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Ändringsförslag 136
Terry Reintke, Karima Delli
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl -1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1) Rätten till hälsa är en grundläggande 
rättighet. Alla arbetstagare garanteras 
genom lagstiftning arbetsvillkor som 
respekterar deras hälsa, säkerhet och 
värdighet. Eftersom företagens och de 
sociala trygghetssystemens kostnader för
arbetsolyckor och arbetssjukdomar 
uppskattas uppgå till 5,9 procent av BNP 
och ett tillfredsställande skydd för 
arbetstagarna främjar välbefinnandet, 
arbetets kvalitet och produktivitet, särskilt 
genom användning av personlig 
skyddsutrustning av hög kvalitet, är det 
viktigt att minska förekomsten av 
arbetsolyckor och arbetssjukdomar.

Or. en

Ändringsförslag 137
Terry Reintke, Karima Delli
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Erfarenheten av tillämpningen har 
emellertid visat på brister och 
inkonsekvenser när det gäller de produkter 
som omfattas av direktivet och i 
förfarandena för bedömning av 
överensstämmelse. För att ta hänsyn till 
dessa erfarenheter och klargöra den ram 
inom vilken de produkter som omfattas av 
denna förordning får saluföras bör vissa 

(3) Erfarenheten av tillämpningen har 
emellertid visat på brister och 
inkonsekvenser när det gäller de produkter 
som omfattas av direktivet och i 
förfarandena för bedömning av 
överensstämmelse. För att ta hänsyn till 
dessa erfarenheter och klargöra den ram 
inom vilken de produkter som omfattas av 
denna förordning får saluföras bör vissa 
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aspekter av direktiv 89/686/EEG ses över 
och stärkas.

aspekter av direktiv 89/686/EEG ses över 
och stärkas samtidigt som den 
övergripande principen om hälso- och 
säkerhetsskydd bibehålls.

Or. en

Ändringsförslag 138
Guillaume Balas

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Detta direktiv bör tillämpas på alla 
former av leveranser, inklusive 
distansförsäljning.

Or. fr

Ändringsförslag 139
Terry Reintke, Karima Delli
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Eftersom tillämpningsområdet, de 
grundläggande hälso- och säkerhetskraven 
och förfarandena för bedömning av 
överensstämmelse måste vara identiska i 
alla medlemsstater lämnas nästan ingen 
flexibilitet alls i införlivandet i de 
nationella lagstiftningarna av direktiv som 
grundas på den nya metodens principer. 
Direktiv 89/686/EEG bör därför ersättas av 
en förordning, som är det lämpliga 
instrumentet för att införa tydliga och 
detaljerade regler som inte ger 
medlemsstaterna utrymme för variationer i 
införlivandet.

(4) Eftersom tillämpningsområdet, hälso-
och säkerhetskraven och förfarandena för 
bedömning av överensstämmelse måste 
vara identiska i alla medlemsstater lämnas 
nästan ingen flexibilitet alls i införlivandet 
i de nationella lagstiftningarna av direktiv 
som grundas på den nya metodens 
principer. Direktiv 89/686/EEG bör därför 
ersättas av en förordning, som är det 
lämpliga instrumentet för att införa tydliga 
och detaljerade regler som inte ger 
medlemsstaterna utrymme för variationer i 
införlivandet, särskilt i syfte att skydda 
folkhälsan, förbättra säkerheten på 
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arbetsplatserna och garantera 
användarskydd.

Or. en

Ändringsförslag 140
Ulla Tørnæs

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Eftersom tillämpningsområdet, de 
grundläggande hälso- och säkerhetskraven 
och förfarandena för bedömning av 
överensstämmelse måste vara identiska i 
alla medlemsstater lämnas nästan ingen 
flexibilitet alls i införlivandet i de 
nationella lagstiftningarna av direktiv som 
grundas på den nya metodens principer. 
Direktiv 89/686/EEG bör därför ersättas av 
en förordning, som är det lämpliga 
instrumentet för att införa tydliga och 
detaljerade regler som inte ger 
medlemsstaterna utrymme för variationer i 
införlivandet.

(4) Eftersom tillämpningsområdet, de 
grundläggande hälso- och säkerhetskraven 
och förfarandena för bedömning av 
överensstämmelse måste vara identiska i 
alla medlemsstater lämnas nästan ingen 
flexibilitet alls i införlivandet i de 
nationella lagstiftningarna av direktiv som 
grundas på den nya metodens principer. 
Direktiv 89/686/EEG bör därför ersättas av 
en förordning, som är det lämpliga 
instrumentet för att införa tydliga och 
detaljerade regler som inte ger 
medlemsstaterna utrymme för variationer i 
införlivandet, vilket bör ske genom att 
man tillämpar en tydlig och målinriktad 
metod för att förbättra säkerheten på 
arbetsplatsen och garantera 
användarskydd.

Or. en

Ändringsförslag 141
Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Vissa produkter på marknaden som 
skyddar användaren är undantagna från 

(9) Vissa produkter på marknaden som 
skyddar användaren är undantagna från 
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tillämpningsområdet för 
direktiv 89/686/EEG. För att garantera en 
lika hög skyddsnivå för användarna av 
sådana produkter som för den personliga 
skyddsutrustning som omfattas av 
direktiv 89/686/EEG bör förordningens 
tillämpningsområde omfatta personlig 
skyddsutrustning för privat bruk mot fukt, 
vatten och hetta (t.ex. disk- och 
ugnshandskar) i linje med vad som gäller 
för liknande personlig skyddsutrustning 
för yrkesbruk som redan omfattas av 
direktiv 89/686/EEG. Småskaliga 
produkter, som handgjorda handskar, som 
enligt tillverkaren inte uttryckligen har en 
skyddande funktion utgör inte personlig 
skyddsutrustning och berörs följaktligen 
inte av det utvidgade 
tillämpningsområdet. Det är också 
lämpligt att förtydliga förteckningen över 
undantag i bilaga I till 
direktiv 89/686/EEG genom att lägga till 
en hänvisning till produkter som omfattas 
av annan lagstiftning och därför 
undantas från förordningen om personlig 
skyddsutrustning.

tillämpningsområdet för 
direktiv 89/686/EEG om de enbart är 
avsedda för personligt bruk. För att kunna 
erbjuda en hög skyddsnivå bör produkter 
avsedda att skydda händerna mot extrem 
hetta i hemmiljö omfattas av 
förordningens tillämpningsområde om de 
enligt tillverkaren uttryckligen har en 
skyddande funktion. Småskaliga 
produkter, som handgjorda handskar och 
ugnshandskar, som enligt tillverkaren inte 
uttryckligen har en skyddande funktion 
utgör inte personlig skyddsutrustning. De 
bör därför undantas från denna 
förordnings tillämpningsområde. I stället 
bör självcertifiering uppmuntras för 
sådana produkter. Många tillverkare 
tillämpar detta redan i dag.

Or. en

Ändringsförslag 142
Terry Reintke, Karima Delli
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Vissa produkter på marknaden som 
skyddar användaren är undantagna från 
tillämpningsområdet för 
direktiv 89/686/EEG. För att garantera en 
lika hög skyddsnivå för användarna av 
sådana produkter som för den personliga 
skyddsutrustning som omfattas av 
direktiv 89/686/EEG bör förordningens 

(9) Vissa produkter på marknaden som 
skyddar användaren är undantagna från 
tillämpningsområdet för 
direktiv 89/686/EEG. Sådana undantag 
bör tillåtas endast om en motsvarande 
nivå av hälso- och säkerhetsskydd som i 
denna förordning eller i 
direktiv 89/3921/EG föreskrivs. För att 
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tillämpningsområde omfatta personlig 
skyddsutrustning för privat bruk mot fukt, 
vatten och hetta (t.ex. disk- och 
ugnshandskar) i linje med vad som gäller 
för liknande personlig skyddsutrustning för 
yrkesbruk som redan omfattas av 
direktiv 89/686/EEG. Småskaliga 
produkter, som handgjorda handskar, som 
enligt tillverkaren inte uttryckligen har en 
skyddande funktion utgör inte personlig 
skyddsutrustning och berörs följaktligen 
inte av det utvidgade tillämpningsområdet. 
Det är också lämpligt att förtydliga 
förteckningen över undantag i bilaga I till 
direktiv 89/686/EEG genom att lägga till 
en hänvisning till produkter som omfattas 
av annan lagstiftning och därför undantas 
från förordningen om personlig 
skyddsutrustning.

garantera en lika hög skyddsnivå för 
användarna av sådana produkter som för 
den personliga skyddsutrustning som 
omfattas av direktiv 89/686/EEG bör 
förordningens tillämpningsområde omfatta 
personlig skyddsutrustning för privat bruk 
mot fukt, vatten och hetta (t.ex. disk- och 
ugnshandskar) i linje med vad som gäller 
för liknande personlig skyddsutrustning för 
yrkesbruk som redan omfattas av 
direktiv 89/686/EEG. Småskaliga 
produkter, som handgjorda handskar, som 
enligt tillverkaren inte uttryckligen har en 
skyddande funktion utgör inte personlig 
skyddsutrustning och berörs följaktligen 
inte av det utvidgade tillämpningsområdet. 
Det är också lämpligt att förtydliga 
förteckningen över undantag i bilaga I till 
direktiv 89/686/EEG genom att lägga till 
en hänvisning till produkter som omfattas 
av annan lagstiftning och därför undantas 
från förordningen om personlig 
skyddsutrustning.

Or. en

Ändringsförslag 143
Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) För att göra förordningen lättare att 
förstå och se till att den tillämpas på ett 
enhetligt sätt bör nya definitioner av 
”individuellt anpassad personlig 
skyddsutrustning” och ”måttsydd 
personlig skyddsutrustning” införas, och 
förfarandena för bedömning av 
överensstämmelse av dessa typer av 
personlig skyddsutrustning bör anpassas 
till de särskilda 
tillverkningsförhållandena.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 144
Ulla Tørnæs

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) För att göra förordningen lättare att 
förstå och se till att den tillämpas på ett 
enhetligt sätt bör nya definitioner av 
”individuellt anpassad personlig 
skyddsutrustning” och ”måttsydd personlig 
skyddsutrustning” införas, och 
förfarandena för bedömning av 
överensstämmelse av dessa typer av 
personlig skyddsutrustning bör anpassas 
till de särskilda tillverkningsförhållandena.

(10) För att göra förordningen lättare att 
förstå och se till att den tillämpas på ett 
enhetligt sätt bör nya definitioner av 
”individuellt anpassad personlig 
skyddsutrustning” och ”måttsydd personlig 
skyddsutrustning” införas, inbegripet 
tydliga definitioner av slutanvändare av 
personlig skyddsutrustning, och 
förfarandena för bedömning av 
överensstämmelse av dessa typer av 
personlig skyddsutrustning bör anpassas 
till de särskilda tillverkningsförhållandena. 
I definitionen av ”individuellt anpassad 
personlig skyddsutrustning” och 
”måttsydd personlig skyddsutrustning” 
bör det klart anges att individualiseringen 
av personlig skyddsutrustning inte får ha 
väsentlig inverkan på arbetsmiljön och 
säkerheten på arbetsplatsen.

Or. en

Ändringsförslag 145
Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Vid demonstrationer och fälttester
ska tillräckliga säkerhetsåtgärder vidtas 
för att se till att personer skyddas. 
Fälttester bör inte utformas för att testa 
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den personliga skyddsutrustningens 
skyddsegenskaper utan för att utvärdera 
andra icke-skyddande aspekter såsom 
komfort, ergonomi och utformning. 
Samtliga berörda parter, till exempel 
arbetsgivaren och användaren eller 
konsumenten, bör informeras i förväg om 
försökets omfattning och syfte.

