitä, niiden on oltava 
kirjoitettu sen jäsenvaltion virallisella
kielellä tai virallisilla kielillä, jossa laitetta 
tullaan käyttämään.

kuvatunnuksia tai käsitemerkkejä. Niiden 
on oltava täysin näkyviä ja luettavia, ja 
niiden on säilyttävä sellaisina 
henkilönsuojaimen koko ennakoitavan 
käyttöiän. Lisäksi näiden merkkien on 
oltava täydellisiä, täsmällisiä ja helposti 
luettavia väärinkäsitysten estämiseksi; 
erityisesti kun sellainen merkki sisältää 
sanoja tai virkkeitä, niiden on oltava 
kirjoitettu kuluttajien ja loppukäyttäjien 
helposti ymmärtämällä, sen jäsenvaltion 
määräämällä kielellä, jossa 
henkilönsuojain asetetaan saataville 
markkinoilla.

Or. en

Tarkistus 246
Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3 kohta – 3.9 alakohta – 3.9.1 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Suojalasit on sen vuoksi suunniteltava ja 
valmistettava niin, että niillä on jokaiselle 
haitalliselle aallonpituusalueelle sellainen 
spektrinen läpäisykerroin, että suodattimen 
läpi käyttäjän silmään saapuva 
säteilyenergia on mahdollisimman pieni ja 
että se ei missään olosuhteissa ylitä 
sallittua enimmäisaltistusarvoa.

Silmiensuojaimet on sen vuoksi 
suunniteltava ja valmistettava niin, että 
niillä on jokaiselle haitalliselle 
aallonpituusalueelle sellainen spektrinen 
läpäisykerroin, että suodattimen läpi 
käyttäjän silmään saapuva säteilyenergia 
on mahdollisimman pieni ja että se ei 
missään olosuhteissa ylitä sallittua 
enimmäisaltistusarvoa. 
Henkilönsuojainten, jotka on suunniteltu 
suojaamaan ihoa muulta kuin 
ionisoivalta säteilyltä, on absorboitava tai 
heijastettava suurin osa haitallisten 
aallonpituuksien säteilyn energiasta.

Or. en

Perustelu

Jos tarkistus hyväksytään, ”suojalasit” muutetaan ”silmiensuojaimiksi” kaikkialla tekstissä.
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Tarkistus 247
Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sisäinen tuotannonvalvonta on 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettely, jossa valmistaja täyttää 
2, 3 ja 4 kohdassa säädetyt velvoitteet sekä 
varmistaa ja vakuuttaa yksinomaisella 
vastuullaan, että kyseinen henkilönsuojain 
täyttää 5 artiklassa tarkoitetut ja liitteessä 
II vahvistetut, sovellettavat olennaiset 
terveys- ja turvallisuusvaatimukset.

1. Sisäinen tuotannonvalvonta on 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettely, jossa valmistaja täyttää 
2, 3 ja 4 kohdassa säädetyt velvoitteet sekä 
varmistaa ja vakuuttaa yksinomaisella 
vastuullaan, että kyseinen henkilönsuojain 
täyttää siihen sovellettavat tämän 
asetuksen vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 248
Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 4 kohta – 4.1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4.1. Valmistajan on kiinnitettävä CE-
merkintä jokaiseen yksittäiseen 
henkilönsuojaimeen, joka täyttää 
sovellettavat olennaiset terveys- ja 
turvallisuusvaatimukset.

4.1. Valmistajan on kiinnitettävä CE-
merkintä jokaiseen yksittäiseen 
henkilönsuojaimeen, joka täyttää siihen 
sovellettavat tämän asetuksen 
vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 249
Claude Rolin

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 9 kohta
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Komission teksti Tarkistus

9. Valmistajan on pidettävä kansallisten 
viranomaisten saatavilla jäljennös EU-
tyyppitarkastustodistuksesta, sen liitteistä 
ja lisäyksistä sekä teknisistä asiakirjoista 
kymmenen vuoden ajan sen jälkeen, kun 
henkilönsuojain on saatettu markkinoille.

9. Valmistajan on pidettävä kansallisten 
viranomaisten saatavilla jäljennös EU-
tyyppitarkastustodistuksesta, sen liitteistä 
ja lisäyksistä sekä teknisistä asiakirjoista 
kymmenen vuoden ajan sen jälkeen, kun 
henkilönsuojain on asetettu saataville 
markkinoilla.

Or. fr

Tarkistus 250
Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 3 kohta – 3.1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3.1. Valmistajan on kiinnitettävä CE-
merkintä kuhunkin yksittäiseen 
henkilönsuojaimeen, joka on EU-
tyyppitarkastustodistuksessa kuvatun 
tyypin mukainen ja täyttää sovellettavat 
olennaiset terveys- ja 
turvallisuusvaatimukset.

3.1. Valmistajan on kiinnitettävä CE-
merkintä kuhunkin yksittäiseen 
henkilönsuojaimeen, joka on EU-
tyyppitarkastustodistuksessa kuvatun 
tyypin mukainen ja täyttää siihen
sovellettavat tämän asetuksen 
vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 251
Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
Liite VII – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tuotekohtaiseen tarkastukseen perustuva 
tyypinmukaisuus on se 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyn osa, jossa valmistaja 
täyttää 2, 3, 5.2 ja 6 kohdassa säädetyt 

1. Tuotekohtaiseen tarkastukseen perustuva 
tyypinmukaisuus on se 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyn osa, jossa valmistaja 
täyttää 2, 3, 5.2 ja 6 kohdassa säädetyt 
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velvoitteet sekä varmistaa ja vakuuttaa 
yksinomaisella vastuullaan, että kyseinen 
henkilönsuojain, johon on sovellettu 4 
kohdan säännöksiä, on EU-
tyyppitarkastustodistuksessa kuvatun 
tyypin mukainen ja täyttää 5 artiklassa 
tarkoitetut ja liitteessä II vahvistetut,
sovellettavat terveys- ja 
turvallisuusvaatimukset.

velvoitteet sekä varmistaa ja vakuuttaa 
yksinomaisella vastuullaan, että kyseessä 
oleva henkilönsuojain, johon on sovellettu 
4 kohdan säännöksiä, on EU-
tyyppitarkastustodistuksessa kuvatun 
tyypin mukainen ja täyttää siihen
sovellettavat tämän asetuksen
vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 252
Claude Rolin

Ehdotus asetukseksi
Liite VIII – 6 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

6. Valmistajan on pidettävä kansallisten 
viranomaisten saatavilla kymmenen 
vuoden ajan sen jälkeen, kun 
henkilönsuojain on saatettu markkinoille,

6. Valmistajan on pidettävä kansallisten 
viranomaisten saatavilla kymmenen 
vuoden ajan sen jälkeen, kun 
henkilönsuojain on asetettu saataville 
markkinoilla,

Or. fr