Or. en

Ändringsförslag 146
Terry Reintke, Karima Delli
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) De ekonomiska aktörerna bör, i 
förhållande till den roll de har i 
leveranskedjan, ansvara för att produkterna 
uppfyller erforderliga krav, så att man kan 
säkerställa en hög nivå i fråga om skydd av 
allmänna intressen, såsom hälsa och 
säkerhet och användarskydd, och garantera 
rättvisa konkurrensvillkor på 
unionsmarknaden.

(11) De ekonomiska aktörerna bör, i 
förhållande till den roll de har i hela
leveranskedjan, ansvara för att produkterna 
uppfyller erforderliga krav, så att man kan 
säkerställa en hög nivå i fråga om skydd av 
allmänna intressen, såsom hälsa och 
säkerhet och korrekt information om
användarskydd, och garantera rättvisa 
konkurrensvillkor på unionsmarknaden.

Or. en

Ändringsförslag 147
Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) De ekonomiska aktörerna bör, i 
förhållande till den roll de har i 
leveranskedjan, ansvara för att 
produkterna uppfyller erforderliga krav, så 

(11) De ekonomiska aktörerna bör, i 
förhållande till den roll de har i 
leveranskedjan, ansvara för att den 
personliga skyddsutrustningen uppfyller 
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att man kan säkerställa en hög nivå i fråga 
om skydd av allmänna intressen, såsom 
hälsa och säkerhet och användarskydd, och 
garantera rättvisa konkurrensvillkor på 
unionsmarknaden.

erforderliga krav, så att man kan säkerställa 
en hög nivå i fråga om skydd av allmänna 
intressen, såsom hälsa och säkerhet och 
användarskydd och, i förekommande fall, 
skydd av andra personer, och garantera 
rättvisa konkurrensvillkor på 
unionsmarknaden.

Or. en

Ändringsförslag 148
Guillaume Balas

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) De ekonomiska aktörerna bör, i 
förhållande till den roll de har i 
leveranskedjan, ansvara för att 
produkterna uppfyller erforderliga krav, så 
att man kan säkerställa en hög nivå i fråga 
om skydd av allmänna intressen, såsom 
hälsa och säkerhet och användarskydd, och 
garantera rättvisa konkurrensvillkor på 
unionsmarknaden.

(11) De ekonomiska aktörerna bör, i 
förhållande till den roll de har i 
leveranskedjan, ansvara för att den 
personliga skyddsutrustningen uppfyller 
erforderliga krav, så att man kan säkerställa 
en hög nivå i fråga om skydd av allmänna 
intressen, såsom hälsa och säkerhet och 
användarskydd, och garantera rättvisa 
konkurrensvillkor på unionsmarknaden.

Or. fr

Ändringsförslag 149
Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Alla ekonomiska aktörer som ingår i 
leverans- och distributionskedjan bör vidta 
lämpliga åtgärder för att se till att deras 
personliga skyddsutrustningar skyddar 
personers hälsa och säkerhet och att de 
endast tillhandahåller sådana produkter på 

(12) Alla ekonomiska aktörer som ingår i 
leverans- och distributionskedjan bör vidta 
lämpliga åtgärder för att se till att de endast 
tillhandahåller sådan personlig 
skyddsutrustning på marknaden som 
överensstämmer med denna förordning. I 
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marknaden som överensstämmer med 
denna förordning. I denna förordning bör 
det fastställas en tydlig och proportionell 
fördelning av skyldigheterna som svarar 
mot varje aktörs roll i leverans- och 
distributionskedjan.

denna förordning bör det fastställas en 
tydlig och proportionell fördelning av 
skyldigheterna som svarar mot varje 
ekonomisk aktörs roll i leverans- och 
distributionskedjan.

Or. en

Ändringsförslag 150
Guillaume Balas

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Alla ekonomiska aktörer som ingår i 
leverans- och distributionskedjan bör vidta 
lämpliga åtgärder för att se till att deras 
personliga skyddsutrustningar skyddar 
personers hälsa och säkerhet och att de 
endast tillhandahåller sådana produkter på 
marknaden som överensstämmer med 
denna förordning. I denna förordning bör 
det fastställas en tydlig och proportionell 
fördelning av skyldigheterna som svarar 
mot varje aktörs roll i leverans- och 
distributionskedjan.

(12) Alla ekonomiska aktörer som ingår i 
leverans- och distributionskedjan bör vidta 
lämpliga åtgärder för att se till att deras 
personliga skyddsutrustningar skyddar 
personers hälsa och säkerhet och att de 
endast tillhandahåller sådan personlig 
skyddsutrustning på marknaden som 
överensstämmer med denna förordning. I 
denna förordning bör det fastställas en 
tydlig och proportionell fördelning av 
skyldigheterna som svarar mot varje aktörs 
roll i leverans- och distributionskedjan.

Or. fr

Ändringsförslag 151
Guillaume Balas

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) För att underlätta 
kommunikationen mellan ekonomiska 
aktörer, marknadskontrollmyndigheter, 
användare och konsumenter bör 
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medlemsstaterna uppmuntra de 
ekonomiska aktörerna att utöver 
postadressen även ange en webbadress.

Or. fr

Ändringsförslag 152
Guillaume Balas

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Det måste finnas garantier för att 
personlig skyddsutrustning som förs in på 
unionsmarknaden uppfyller kraven i denna 
förordning, och det måste framför allt 
säkerställas att tillverkarna har genomfört 
lämpliga bedömningsförfaranden. Det bör 
slås fast att importörerna ska se till att de 
personliga skyddsutrustningar som de 
släpper ut på marknaden uppfyller kraven i 
denna förordning och att de inte släpper ut 
personliga skyddsutrustningar på 
marknaden som inte uppfyller dessa krav 
eller som utgör en risk. Det bör också slås 
fast att importörerna ska se till att 
förfaranden för bedömning av 
överensstämmelse har genomförts och att 
den CE-märkning av och dokumentation 
om de personliga skyddsutrustningar som 
tagits fram av tillverkarna är tillgänglig för 
kontroll av tillsynsmyndigheterna.

(14) Det måste finnas garantier för att 
personlig skyddsutrustning som förs in på 
unionsmarknaden uppfyller kraven i denna 
förordning, och det måste framför allt 
säkerställas att tillverkarna har genomfört 
lämpliga bedömningsförfaranden. Det bör 
slås fast att importörerna ska se till att de 
personliga skyddsutrustningar som de 
släpper ut på marknaden uppfyller kraven i 
denna förordning och att de inte släpper ut 
personliga skyddsutrustningar på 
marknaden som inte uppfyller dessa krav 
eller som utgör en risk. Det bör också slås 
fast att importörerna ska se till att 
förfaranden för bedömning av 
överensstämmelse har genomförts och att 
den CE-märkning av och dokumentation 
om de personliga skyddsutrustningar som 
tagits fram av tillverkarna är tillgänglig för 
kontroll av de behöriga
tillsynsmyndigheterna.

Or. fr

Ändringsförslag 153
Ulla Tørnæs

Förslag till förordning
Skäl 16
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Varje importör bör ange namn och 
kontaktadress när de släpper ut en 
personlig skyddsutrustning på marknaden. 
Undantag bör göras i de fall då den 
personliga skyddsutrustningens storlek 
eller art inte tillåter namn och 
kontaktadress på produkten. Detta gäller 
bland annat de fall då importören skulle 
behöva öppna förpackningen för att sätta 
sitt namn och sin adress på produkten.

(16) Varje importör bör ange namn och 
kontaktadress när de släpper ut personlig 
skyddsutrustning på marknaden samt 
adresser till webbplatser där 
slutanvändarna av personlig 
skyddsutrustning kan få tillgång till 
ytterligare information om korrekt 
användning av skyddsutrustningen. 
Undantag bör göras i de fall då den 
personliga skyddsutrustningens storlek 
eller art inte tillåter namn och 
kontaktadress på produkten. Detta gäller 
bland annat de fall då importören skulle 
behöva öppna förpackningen för att sätta 
sitt namn och sin adress på produkten.

Or. en

Ändringsförslag 154
Ulla Tørnæs

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Alla ekonomiska aktörer som släpper 
ut en personlig skyddsutrustning på 
marknaden i eget namn eller under eget 
varumärke eller som ändrar en produkt på 
ett sådant sätt att det kan påverka 
överensstämmelsen med kraven i denna 
förordning bör anses vara tillverkare och 
bör därför överta tillverkarens skyldigheter.

(17) Alla ekonomiska aktörer som släpper 
ut en personlig skyddsutrustning på 
marknaden i eget namn eller under eget 
varumärke eller som ändrar en produkt på 
ett sådant sätt att det kan påverka 
överensstämmelsen med kraven i denna 
förordning anses vara tillverkare och bör 
därför överta tillverkarens skyldigheter.

Or. en

Ändringsförslag 155
Guillaume Balas
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Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Alla ekonomiska aktörer som släpper 
ut en personlig skyddsutrustning på 
marknaden i eget namn eller under eget 
varumärke eller som ändrar en produkt på 
ett sådant sätt att det kan påverka 
överensstämmelsen med kraven i denna 
förordning bör anses vara tillverkare och 
bör därför överta tillverkarens skyldigheter.

(17) Alla ekonomiska aktörer som släpper 
ut en personlig skyddsutrustning på 
marknaden i eget namn eller under eget 
varumärke eller som ändrar en personlig 
skyddsutrustning på ett sådant sätt att det 
kan påverka överensstämmelsen med 
kraven i denna förordning bör anses vara 
tillverkare och bör därför överta 
tillverkarens skyldigheter.

Or. fr

Ändringsförslag 156
Terry Reintke, Karima Delli
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Distributörer och importörer är nära 
marknaden och bör därför medverka i de 
behöriga nationella myndigheternas 
marknadskontroll, och de bör vara beredda 
att delta aktivt genom att förse dessa 
myndigheter med alla nödvändiga 
uppgifter om den berörda personliga 
skyddsutrustningen.

(18) Distributörer och importörer är nära 
marknaden och bör därför medverka i de 
behöriga nationella myndigheternas 
marknadskontroll, och de bör vara beredda 
att delta aktivt när en intressekonflikt kan 
undvikas genom att förse dessa 
myndigheter med alla nödvändiga 
uppgifter om den berörda personliga 
skyddsutrustningen.

Or. en

Ändringsförslag 157
Ulla Tørnæs

Förslag till förordning
Skäl 18
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Distributörer och importörer är nära 
marknaden och bör därför medverka i de 
behöriga nationella myndigheternas 
marknadskontroll, och de bör vara beredda 
att delta aktivt genom att förse dessa 
myndigheter med alla nödvändiga 
uppgifter om den berörda personliga 
skyddsutrustningen.

(18) Distributörer och importörer är nära 
marknaden och bör därför medverka i de 
behöriga nationella myndigheternas 
marknadskontroll, och de måste vara 
beredda att delta aktivt genom att förse 
dessa myndigheter med alla nödvändiga 
uppgifter om den berörda personliga 
skyddsutrustningen.

Or. en

Ändringsförslag 158
Jérôme Lavrilleux

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Marknadskontrollen blir enklare och 
effektivare om man kan säkerställa den 
personliga skyddsutrustningens spårbarhet 
genom hela leveranskedjan. Med ett 
effektivt spårbarhetssystem blir det lättare 
för marknadskontrollmyndigheterna att 
spåra de ekonomiska aktörer som har 
tillhandahållit produkter som inte uppfyller 
kraven på marknaden.

(19) Marknadskontrollen blir enklare och 
effektivare om man kan säkerställa den 
personliga skyddsutrustningens spårbarhet 
genom hela leveranskedjan. Med ett 
effektivt spårbarhetssystem blir det lättare 
för marknadskontrollmyndigheterna att 
spåra de ekonomiska aktörer som har 
tillhandahållit produkter som inte uppfyller 
kraven på marknaden och att med 
precision avgöra, på otvetydigt och 
överskådligt sätt, skyldigheterna för varje 
aktör.

Or. fr

Ändringsförslag 159
Terry Reintke, Karima Delli
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 19
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Marknadskontrollen blir enklare och 
effektivare om man kan säkerställa den 
personliga skyddsutrustningens spårbarhet 
genom hela leveranskedjan. Med ett 
effektivt spårbarhetssystem blir det lättare 
för marknadskontrollmyndigheterna att 
spåra de ekonomiska aktörer som har 
tillhandahållit produkter som inte uppfyller 
kraven på marknaden.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 160
Guillaume Balas

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Marknadskontrollen blir enklare och 
effektivare om man kan säkerställa den 
personliga skyddsutrustningens spårbarhet 
genom hela leveranskedjan. Med ett 
effektivt spårbarhetssystem blir det lättare 
för marknadskontrollmyndigheterna att 
spåra de ekonomiska aktörer som har 
tillhandahållit produkter som inte uppfyller 
kraven på marknaden.

(19) Marknadskontrollen blir enklare och 
effektivare om man kan säkerställa den 
personliga skyddsutrustningens spårbarhet 
genom hela leveranskedjan. Med ett 
effektivt spårbarhetssystem blir det lättare 
för marknadskontrollmyndigheterna att 
spåra de ekonomiska aktörer som har 
tillhandahållit personlig skyddsutrustning
som inte uppfyller kraven på marknaden.

Or. fr

Ändringsförslag 161
Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) För att undvika eventuell förvirring (21) För att undvika eventuell förvirring 



AM\1052326SV.doc 17/63 PE549.449v01-00

SV

och oklarhet och därmed garantera fri 
rörlighet för personlig skyddsutrustning 
som överensstämmer med den befintliga 
lagstiftningen är det nödvändigt att tydligt 
ange förhållandet mellan samt 
tillämpningsområdet för denna förordning 
och medlemsstaternas rätt att fastställa krav 
för användning av personlig 
skyddsutrustning på arbetsplatsen, särskilt i 
enlighet med rådets direktiv 89/656/EEG19.

och oklarhet och därmed garantera fri 
rörlighet för personlig skyddsutrustning 
som överensstämmer med den befintliga 
lagstiftningen är det nödvändigt att tydligt 
ange förhållandet mellan samt 
tillämpningsområdet för denna förordning 
och medlemsstaternas rätt att fastställa krav 
för användning av personlig 
skyddsutrustning på arbetsplatsen, särskilt i 
enlighet med rådets direktiv 89/656/EEG19. 
Enligt artikel 4 i det direktivet ska 
arbetsgivare tillhandahålla personlig 
skyddsutrustning som uppfyller 
tillämpliga gemenskapsbestämmelser om 
utformning och tillverkning med hänsyn 
till hälsa och säkerhet. Enligt samma 
artikel ska tillverkare av personlig 
skyddsutrustning som tillhandahåller 
sådan personlig skyddsutrustning åt sina 
anställda se till att utrustningen uppfyller 
de krav som anges i denna förordning.

__________________ __________________
19 Rådets direktiv 89/656/EEG av den 
30 november 1989 om minimikrav för 
säkerhet och hälsa vid arbetstagares 
användning av personlig skyddsutrustning 
på arbetsplatsen (EGT L 393, 30.12.1989, 
s. 18).

19 Rådets direktiv 89/656/EEG av den 
30 november 1989 om minimikrav för 
säkerhet och hälsa vid arbetstagares 
användning av personlig skyddsutrustning 
på arbetsplatsen (EGT L 393, 30.12.1989, 
s. 18).

Or. en

Ändringsförslag 162
David Casa

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Giltighetstiden för intyg om 
EU-typundersökning bör vara högst fem år 
i syfte att se till att personlig 
skyddsutrustning undersöks enligt den 
senaste tekniken. Ett förfarande för att 
granska intygen bör införas. För att 

(24) Giltighetstiden för intyg om 
EU-typundersökning bör vara högst sju år i 
syfte att se till att personlig 
skyddsutrustning undersöks enligt den 
senaste tekniken. Ett förfarande för att 
granska intygen bör införas. Granskningen 
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underlätta 
marknadskontrollmyndigheternas arbete 
bör krav införas för vad ett intyg om 
EU-typkontroll minst måste innehålla.

bör bestå av ett snabbt och enkelt 
förfarande. För att underlätta 
marknadskontrollmyndigheternas arbete 
bör krav införas för vad ett intyg om 
EU-typkontroll minst måste innehålla.

Or. en

Ändringsförslag 163
Guillaume Balas

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) CE-märkningen bör utgöra den enda 
märkning som anger att en personlig 
skyddsutrustning överensstämmer med 
unionens harmoniseringslagstiftning. 
Andra typer av märkning bör emellertid 
tillåtas, förutsatt att de bidrar till ökat 
konsumentskydd och inte omfattas av 
unionens harmoniseringslagstiftning.

(27) CE-märkningen bör utgöra den enda 
märkning som anger att en personlig 
skyddsutrustning överensstämmer med 
unionens harmoniseringslagstiftning. 
Andra typer av märkning bör emellertid 
tillåtas, förutsatt att de bidrar till ökat 
skydd av konsumenters hälsa och 
säkerhet och inte omfattas av unionens 
harmoniseringslagstiftning.

Or. fr

Ändringsförslag 164
Guillaume Balas

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) För att säkerställa att de 
grundläggande säkerhetskraven uppfylls är 
det nödvändigt att fastställa lämpliga 
förfaranden för bedömning av 
överensstämmelse som tillverkaren ska 
följa. I direktiv 89/686/EEG klassificeras 
personlig skyddsutrustning i tre kategorier 
som omfattas av olika förfaranden för 

(28) För att säkerställa att de 
grundläggande hälso- och säkerhetskraven
uppfylls är det nödvändigt att fastställa 
lämpliga förfaranden för bedömning av 
överensstämmelse som tillverkaren ska 
följa. I direktiv 89/686/EEG klassificeras 
personlig skyddsutrustning i tre kategorier 
som omfattas av olika förfaranden för 
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bedömning av överensstämmelse. För att 
säkerställa en konsekvent hög 
säkerhetsnivå för all personlig 
skyddsutrustning är det nödvändigt att 
utöka förteckningen över de produkter som 
omfattas av de förfaranden för bedömning 
av överensstämmelse som har samband 
med tillverkningsfasen. Förfarandena för 
bedömning av överensstämmelse för varje 
kategori av personlig skyddsutrustning bör, 
så långt det är möjligt, fastställas på 
grundval av de moduler för bedömning av 
överensstämmelse som fastställs i beslut 
nr 768/2008/EEG.

bedömning av överensstämmelse. För att 
säkerställa en konsekvent hög 
säkerhetsnivå för all personlig 
skyddsutrustning är det nödvändigt att 
utöka förteckningen över de produkter som 
omfattas av de förfaranden för bedömning 
av överensstämmelse som har samband 
med tillverkningsfasen. Förfarandena för 
bedömning av överensstämmelse för varje 
kategori av personlig skyddsutrustning bör, 
så långt det är möjligt, fastställas på 
grundval av de moduler för bedömning av 
överensstämmelse som fastställs i beslut 
nr 768/2008/EEG.

Or. fr

Ändringsförslag 165
Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) För att säkerställa att de 
grundläggande säkerhetskraven uppfylls är 
det nödvändigt att fastställa lämpliga 
förfaranden för bedömning av 
överensstämmelse som tillverkaren ska 
följa. I direktiv 89/686/EEG klassificeras 
personlig skyddsutrustning i tre kategorier 
som omfattas av olika förfaranden för 
bedömning av överensstämmelse. För att 
säkerställa en konsekvent hög 
säkerhetsnivå för all personlig 
skyddsutrustning är det nödvändigt att 
utöka förteckningen över de produkter som 
omfattas av de förfaranden för bedömning 
av överensstämmelse som har samband 
med tillverkningsfasen. Förfarandena för 
bedömning av överensstämmelse för varje 
kategori av personlig skyddsutrustning bör, 
så långt det är möjligt, fastställas på 
grundval av de moduler för bedömning av 
överensstämmelse som fastställs i beslut 

(28) För att säkerställa att de 
grundläggande hälso- och säkerhetskraven
i denna förordning uppfylls är det 
nödvändigt att fastställa lämpliga 
förfaranden för bedömning av 
överensstämmelse som tillverkaren ska 
följa. I direktiv 89/686/EEG klassificeras 
personlig skyddsutrustning i tre kategorier 
som omfattas av olika förfaranden för 
bedömning av överensstämmelse. För att 
säkerställa en konsekvent hög 
säkerhetsnivå för all personlig 
skyddsutrustning är det nödvändigt att 
utöka förteckningen över de produkter som 
omfattas av de förfaranden för bedömning 
av överensstämmelse som har samband 
med tillverkningsfasen. Förfarandena för 
bedömning av överensstämmelse för varje 
kategori av personlig skyddsutrustning bör, 
så långt det är möjligt, fastställas på 
grundval av de moduler för bedömning av 
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nr 768/2008/EEG. överensstämmelse som fastställs i beslut 
nr 768/2008/EEG.

Or. en

Ändringsförslag 166
David Casa

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) För att ta hänsyn till utvecklingen av 
teknisk kunskap och nya vetenskapliga rön 
bör befogenheten att anta akter i enlighet 
med artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen när det gäller 
ändringar av den förteckning över 
personlig skyddsutrustning som ingår i 
varje kategori. Det är av särskild betydelse 
att kommissionen genomför lämpliga 
samråd under sitt förberedande arbete, 
inklusive på expertnivå. När kommissionen 
utarbetar och upprättar delegerade akter 
bör den se till att relevanta handlingar 
överlämnas samtidigt, i god tid och på 
lämpligt sätt till Europaparlamentet och 
rådet.

(31) För att ta hänsyn till utvecklingen av 
teknisk kunskap och nya vetenskapliga rön 
bör befogenheten att anta akter i enlighet 
med artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen när det gäller 
ändringar av den förteckning över 
personlig skyddsutrustning som ingår i 
varje kategori. Det är av särskild betydelse 
att kommissionen genomför lämpliga 
samråd under sitt förberedande arbete, 
inklusive på expertnivå och samråder med 
företrädare för arbetstagar- och 
arbetsgivarorganisationer från sektorer 
som brukar använda personlig 
skyddsutrustning i sin verksamhet. När 
kommissionen utarbetar och upprättar 
delegerade akter bör den se till att relevanta 
handlingar överlämnas samtidigt, i god tid 
och på lämpligt sätt till Europaparlamentet 
och rådet.

Or. en

Ändringsförslag 167
Ulla Tørnæs

Förslag till förordning
Skäl 31
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) För att ta hänsyn till utvecklingen av 
teknisk kunskap och nya vetenskapliga rön 
bör befogenheten att anta akter i enlighet 
med artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen när det gäller 
ändringar av den förteckning över 
personlig skyddsutrustning som ingår i 
varje kategori. Det är av särskild betydelse 
att kommissionen genomför lämpliga 
samråd under sitt förberedande arbete, 
inklusive på expertnivå. När kommissionen 
utarbetar och upprättar delegerade akter 
bör den se till att relevanta handlingar 
överlämnas samtidigt, i god tid och på 
lämpligt sätt till Europaparlamentet och 
rådet.

(31) För att ta hänsyn till utvecklingen av 
teknisk kunskap och nya vetenskapliga rön 
bör befogenheten att anta akter i enlighet 
med artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen när det gäller 
ändringar av den förteckning över 
personlig skyddsutrustning som ingår i 
varje kategori. Det är av särskild betydelse 
att kommissionen genomför lämpliga och 
öppna samråd och bedömer 
konsekvenserna av sina förslag under sitt 
förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå. När kommissionen utarbetar 
och upprättar delegerade akter bör den se 
till att relevanta handlingar överlämnas 
samtidigt, i god tid och på lämpligt sätt till 
Europaparlamentet och rådet.

Or. en

Ändringsförslag 168
Ulla Tørnæs

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Medlemsstaterna bör fastställa regler 
för påföljder som gäller överträdelser av 
den här förordningen och säkerställa att de 
genomförs. Sanktionerna bör vara 
effektiva, proportionella och avskräckande.

(33) Medlemsstaterna bör fastställa regler 
för vägledning, kontroll och påföljder som 
gäller överträdelser av den är förordningen 
och säkerställa att de genomförs med 
beaktande av att vägledning är det bästa 
verktyget för att undvika oavsiktliga 
misstag av arbetsgivare, tillverkare av 
personlig skyddsutrustning och 
slutanvändare. Sanktionerna bör vara 
effektiva, proportionella och avskräckande.

Or. en
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Ändringsförslag 169
Terry Reintke, Karima Delli
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Medlemsstaterna bör fastställa regler 
för påföljder som gäller överträdelser av 
den här förordningen och säkerställa att de 
genomförs. Sanktionerna bör vara 
effektiva, proportionella och avskräckande.

(33) Medlemsstaterna bör fastställa regler 
för övervakning, kontroll, sanktioner och
påföljder som gäller överträdelser av den 
här förordningen och säkerställa att de 
genomförs. Dessa påföljder och 
sanktioner bör vara effektiva, 
proportionella och avskräckande.

Or. en

Ändringsförslag 170
David Casa

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Medlemsstaterna bör fastställa regler 
för påföljder som gäller överträdelser av 
den här förordningen och säkerställa att de 
genomförs. Sanktionerna bör vara 
effektiva, proportionella och avskräckande.

(33) Medlemsstaterna bör fastställa regler 
för påföljder som gäller överträdelser av 
den här förordningen och säkerställa att de 
genomförs. Sanktionerna bör påföras 
lägligt för att vara effektiva, proportionella 
och avskräckande.

Or. en

Ändringsförslag 171
Ulla Tørnæs

Förslag till förordning
Skäl 33a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33a) Medlemsstaterna bör, helst genom 
samarbete mellan tillsyns- och 
kontrollmyndigheter och 
arbetsmarknadens parter, inrätta en 
kontaktpunkt där slutanvändare av 
personlig skyddsutrustning kan 
rapportera fel beträffande personlig 
skyddsutrustning. Tillsyns- och 
kontrollmyndigheterna är skyldiga att 
snabbt och effektivt reagera på rapporter 
från slutanvändare.

Or. en

Ändringsförslag 172
Claude Rolin

Förslag till förordning
Skäl 33a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33a) I direktiv 89/656/EEG fastställs 
minimikrav för personlig 
skyddsutrustning som används av 
arbetstagare på arbetsplatsen, och enligt 
nationella bestämmelser gällande 
säkerhet på arbetsplatsen är det
obligatoriskt att använda personlig 
skyddsutrustning. Samtliga medlemsstater 
bör vidta lämpliga åtgärder för att förmå 
arbetsgivare och anställda att använda 
lämplig personlig skyddsutrustning 
genom att tillhandahålla tydlig 
information till arbetsgivare, anställda 
och arbetstagarorganisationer om att 
denna utrustning är obligatorisk och 
genom att värdesätta, som exempel på god 
praxis, anställda som följer dessa regler, 
med respekt för de allmänna principerna 
om förebyggande i artikel 6.2 i 
direktiv 89/391/EEG om åtgärder för att 
främja förbättringar av arbetstagarnas 
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säkerhet och hälsa i arbetet.

Or. fr

Ändringsförslag 173
Terry Reintke, Karima Delli
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 35a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35a) Särskild uppmärksamhet bör ägnas 
åt området odeklarerat arbete. Eftersom
det är omöjligt att kontrollera 
efterlevnaden av bestämmelserna om 
hälsa och säkerhet på arbetsplatsen gör 
förhållandena på detta område att 
arbetstagarna kan utsättas för höga 
hälsorisker utan att arbetsgivarna hålls 
ansvariga. Hushållsarbete, som 
huvudsakligen utförs av kvinnor, utgör en 
särskild utmaning, eftersom arbetet utförs 
i den informella sektorn av 
ensamarbetande personer och till sin 
natur är osynligt.

Or. en

Ändringsförslag 174
Terry Reintke, Karima Delli
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 35b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35b) Att öka medvetenheten om hälsa 
och säkerhet bör ingå i läroplanen från 
tidig ålder för att sänka antalet olyckor 
och öka hälsan och säkerheten. 
Utbildning i hälsa och säkerhet samt 
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personlig skyddsutrustning bör integreras 
framför allt i yrkesutbildning som är 
erkänd och styrkt med examensbevis. 
Åtgärder bör också vidtas för mer 
information och utbildning för företagare. 
Resultatet av forskning kring ny personlig 
skyddsutrustning till följd av tekniska 
framsteg och nya utmaningar bör spridas 
på ett bättre sätt.

Or. en

Ändringsförslag 175
Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) Direktiv 89/686/EEG har ändrats flera 
gånger. Med anledning av nya väsentliga 
ändringar och för att säkerställa ett 
enhetligt genomförande inom unionen bör 
direktiv 89/686/EEG upphävas och ersättas 
av en förordning.

(36) Direktiv 89/686/EEG har ändrats flera 
gånger. Med anledning av nya väsentliga 
ändringar och för att säkerställa 
genomförandet inom unionen bör 
direktiv 89/686/EEG upphävas och ersättas 
av en förordning.

Or. en

Motivering

Regelverket i varje medlemsstat skiljer sig avsevärt sinsemellan. Därför är det inte realistiskt 
att förvänta sig ett enhetligt genomförande. De önskade målen med den föreslagna 
lagstiftningen är möjliga att uppnå utan enhetligt genomförande.

Ändringsförslag 176
Guillaume Balas

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning fastställs krav för 
utformning och tillverkning av personlig 
skyddsutrustning för att skydda 
användarnas hälsa och säkerhet samt 
bestämmelser om fri rörlighet för personlig 
skyddsutrustning i unionen.

I denna förordning fastställs krav för 
utformning och tillverkning av personlig 
skyddsutrustning avsedd att släppas ut på 
marknaden för att skydda användarna och 
säkerställa bestämmelser om fri rörlighet 
för personlig skyddsutrustning i unionen.

Or. fr

Ändringsförslag 177
Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) utformats och tillverkats för privat bruk 
mot väderleksförhållanden som inte är av 
extrem art,

c) utformats och tillverkats för privat bruk 
mot

Or. en

Ändringsförslag 178
Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led c – led i (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) väderleksförhållanden som inte är av 
extrem art (säsongsanpassade kläder, 
paraplyer etc.),

Or. en

Ändringsförslag 179
Anthea McIntyre
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Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led c – led ii (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) fukt och vatten (diskhandskar etc.),

Or. en

Ändringsförslag 180
Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led c – led iii (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) hetta (handskar etc.) för vilka den 
ekonomiska aktören inte uttryckligen 
hävdar att utrustningen skyddar mot 
extrem hetta,

Or. en

Ändringsförslag 181
Guillaume Balas

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) är avsedd för användning ombord på 
sjögående fartyg eller luftfartyg som 
omfattas av berörda internationella fördrag 
som är tillämpliga i medlemsstaterna,

d) är endast avsedd för användning 
ombord på sjögående fartyg eller luftfartyg 
som omfattas av berörda internationella 
fördrag som är tillämpliga i 
medlemsstaterna,

Or. fr
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Ändringsförslag 182
Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) är avsedd för skydd av huvud, ansikte 
eller ögon, vilka omfattas av tillämpliga 
föreskrifter från Förenta nationernas 
ekonomiska kommission för Europa 
(Unece), för användare av två- eller 
trehjuliga fordon.

e) är avsedd för skydd av huvud, ansikte 
eller ögon, vilka omfattas av föreskrift 22
från Förenta nationernas ekonomiska 
kommission för Europa (Unece), om 
enhetliga bestämmelser för godkännande 
av skyddshjälmar och ansiktsskydd för 
mc- och mopedförare och deras 
passagerare.

Or. en

Ändringsförslag 183
Terry Reintke, Karima Delli
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I den händelsen ska användarnas hälsa 
och säkerhet så långt möjligt säkerställas 
med beaktande av målen i denna 
förordning och i enlighet med EU:s 
ramdirektiv 89/391/EEG om hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen.

Or. en

Motivering

Undantagen måste minskas till det absolut nödvändiga. Vi måste därför införa en parallell 
bestämmelse till artikel 2.2 i direktiv 89/391/EEG.
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Ändringsförslag 184
Guillaume Balas

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) varje utrustning som är avsedd att bäras 
eller hållas av en person till skydd mot en 
eller flera hälso- eller säkerhetsrisker och 
som släpps ut på marknaden separat eller 
kombinerad med en personlig utrustning 
som inte har skyddskaraktär,

a) varje utrustning som är utformad och 
tillverkad för att bäras eller hållas av en 
person till skydd mot en eller flera hälso-
eller säkerhetsrisker och som släpps ut på 
marknaden separat eller kombinerad med 
en personlig utrustning som inte har 
skyddskaraktär,

Or. fr

Ändringsförslag 185
Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) varje utrustning som är avsedd att bäras 
eller hållas av en person till skydd mot en 
eller flera hälso- eller säkerhetsrisker och 
som släpps ut på marknaden separat eller 
kombinerad med en personlig utrustning 
som inte har skyddskaraktär,

a) varje utrustning som är utformad och 
tillverkad för att bäras eller hållas av en 
person till skydd mot en eller flera hälso-
eller säkerhetsrisker och som släpps ut på 
marknaden separat eller kombinerad med 
en personlig utrustning som inte har 
skyddskaraktär,

Or. en

Ändringsförslag 186
Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) system för att koppla sådana 
skyddsutrustningar som avses i led a som 
inte hålls eller bärs av en person och är 
avsedda att koppla skyddsutrustningen till 
en extern anordning eller konstruktion samt 
är löstagbara och inte avsedda att vara 
permanent fäst vid en konstruktion. 
individuellt anpassad personlig 
skyddsutrustning:

c) system för att koppla sådana 
skyddsutrustningar som avses i led a som 
inte hålls eller bärs av en person men som 
är av avgörande betydelse för 
utrustningens funktion och är avsedda att 
koppla skyddsutrustningen till en extern 
anordning eller konstruktion samt är 
löstagbara och inte avsedda att vara 
permanent fäst vid en konstruktion.

Or. en

Ändringsförslag 187
Terry Reintke, Karima Delli
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. individuellt anpassad personlig 
skyddsutrustning: personlig 
skyddsutrustning som serietillverkas och
där varje utrustning tillverkas för att passa 
en enskild användare.

2. individuellt anpassad personlig 
skyddsutrustning: personlig utrustning där 
varje utrustning tillverkas för att passa en 
enskild användare enligt hans eller hennes 
särskilda behov och egenskaper.

Or. en

Ändringsförslag 188
Terry Reintke, Karima Delli
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. måttsydd personlig skyddsutrustning: 
personlig skyddsutrustning som tillverkas i 
ett enda exemplar efter en basmodell för att 

3. måttsydd personlig skyddsutrustning: 
personlig skyddsutrustning som tillverkas i 
ett enda exemplar efter en basmodell för att 
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passa en enskild användare enligt 
anvisningar från formgivaren av 
basmodellen och inom ramen för tillåtliga
variationer.

passa en enskild användare enligt 
anvisningar från tillverkaren av 
basmodellen och inom ramen för 
variationer.

Or. en

Ändringsförslag 189
Guillaume Balas

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. slutanvändare: den person som bär 
eller använder den personliga 
skyddsutrustningen.

Or. en

Ändringsförslag 190
Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 18a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

18a. harmoniserad unionslagstiftning: 
unionslagstiftning som harmoniserar 
villkoren för saluföring av produkter.

Or. en

Ändringsförslag 191
Terry Reintke, Karima Delli
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1



PE549.449v01-00 32/63 AM\1052326SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att en personlig 
skyddsutrustning kan släppas ut på 
marknaden och tas i bruk endast om den 
överensstämmer med denna förordning. 
Detta gäller när den underhålls på rätt sätt 
och används för avsett ändamål.

Medlemsstaterna ska vidta alla nödvändiga
och lämpliga åtgärder för att säkerställa att 
en personlig skyddsutrustning kan släppas 
ut på marknaden och tas i bruk endast om 
den överensstämmer med denna 
förordning. Detta gäller när den underhålls 
på rätt sätt, enligt tydligt formulerade 
funktionsanvisningar, och används för 
avsett ändamål.

Or. en

Ändringsförslag 192
Terry Reintke, Karima Delli
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Personliga skyddsutrustningar ska uppfylla 
de tillämpliga hälso- och säkerhetskrav 
som anges i bilaga II.

Personliga skyddsutrustningar ska uppfylla 
de tillämpliga hälso- och säkerhetskrav 
som anges i bilaga II och i full 
överensstämmelse med 
direktiv 89/931/EEG.

Or. en

Motivering

Det är ytterst viktigt att skyddsutrustning är helt överensstämmande med ramdirektivet om 
hälsa och säkerhet. 

Ändringsförslag 193
Terry Reintke, Karima Delli
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning ska inte påverka 
medlemsstaternas rätt, särskilt när de 
genomför direktiv 89/656/EEG, att 
fastställa krav för användning av personlig 
skyddsutrustning på villkor att kraven inte 
påverkar utformningen av personliga 
skyddsutrustningar som släpps ut på 
marknaden i enlighet med denna 
förordning.

Denna förordning ska inte påverka 
medlemsstaternas rätt, särskilt när de 
genomför direktiv 89/656/EEG, att 
fastställa krav för användning av personlig 
skyddsutrustning på villkor att kraven 
berättigas av ett mervärde när det gäller 
användarens hälsa och säkerhet.

Or. en

Ändringsförslag 194
Jutta Steinruck

Förslag till förordning
Artikel -7 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel -7

Fälttest

Inom ramen för ett fälttest får en 
icke-certifierad personlig 
skyddsutrustning användas i begränsat 
antal under sammanlagt högst sex 
månader i utprovnings- eller 
valideringssyfte. Testperiod och testsyfte, 
inbegripet en motivering, ska vara tydligt 
definierade av tillverkaren innan testet 
inleds och bekräftas av de berörda 
parterna. Fälttest ska uteslutande utföras 
i ofarliga situationer i syfte att utvärdera 
bland annat komfort, ergonomi och 
utformning. De berörda partnerna ska ha 
tillgång till nödvändiga testdokument från 
det ackrediterade eller auktoriserade 
laboratoriet respektive tillverkaren som 
stöder det tekniska underlaget för att 
garantera skydd för användaren. Efter 
testtidens utgång ska de använda 
personliga skyddsutrustningarna 



PE549.449v01-00 34/63 AM\1052326SV.doc

SV

återlämnas till tillverkaren.

Fälttest ska inte utformas för att testa 
skyddsprestandan hos den personliga 
skyddsutrustningen utan för att utvärdera 
till exempel dess komfort, ergonomi eller 
utformning. Alla berörda parter, till 
exempel arbetsgivaren, bäraren eller 
slutanvändaren, ska informeras formellt i 
förväg om fälttestets omfattning och syfte.

Or. de

Ändringsförslag 195
Guillaume Balas

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får inte förhindra att 
personliga skyddsutrustningar som inte 
överensstämmer med denna förordning 
visas vid branschmässor, utställningar och
visningar, under förutsättning att en tydlig 
märkning anger att de inte överensstämmer 
med denna förordning och att de inte får 
tillhandahållas förrän de har anpassats så 
att de uppfyller kraven i denna förordning.

Medlemsstaterna får inte förhindra att 
personliga skyddsutrustningar som inte 
överensstämmer med denna förordning 
visas vid branschmässor, utställningar,
visningar eller liknande evenemang, under 
förutsättning att en tydlig märkning anger 
att de inte överensstämmer med denna 
förordning och att de inte får 
tillhandahållas förrän de har anpassats så 
att de uppfyller kraven i denna förordning.

Or. fr

Ändringsförslag 196
David Casa

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får inte förhindra att 
personliga skyddsutrustningar som inte 
överensstämmer med denna förordning 

Medlemsstaterna får inte förhindra att 
personliga skyddsutrustningar som inte 
överensstämmer med denna förordning 
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visas vid branschmässor, utställningar och 
visningar, under förutsättning att en tydlig 
märkning anger att de inte 
överensstämmer med denna förordning och 
att de inte får tillhandahållas förrän de har 
anpassats så att de uppfyller kraven i denna 
förordning.

visas vid branschmässor, utställningar och 
visningar, under förutsättning att tydliga 
skyltar i det område som tilldelats till 
utställaren tydligt anger att den personliga 
skyddsutrustningen inte överensstämmer 
med denna förordning och att de inte får 
tillhandahållas förrän de har anpassats så 
att de uppfyller kraven i denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 197
Jutta Steinruck

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid demonstrationer ska tillräckliga 
säkerhetsåtgärder vidtas för att se till att 
personer skyddas.

Vid demonstrationer och tidsbegränsade 
fälttester ska tillräckliga säkerhetsåtgärder 
vidtas för att se till att personer skyddas 
och för att höja deras medvetenhet. Den 
personliga skyddsutrustningen ska 
märkas på ett tydligt och varaktigt sätt 
med texten ”enbart för fälttest”.

Or. de

Ändringsförslag 198
Terry Reintke, Karima Delli
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid demonstrationer ska tillräckliga 
säkerhetsåtgärder vidtas för att se till att 
personer skyddas. 

Vid demonstrationer och fälttester ska 
tillräckliga säkerhetsåtgärder vidtas för att 
se till att personer skyddas och för att höja 
deras medvetenhet. Fälttest ska inte 
utformas enbart för att testa 
skyddsprestandan hos den personliga 
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skyddsutrustningen utan även för att 
utvärdera till exempel dess komfort, 
ergonomi eller utformning. Alla berörda 
parter (till exempel arbetsgivaren och 
bäraren eller slutanvändaren) ska 
informeras formellt i förväg om testets 
omfattning och syfte. Den personliga 
skyddsutrustningen ska märkas på ett 
tydligt och varaktigt sätt med texten 
”enbart för fälttest”.

Or. en

Ändringsförslag 199
Guillaume Balas

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Formgivare av basmodeller för måttsydda 
personliga skyddsutrustningar ska upprätta 
den tekniska dokumentation som avses i 
bilaga III och utföra eller låta utföra den 
EU-typundersökning som anges i bilaga V.

Tillverkare av basmodeller för måttsydda 
personliga skyddsutrustningar ska upprätta 
den tekniska dokumentation som avses i 
bilaga III och utföra eller låta utföra den 
EU-typundersökning som anges i bilaga V.

Or. fr

Ändringsförslag 200
Guillaume Balas

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Tillverkarna ska ange namn, registrerat 
firmanamn eller registrerat varumärke och 
en kontaktadress på den personliga 
skyddsutrustningen eller, om detta inte är 
möjligt, på förpackningen eller i ett 
dokument som åtföljer den personliga 
skyddsutrustningen. Den angivna adressen 

6. Tillverkarna ska ange namn, registrerat 
firmanamn eller registrerat varumärke och 
en kontaktadress på den personliga 
skyddsutrustningen eller, om detta inte är 
möjligt, på förpackningen eller i ett 
dokument som åtföljer den personliga 
skyddsutrustningen. Den angivna adressen 
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ska avse en enda kontaktpunkt där 
tillverkaren kan kontaktas. 
Kontaktuppgifterna ska anges på ett språk 
som lätt kan förstås av slutanvändarna och 
marknadskontrollmyndigheterna.

ska avse en enda kontaktpunkt där 
tillverkaren kan kontaktas. 
Kontaktuppgifterna ska anges på ett språk 
som lätt kan förstås av konsumenterna och 
andra slutanvändare och 
marknadskontrollmyndigheterna.

Or. fr

Ändringsförslag 201
Guillaume Balas

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Tillverkarna ska se till att den personliga 
skyddsutrustningen åtföljs av en 
bruksanvisning enligt punkt 1.4 i bilaga II 
på ett språk som lätt kan förstås av 
slutanvändarna och som bestämts av den 
berörda medlemsstaten.

7. Tillverkarna ska se till att den personliga 
skyddsutrustningen åtföljs av en 
bruksanvisning enligt punkt 1.4 i bilaga II 
på ett språk som lätt kan förstås av 
konsumenterna och andra slutanvändare
och som bestämts av den berörda 
medlemsstaten.

Or. fr

Ändringsförslag 202
Guillaume Balas

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Tillverkarna ska se till att den personliga 
skyddsutrustningen åtföljs av en 
bruksanvisning enligt punkt 1.4 i bilaga II 
på ett språk som lätt kan förstås av 
slutanvändarna och som bestämts av den 
berörda medlemsstaten.

7. Tillverkarna ska se till att den personliga 
skyddsutrustningen åtföljs av en 
bruksanvisning och övrig information
enligt punkt 1.4 i bilaga II på ett språk som 
lätt kan förstås av slutanvändarna och som 
bestämts av den berörda medlemsstaten.

Or. fr
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Ändringsförslag 203
Terry Reintke, Karima Delli
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Tillverkarna ska se till att den personliga 
skyddsutrustningen åtföljs av en 
bruksanvisning enligt punkt 1.4 i bilaga II 
på ett språk som lätt kan förstås av 
slutanvändarna och som bestämts av den 
berörda medlemsstaten.

7. Tillverkarna ska se till att den personliga 
skyddsutrustningen åtföljs av en 
bruksanvisning enligt punkt 1.4 i bilaga II 
på ett språk som lätt kan förstås av 
slutanvändarna och som bestämts av den 
berörda medlemsstaten och om möjligt 
även piktogram.

Or. en

Ändringsförslag 204
Terry Reintke, Karima Delli
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Tillverkare som anser eller har skäl att 
tro att en personlig skyddsutrustning som 
de har släppt ut på marknaden inte 
överensstämmer med denna förordning ska 
omedelbart vidta de korrigerande åtgärder 
som krävs för att få den att överensstämma 
med kraven eller, om så är lämpligt, för att 
dra tillbaka eller återkalla den. Om den 
personliga skyddsutrustningen utgör en 
risk ska tillverkarna dessutom omedelbart 
underrätta marknadskontrollmyndigheterna 
i de medlemsstater där de har 
tillhandahållit den personliga 
skyddsutrustningen, och lämna detaljerade 
uppgifter om i synnerhet den bristande 
överensstämmelsen och de korrigerande 

9. Tillverkare som anser eller har skäl att 
tro att en personlig skyddsutrustning som 
de har släppt ut på marknaden inte 
överensstämmer med denna förordning ska 
omedelbart vidta de korrigerande åtgärder 
som krävs för att få den att överensstämma 
med kraven eller, om så är lämpligt, för att 
dra tillbaka eller återkalla den. Om den 
personliga skyddsutrustningen utgör en 
risk ska tillverkarna dessutom omedelbart 
underrätta marknadskontrollmyndigheterna 
i de medlemsstater där de har 
tillhandahållit den personliga 
skyddsutrustningen, och lämna detaljerade 
uppgifter om i synnerhet den bristande 
överensstämmelsen och de korrigerande 
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åtgärder som vidtagits. åtgärder som vidtagits. 
Marknadskontrollmyndigheterna är då 
skyldiga att informera allmänheten om 
risken så länge som ingen korrigerande 
åtgärd vidtagits.

Or. en

Ändringsförslag 205
Laura Agea

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Tillverkarna ska på motiverad begäran 
av en behörig nationell myndighet ge 
myndigheten all information och 
dokumentation som behövs för att visa att 
den personliga skyddsutrustningen 
överensstämmer med kraven, på ett språk 
som lätt kan förstås av den myndigheten. 
Importörerna ska på begäran samarbeta 
med den behöriga myndigheten om de 
åtgärder som vidtas för att undanröja 
riskerna med de personliga 
skyddsutrustningar som de har släppt ut på 
marknaden.

10. Tillverkarna ska på begäran av en 
behörig nationell myndighet i pappersform 
eller elektronisk form ge myndigheten all 
information och dokumentation som 
behövs för att visa att den personliga 
skyddsutrustningen överensstämmer med 
kraven. Importörerna ska på begäran 
samarbeta med den behöriga myndigheten 
om de åtgärder som vidtas för att undanröja 
riskerna med de personliga 
skyddsutrustningar som de har släppt ut på 
marknaden.

Or. it

Ändringsförslag 206
Emilian Pavel

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Tillverkarna ska på motiverad begäran 
av en behörig nationell myndighet ge 
myndigheten all information och 
dokumentation som behövs för att visa att 

10. Tillverkarna ska på motiverad begäran 
av en behörig nationell myndighet ge den 
all information och dokumentation som 
behövs för att visa att produkten 



PE549.449v01-00 40/63 AM\1052326SV.doc

SV

den personliga skyddsutrustningen 
överensstämmer med kraven, på ett språk 
som lätt kan förstås av den myndigheten. 
Importörerna ska på begäran samarbeta 
med den behöriga myndigheten om de 
åtgärder som vidtas för att undanröja 
riskerna med de personliga 
skyddsutrustningar som de har släppt ut på 
marknaden.

överensstämmer med kraven, på den 
myndighetens officiella språk. 
Importörerna ska på begäran samarbeta 
med den behöriga myndigheten om de 
åtgärder som vidtas för att undanröja 
riskerna med de personliga 
skyddsutrustningar som de har släppt ut på 
marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 207
Guillaume Balas

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Tillverkarna ska på motiverad begäran 
av en behörig nationell myndighet ge 
myndigheten all information och 
dokumentation som behövs för att visa att 
den personliga skyddsutrustningen 
överensstämmer med kraven, på ett språk 
som lätt kan förstås av den myndigheten. 
Importörerna ska på begäran samarbeta 
med den behöriga myndigheten om de 
åtgärder som vidtas för att undanröja 
riskerna med de personliga 
skyddsutrustningar som de har släppt ut på 
marknaden.

10. Tillverkarna ska på motiverad begäran 
av en behörig nationell myndighet ge 
myndigheten all information och 
dokumentation som behövs för att visa att 
den personliga skyddsutrustningen 
överensstämmer med kraven, på papper 
eller i elektronisk form, på ett språk som 
lätt kan förstås av den myndigheten. 
Importörerna ska på begäran samarbeta 
med den behöriga myndigheten om de 
åtgärder som vidtas för att undanröja 
riskerna med de personliga 
skyddsutrustningar som de har släppt ut på 
marknaden.

Or. fr

Ändringsförslag 208
Jutta Steinruck

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 10
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Tillverkarna ska på motiverad begäran 
av en behörig nationell myndighet ge 
myndigheten all information och 
dokumentation som behövs för att visa att 
den personliga skyddsutrustningen 
överensstämmer med kraven, på ett språk 
som lätt kan förstås av den myndigheten. 
Importörerna ska på begäran samarbeta 
med den behöriga myndigheten om de 
åtgärder som vidtas för att undanröja 
riskerna med de personliga 
skyddsutrustningar som de har släppt ut på 
marknaden.

10. Tillverkarna ska på motiverad begäran 
av en behörig nationell myndighet ge 
myndigheten all information och 
dokumentation som behövs för att visa att 
den personliga skyddsutrustningen 
överensstämmer med kraven, i 
pappersform eller elektronisk form, på ett 
språk som lätt kan förstås av den 
myndigheten. Importörerna ska på begäran 
samarbeta med den behöriga myndigheten 
om de åtgärder som vidtas för att undanröja 
riskerna med de personliga 
skyddsutrustningar som de har släppt ut på 
marknaden.

Or. de

Ändringsförslag 209
Guillaume Balas

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) På motiverad begäran av en nationell 
marknadskontrollmyndighet ge den 
myndigheten all information och 
dokumentation som behövs för att visa att 
den personliga skyddsutrustningen 
överensstämmer med kraven.

b) På motiverad begäran av en nationell 
behörig myndighet ge den myndigheten all 
information och dokumentation som 
behövs för att visa att den personliga 
skyddsutrustningen överensstämmer med 
kraven.

Or. fr

Ändringsförslag 210
Laura Agea

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) På motiverad begäran av en nationell 
marknadskontrollmyndighet ge den 
myndigheten all information och 
dokumentation som behövs för att visa att 
den personliga skyddsutrustningen 
överensstämmer med kraven.

b) På begäran av en nationell 
marknadskontrollmyndighet i pappersform 
eller elektronisk form ge den myndigheten 
all information och dokumentation som 
behövs för att visa att den personliga 
skyddsutrustningen överensstämmer med 
kraven.

Or. it

Ändringsförslag 211
Guillaume Balas

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) På begäran samarbeta med de nationella 
marknadskontrollmyndigheterna om de 
åtgärder som vidtas för att undanröja 
riskerna med de personliga 
skyddsutrustningar som omfattas av 
fullmakten.

c) På begäran samarbeta med de nationella 
behöriga myndigheterna om de åtgärder 
som vidtas för att undanröja riskerna med 
de personliga skyddsutrustningar som 
omfattas av fullmakten.

Or. fr

Ändringsförslag 212
Guillaume Balas

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Innan importörerna släpper ut en personlig 
skyddsutrustning på marknaden ska de se 
till att tillverkaren har utfört den eller de 
bedömningar av överensstämmelse som 
avses i artikel 18. De ska se till att 
tillverkaren har upprättat den tekniska 

Innan importörerna släpper ut en personlig 
skyddsutrustning på marknaden ska de se 
till att tillverkaren har utfört den eller de 
bedömningar av överensstämmelse som 
avses i artikel 18. De ska se till att 
tillverkaren har upprättat den tekniska 
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dokumentationen och att den personliga 
skyddsutrustningen är försedd med 
CE-märkning och åtföljs av EU-försäkran 
om överensstämmelse eller en förenklad 
EU-försäkran om överensstämmelse. De 
ska också se till att den personliga 
skyddsutrustningen åtföljs av den
bruksanvisning som avses i artikel 8.7 och 
att tillverkaren uppfyller de krav som anges 
i artikel 8.5 och 8.6.

dokumentationen och att den personliga 
skyddsutrustningen är försedd med CE-
märkning och åtföljs av EU-försäkran om 
överensstämmelse eller en förenklad EU-
försäkran om överensstämmelse. De ska 
också se till att den personliga 
skyddsutrustningen åtföljs av de dokument 
som krävs och att tillverkaren uppfyller de 
krav som anges i artikel 8.5 och 8.6.

Or. fr

Ändringsförslag 213
Emilian Pavel

Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Importörerna ska ange namn, registrerat 
firmanamn eller registrerat varumärke och 
en kontaktadress på den personliga 
skyddsutrustningen eller, om detta inte är 
möjligt, på förpackningen eller i ett 
dokument som åtföljer den personliga 
skyddsutrustningen. Kontaktuppgifterna 
ska anges på ett språk som lätt kan förstås 
av slutanvändarna och 
marknadskontrollmyndigheterna.

Importörerna ska ange namn, registrerat 
firmanamn eller registrerat varumärke och 
en kontaktadress på den personliga 
skyddsutrustningen eller, om detta inte är 
möjligt, på förpackningen eller i ett 
dokument som åtföljer den personliga 
skyddsutrustningen. Kontaktuppgifterna 
ska anges på slutanvändarnas och 
marknadskontrollmyndigheternas 
officiella språk.

Or. en

Ändringsförslag 214
Guillaume Balas

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Importörerna ska se till att den 
personliga skyddsutrustningen åtföljs av en 

4. Importörerna ska se till att den 
personliga skyddsutrustningen åtföljs av en 
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bruksanvisning enligt punkt 1.4 i bilaga II 
på ett språk som lätt kan förstås av 
slutanvändarna och som bestämts av den 
berörda medlemsstaten.

bruksanvisning och övrig information
enligt punkt 1.4 i bilaga II på ett språk som 
lätt kan förstås av konsumenter och övriga
slutanvändare och som bestämts av den 
berörda medlemsstaten.

Or. fr

Ändringsförslag 215
David Casa

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Importörerna ska se till att den 
personliga skyddsutrustningen åtföljs av en 
bruksanvisning enligt punkt 1.4 i bilaga II 
på ett språk som lätt kan förstås av 
slutanvändarna och som bestämts av den 
berörda medlemsstaten.

4. Importörerna ska se till att den 
personliga skyddsutrustningen åtföljs av en 
bruksanvisning enligt punkt 1.4 i bilaga II 
på ett språk som lätt kan förstås av 
slutanvändarna och som bestämts av den 
berörda medlemsstaten och ska om möjligt 
vara språkneutral.

Or. en

Ändringsförslag 216
Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. När det anses lämpligt med tanke på 
de risker som en personlig 
skyddsutrustning utgör ska importörerna, 
för att skydda konsumenternas och andra 
slutanvändares hälsa och säkerhet, utföra 
slumpvis provning av personlig 
skyddsutrustning som tillhandahålls på 
marknaden, granska och vid behov 
registerföra inkomna klagomål, produkter 
som inte överensstämmer med kraven och 
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produktåterkallelser samt informera 
distributörerna om all sådan övervakning.

Or. en

Ändringsförslag 217
David Casa

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Importörer som anser eller har skäl att 
tro att en personlig skyddsutrustning som 
de har släppt ut på marknaden inte 
överensstämmer med denna förordning ska 
omedelbart vidta de korrigerande åtgärder 
som krävs för att få den att överensstämma 
med kraven eller, om så är lämpligt, för att 
dra tillbaka eller återkalla den. Om den 
personliga skyddsutrustningen utgör en 
risk ska importörerna dessutom omedelbart 
underrätta marknadskontrollmyndigheterna 
i de medlemsstater där de har 
tillhandahållit den personliga 
skyddsutrustningen, och lämna detaljerade 
uppgifter om i synnerhet den bristande 
överensstämmelsen och de korrigerande 
åtgärder som vidtagits.

6. Importörer som anser eller har skäl att 
tro att en personlig skyddsutrustning som 
de har släppt ut på marknaden inte 
överensstämmer med denna förordning ska 
omedelbart vidta de korrigerande åtgärder 
som krävs för att få den att överensstämma 
med kraven eller, om så är lämpligt, för att 
dra tillbaka eller återkalla den. En sådan 
åtgärd ska vidtas senast fem arbetsdagar 
från den dag då importören blev medveten 
om denna information. Om den personliga 
skyddsutrustningen utgör en risk ska 
importörerna dessutom omedelbart 
underrätta marknadskontrollmyndigheterna 
i de medlemsstater där de har 
tillhandahållit den personliga 
skyddsutrustningen, och lämna detaljerade 
uppgifter om i synnerhet den bristande 
överensstämmelsen och de korrigerande 
åtgärder som vidtagits.

Or. en

Ändringsförslag 218
Terry Reintke, Karima Delli
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Importörer som anser eller har skäl att 
tro att en personlig skyddsutrustning som 
de har släppt ut på marknaden inte 
överensstämmer med denna förordning ska 
omedelbart vidta de korrigerande åtgärder 
som krävs för att få den att överensstämma 
med kraven eller, om så är lämpligt, för att 
dra tillbaka eller återkalla den. Om den 
personliga skyddsutrustningen utgör en 
risk ska importörerna dessutom omedelbart 
underrätta marknadskontrollmyndigheterna 
i de medlemsstater där de har 
tillhandahållit den personliga 
skyddsutrustningen, och lämna detaljerade 
uppgifter om i synnerhet den bristande 
överensstämmelsen och de korrigerande 
åtgärder som vidtagits.

6. Importörer som anser eller har skäl att 
tro att en personlig skyddsutrustning som 
de har släppt ut på marknaden inte 
överensstämmer med denna förordning ska 
omedelbart vidta de korrigerande åtgärder 
som krävs för att få den att överensstämma 
med kraven eller, om så är lämpligt, för att 
dra tillbaka eller återkalla den. Om den 
personliga skyddsutrustningen utgör en 
risk ska importörerna dessutom omedelbart 
underrätta marknadskontrollmyndigheterna 
i de medlemsstater där de har 
tillhandahållit den personliga 
skyddsutrustningen, och lämna detaljerade 
uppgifter om i synnerhet den bristande 
överensstämmelsen och de korrigerande 
åtgärder som vidtagits. 
Marknadskontrollmyndigheterna är då 
skyldiga att informera allmänheten om 
risken så länge som ingen korrigerande 
åtgärd vidtagits.

Or. en

Ändringsförslag 219
Laura Agea

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Importörerna ska på motiverad begäran 
av en behörig nationell myndighet i 
pappersform eller elektronisk form ge 
myndigheten all information och 
dokumentation som behövs för att visa att 
en personlig skyddsutrustning 
överensstämmer med kraven, på ett språk 
som lätt kan förstås av den myndigheten. 
Importörerna ska på begäran samarbeta 
med den behöriga myndigheten om de 
åtgärder som vidtas för att undanröja 

8. Importörerna ska på begäran av en 
behörig nationell myndighet i pappersform 
eller elektronisk form ge myndigheten all 
information och dokumentation som 
behövs för att visa att en personlig 
skyddsutrustning överensstämmer med 
kraven. Importörerna ska på begäran 
samarbeta med den behöriga myndigheten 
om de åtgärder som vidtas för att undanröja 
riskerna med de personliga 
skyddsutrustningar som de har släppt ut på 
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riskerna med de personliga 
skyddsutrustningar som de har släppt ut på 
marknaden.

marknaden.

Or. it

Ändringsförslag 220
Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Innan distributörerna släpper ut en 
personlig skyddsutrustning på marknaden 
ska de kontrollera att den är försedd med 
CE-märkning och åtföljs av en 
EU-försäkran om överensstämmelse eller 
en förenklad EU-försäkran om 
överensstämmelse samt en bruksanvisning 
enligt punkt 1.4 i bilaga II på ett språk som 
lätt kan förstås av slutanvändarna i den 
medlemsstat där den personliga 
skyddsutrustningen ska tillhandahållas på 
marknaden. De ska också kontrollera att 
tillverkaren och importören har uppfyllt de 
krav som anges i artiklarna 8.5, 8.6 och 
10.3.

Innan distributörerna släpper ut en 
personlig skyddsutrustning på marknaden 
ska de kontrollera att den är försedd med 
CE-märkning och åtföljs av de dokument 
som krävs, en bruksanvisning och annan 
information enligt punkt 1.4 i bilaga II på 
ett språk som lätt kan förstås av 
konsumenterna och de övriga 
slutanvändarna i den medlemsstat där den 
personliga skyddsutrustningen ska 
tillhandahållas på marknaden. De ska 
också kontrollera att tillverkaren och 
importören har uppfyllt de krav som anges 
i artiklarna 8.5, 8.6 och 10.3.

Or. en

Ändringsförslag 221
Emilian Pavel

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Innan distributörerna släpper ut en 
personlig skyddsutrustning på marknaden 
ska de kontrollera att den är försedd med 
CE-märkning och åtföljs av en 

Innan distributörerna släpper ut en 
personlig skyddsutrustning på marknaden 
ska de kontrollera att den är försedd med 
CE-märkning och åtföljs av en 
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EU-försäkran om överensstämmelse eller 
en förenklad EU-försäkran om 
överensstämmelse samt en bruksanvisning 
enligt punkt 1.4 i bilaga II på ett språk som 
lätt kan förstås av slutanvändarna i den 
medlemsstat där den personliga 
skyddsutrustningen ska tillhandahållas på 
marknaden. De ska också kontrollera att 
tillverkaren och importören har uppfyllt de 
krav som anges i artiklarna 8.5, 8.6 och 
10.3.

EU-försäkran om överensstämmelse eller 
en förenklad EU-försäkran om 
överensstämmelse samt en bruksanvisning 
enligt punkt 1.4 i bilaga II på det officiella 
språket för slutanvändarna i den 
medlemsstat där den personliga 
skyddsutrustningen ska tillhandahållas på 
marknaden. De ska också kontrollera att 
tillverkaren och importören har uppfyllt de 
krav som anges i artiklarna 8.5, 8.6 och 
10.3.

Or. en

Ändringsförslag 222
Guillaume Balas

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Innan distributörerna släpper ut en 
personlig skyddsutrustning på marknaden 
ska de kontrollera att den är försedd med 
CE-märkning och åtföljs av en 
EU-försäkran om överensstämmelse eller 
en förenklad EU-försäkran om 
överensstämmelse samt en bruksanvisning 
enligt punkt 1.4 i bilaga II på ett språk som 
lätt kan förstås av slutanvändarna i den 
medlemsstat där den personliga 
skyddsutrustningen ska tillhandahållas på 
marknaden. De ska också kontrollera att 
tillverkaren och importören har uppfyllt de 
krav som anges i artiklarna 8.5, 8.6 och 
10.3.

Innan distributörerna släpper ut en 
personlig skyddsutrustning på marknaden 
ska de kontrollera att den är försedd med 
CE-märkning och åtföljs av en 
EU-försäkran om överensstämmelse eller 
en förenklad EU-försäkran om 
överensstämmelse samt en bruksanvisning 
och övrig information enligt punkt 1.4 i 
bilaga II på ett språk som lätt kan förstås av 
slutanvändarna i den medlemsstat där den 
personliga skyddsutrustningen ska 
tillhandahållas på marknaden. De ska 
också kontrollera att tillverkaren och 
importören har uppfyllt de krav som anges 
i artiklarna 8.5, 8.6 och 10.3.

Or. fr

Ändringsförslag 223
Terry Reintke, Karima Delli
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en distributör anser eller har skäl att 
tro att en personlig skyddsutrustning inte 
överensstämmer med de grundläggande 
hälso- och säkerhetskraven i bilaga II får 
distributören inte tillhandahålla den på 
marknaden förrän den överensstämmer 
med de tillämpliga kraven. Om den 
personliga skyddsutrustningen utgör en 
risk ska distributören dessutom informera 
tillverkaren eller importören om detta och 
även informera 
marknadskontrollsmyndigheterna.

Om en distributör anser eller har skäl att 
tro att en personlig skyddsutrustning inte 
överensstämmer med de grundläggande 
hälso- och säkerhetskraven i bilaga II får 
distributören inte tillhandahålla den på 
marknaden förrän den överensstämmer 
med de tillämpliga kraven. Om den 
personliga skyddsutrustningen utgör en 
risk ska distributören dessutom informera 
tillverkaren eller importören om detta och 
även informera 
marknadskontrollsmyndigheterna. Därefter 
ska tillverkaren omedelbart återkalla den 
personliga skyddsutrustningen från 
marknaden. 
Marknadskontrollmyndigheterna är då 
skyldiga att informera allmänheten om 
risken så länge som ingen korrigerande 
åtgärd vidtagits.

Or. en

Ändringsförslag 224
Terry Reintke, Karima Delli
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Distributörer som anser eller har skäl att 
tro att en personlig skyddsutrustning som 
de har tillhandahållit på marknaden inte 
överensstämmer med kraven i denna 
förordning ska försäkra sig om att det 
vidtas nödvändiga korrigerande åtgärder 
för att få den att överensstämma med 
kraven eller, om så är lämpligt, för att dra 
tillbaka eller återkalla produkten. Om den 
personliga skyddsutrustningen utgör en 

4. Distributörer som anser eller har skäl att 
tro att en personlig skyddsutrustning som 
de har tillhandahållit på marknaden inte 
överensstämmer med kraven i denna 
förordning ska försäkra sig om att det 
vidtas nödvändiga korrigerande åtgärder 
för att få den att överensstämma med 
kraven eller, om så är lämpligt, för att dra 
tillbaka eller återkalla produkten. Om den 
personliga skyddsutrustningen utgör en 
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risk ska distributörerna dessutom 
omedelbart underrätta 
marknadskontrollmyndigheterna i de 
medlemsstater där de har tillhandahållit 
den personliga skyddsutrustningen och 
lämna detaljerade uppgifter om i synnerhet 
den bristande överensstämmelsen och de 
korrigerande åtgärder som vidtagits.

risk ska distributörerna dessutom 
omedelbart underrätta 
marknadskontrollmyndigheterna i de 
medlemsstater där de har tillhandahållit 
den personliga skyddsutrustningen och 
lämna detaljerade uppgifter om i synnerhet 
den bristande överensstämmelsen och de 
korrigerande åtgärder som vidtagits. 
Marknadskontrollmyndigheterna är då 
skyldiga att informera allmänheten om 
risken så länge som ingen korrigerande 
åtgärd vidtagits.

Or. en

Ändringsförslag 225
Guillaume Balas

Förslag till förordning
Artikel 12 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Importörer eller distributörer ska anses 
vara tillverkare enligt denna förordning och 
ska ha samma skyldigheter som 
tillverkaren har enligt artikel 8 när de 
släpper ut en personlig skyddsutrustning på 
marknaden i eget namn eller under eget 
varumärke eller ändrar en personlig 
skyddsutrustning som redan släppts ut på 
marknaden på ett sådant sätt att 
överensstämmelsen med de tillämpliga 
grundläggande hälso- och 
säkerhetskraven i bilaga II i denna 
förordning kan påverkas.

Importörer eller distributörer ska anses 
vara tillverkare enligt denna förordning och 
ska ha samma skyldigheter som 
tillverkaren har enligt artikel 8 när de 
släpper ut en personlig skyddsutrustning på 
marknaden i eget namn eller under eget 
varumärke eller ändrar en personlig 
skyddsutrustning som redan släppts ut på 
marknaden på ett sådant sätt att 
förenligheten med bestämmelserna i
denna förordning kan påverkas.

Or. fr

Ändringsförslag 226
Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Artikel 12 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Importörer eller distributörer ska anses 
vara tillverkare enligt denna förordning och 
ska ha samma skyldigheter som 
tillverkaren har enligt artikel 8 när de 
släpper ut en personlig skyddsutrustning på 
marknaden i eget namn eller under eget 
varumärke eller ändrar en personlig 
skyddsutrustning som redan släppts ut på 
marknaden på ett sådant sätt att 
överensstämmelsen med de tillämpliga
grundläggande hälso- och 
säkerhetskraven i bilaga II i denna 
förordning kan påverkas.

Importörer eller distributörer ska anses 
vara tillverkare enligt denna förordning och 
ska ha samma skyldigheter som 
tillverkaren har enligt artikel 8 när de 
släpper ut en personlig skyddsutrustning på 
marknaden i eget namn eller under eget 
varumärke eller ändrar en personlig 
skyddsutrustning som redan släppts ut på 
marknaden på ett sådant sätt att 
efterlevnaden av denna förordning kan 
påverkas.

Or. en

Ändringsförslag 227
Guillaume Balas

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. CE-märkningen ska anbringas på den 
personliga skyddsutrustningen så att den är 
synlig, lätt läsbar och outplånlig. Om detta 
inte är möjligt eller lämpligt på grund av 
den personliga skyddsutrustningens art, ska 
CE-märkningen anbringas på 
förpackningen och i de medföljande 
dokumenten.

2. CE-märkningen ska anbringas på den 
personliga skyddsutrustningen så att den är 
synlig, lätt läsbar och outplånlig. Om detta 
inte är möjligt eller lämpligt på grund av 
den personliga skyddsutrustningens art, ska 
CE-märkningen anbringas synligt, läsbart 
och outplånligt på förpackningen och i de 
medföljande dokumenten.

Or. fr

Ändringsförslag 228
Guillaume Balas

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ett organ för bedömning av 
överensstämmelse ska inrättas i enlighet 
med nationell rätt och vara en juridisk 
person.

2. Ett organ för bedömning av 
överensstämmelse ska inrättas i enlighet 
med varje medlemsstats nationella rätt och 
vara en juridisk person.

Or. fr

Ändringsförslag 229
Guillaume Balas

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett organ för bedömning av 
överensstämmelse, dess högsta ledning och 
bedömningspersonal får varken delta direkt 
i konstruktion, tillverkning, 
marknadsföring, installation, användning 
eller underhåll av personliga 
skyddsutrustningar eller företräda parter 
som bedriver sådan verksamhet. De får inte 
delta i någon verksamhet som kan påverka 
deras objektivitet och integritet i samband 
med den bedömning av överensstämmelse 
för vilken de har anmälts. Detta ska 
framför allt gälla konsulttjänster.

Ett organ för bedömning av 
överensstämmelse, dess högsta ledning och 
bedömningspersonal får varken delta direkt 
i konstruktion, tillverkning, 
marknadsföring, saluföring, installation, 
användning eller underhåll av personliga 
skyddsutrustningar eller företräda parter 
som bedriver sådan verksamhet. De får inte 
delta i någon verksamhet som kan påverka 
deras objektivitet och integritet i samband 
med den bedömning av överensstämmelse 
för vilken de har anmälts. Detta ska 
framför allt gälla konsulttjänster.

Or. fr

Ändringsförslag 230
Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 7 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) tillräcklig kännedom och insikt om de 
grundläggande hälso- och säkerhetskraven 

c) tillräcklig kännedom och insikt om de 
grundläggande hälso- och säkerhetskraven 
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i bilaga II, de tillämpliga harmoniserade 
standarderna och de relevanta 
bestämmelserna i unionens 
harmoniseringslagstiftning och nationell 
lagstiftning,

i bilaga II, de tillämpliga harmoniserade 
standarderna och de relevanta 
bestämmelserna i unionens 
harmoniseringslagstiftning och tillämplig
nationell lagstiftning,

Or. en

Ändringsförslag 231
Guillaume Balas

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Organ för bedömning av 
överensstämmelse ska vara 
ansvarsförsäkrade, om inte staten tar på sig 
ansvaret enligt nationell lagstiftning eller 
medlemsstaten själv tar direkt ansvar för 
bedömningen av överensstämmelse.

9. Organ för bedömning av 
överensstämmelse ska vara 
ansvarsförsäkrade, om inte medlemsstaten
tar på sig ansvaret enligt nationell 
lagstiftning eller medlemsstaten själv tar 
direkt ansvar för bedömningen av 
överensstämmelse.

Or. fr

Ändringsförslag 232
Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Organ för bedömning av 
överensstämmelse ska vara 
ansvarsförsäkrade, om inte staten tar på sig 
ansvaret enligt nationell lagstiftning eller 
medlemsstaten själv tar direkt ansvar för 
bedömningen av överensstämmelse.

9. Organ för bedömning av 
överensstämmelse ska vara 
ansvarsförsäkrade, om inte medlemsstaten
tar på sig ansvaret enligt nationell 
lagstiftning eller medlemsstaten själv tar 
direkt ansvar för bedömningen av 
överensstämmelse.

Or. en
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Ändringsförslag 233
Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. Organ för bedömning av 
överensstämmelse ska delta i, eller se till 
att deras personal som ansvarar för 
bedömningen av överensstämmelse känner 
till, det relevanta standardiseringsarbetet 
och det arbete som utförs i 
samordningsgruppen för anmälda organ, 
som inrättats i enlighet med denna 
förordning, och de ska som generella 
riktlinjer använda de administrativa beslut 
och dokument som är resultatet av 
gruppens arbete.

11. Organ för bedömning av
överensstämmelse ska delta i, eller se till 
att deras personal som ansvarar för 
bedömningen av överensstämmelse känner 
till, det relevanta standardiseringsarbetet 
och det arbete som utförs i 
samordningsgruppen för anmälda organ, 
som inrättats i enlighet med denna 
förordning, och de ska använda de beslut 
och dokument som är resultatet av 
gruppens arbete.

Or. en

Ändringsförslag 234
Terry Reintke, Karima Delli
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om det anmälda organet lägger ut 
specifika uppgifter med anknytning till 
bedömningen av överensstämmelse på 
underentreprenad eller anlitar ett 
dotterföretag ska det se till att 
underentreprenören eller dotterbolaget
uppfyller kraven i artikel 23 och informera 
den anmälande myndigheten om detta.

1. Om det anmälda organet lägger ut 
specifika uppgifter med anknytning till 
bedömningen av överensstämmelse på 
underentreprenad eller anlitar ett 
dotterföretag ska det se till att 
underentreprenörer eller dotterbolag i 
hela överensstämmelsekedjan uppfyller 
kraven i artikel 23 och informera den 
anmälande myndigheten om detta.

Or. en
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Ändringsförslag 235
Terry Reintke, Karima Delli
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 39 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sanktioner Övervakning, kontroll, sanktioner och 
påföljder

Or. en

Ändringsförslag 236
Ulla Tørnæs

Förslag till förordning
Artikel 39 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska föreskriva påföljder
för överträdelser av bestämmelserna i 
denna förordning och ska vidta de åtgärder 
som krävs för att se till att dessa påföljder 
tillämpas. Påföljderna ska vara effektiva, 
väl avvägda och avskräckande. 
Medlemsstaterna ska anmäla dessa 
bestämmelser till kommissionen senast den 
[3 månader före denna förordnings 
tillämpningsdatum] och utan dröjsmål 
anmäla alla senare ändringar som påverkar 
dem.

Medlemsstaterna ska föreskriva 
bestämmelser om vägledning, kontroll och
påföljder för överträdelser av 
bestämmelserna i denna förordning och ska 
vidta de åtgärder som krävs för att se till att 
dessa påföljder tillämpas. För att undvika 
felaktig användning av personlig 
skyddsutrustning och oavsiktliga fel ska 
medlemsstaterna ge vägledning om hur 
kraven i denna förordning uppfylls. 
Medlemsstaterna ska först och främst ge 
nödvändig vägledning om hur kraven i 
denna förordning uppfylls. Om kraven 
trots detta inte uppfyllts när den 
nödvändiga vägledningen har erhållits 
ska påföljder vara nästa steg. Påföljderna 
ska vara effektiva, väl avvägda och 
avskräckande. Medlemsstaterna ska 
anmäla dessa bestämmelser till 
kommissionen senast den [3 månader före 
denna förordnings tillämpningsdatum] och 
utan dröjsmål anmäla alla senare ändringar 
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som påverkar dem.

Or. en

Ändringsförslag 237
Terry Reintke, Karima Delli
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 39 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska föreskriva påföljder 
för överträdelser av bestämmelserna i 
denna förordning och ska vidta de åtgärder 
som krävs för att se till att dessa påföljder 
tillämpas. Påföljderna ska vara effektiva, 
väl avvägda och avskräckande. 
Medlemsstaterna ska anmäla dessa 
bestämmelser till kommissionen senast den 
[3 månader före denna förordnings 
tillämpningsdatum] och utan dröjsmål 
anmäla alla senare ändringar som påverkar 
dem.

Medlemsstaterna ska föreskriva 
bestämmelser om vägledning, kontroll, 
sanktioner och påföljder för överträdelser 
av bestämmelserna i denna förordning och 
ska vidta de åtgärder som krävs för att se 
till att dessa påföljder tillämpas. 
Påföljderna eller sanktionerna ska vara 
effektiva, väl avvägda och avskräckande. 
Medlemsstaterna ska anmäla dessa 
bestämmelser till kommissionen senast den 
[3 månader före denna förordnings 
tillämpningsdatum] och utan dröjsmål 
anmäla alla senare ändringar som påverkar 
dem.

Or. en

Ändringsförslag 238
Laura Agea

Förslag till förordning
Bilaga I – avsnitt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Måttsydd personlig skyddsutrustning 
utom i de fall där den är avsedd att skydda 
användaren mot de risker som anges i 
kategori I.

utgår

Or. it
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Ändringsförslag 239
Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Bilaga I – kategori III – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Personlig skyddsutrustning avsedd att 
skydda användarna mot mycket allvarliga 
risker. I kategori III utesluts endast 
skyddsutrustning som är avsedd att skydda 
användarna mot följande risker:

Personlig skyddsutrustning avsedd att 
skydda användarna mot mycket allvarliga 
risker, såsom dödsfall eller permanenta 
hälsoskador. I kategori III utesluts endast 
skyddsutrustning som är avsedd att skydda 
användarna mot följande risker:

Or. en

Ändringsförslag 240
Laura Agea

Förslag till förordning
Bilaga I – kategori III – led la (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

la) Arbetsmiljörisk för allvarliga 
huvudskador.

Or. en

Ändringsförslag 241
Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Bilaga II – rubrik -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inledning

1. De väsentliga hälso- och säkerhetskrav 
som fastställs i denna förordning är 
obligatoriska.

2. De skyldigheter som följer av väsentliga 
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hälso- och säkerhetskrav är endast 
tillämpbara om motsvarande risk 
föreligger för den berörda personliga 
skyddsutrustningen.

3. De väsentliga kraven ska tolkas och 
tillämpas på ett sådant sätt att hänsyn tas 
såväl till aktuell teknisk nivå och gängse 
praxis vid tiden för konstruktionen och 
tillverkningen som till de tekniska och 
ekonomiska överväganden som är 
förenliga med en hög skyddsnivå för 
hälsa och säkerhet.

4. Tillverkaren är skyldig att göra en 
riskbedömning för att identifiera alla 
risker som sammanhänger med den
personliga skyddsutrustningen. 
Tillverkaren ska sedan utforma och 
tillverka den med hänsyn till 
bedömningen.

5. När tillverkaren utformar och tillverkar 
den personliga skyddsutrustningen samt 
utarbetar bruksanvisningen, ska 
tillverkaren tänka på den personliga 
skyddsutrustningens avsedda användning 
samt de användningsområden som 
rimligen kan förutses. I tillämpliga fall 
ska hälsa och säkerhet avseende andra 
personer än användaren säkerställas.

Or. en

Ändringsförslag 242
Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Bilaga II – del 1 – punkt 1.2 – punkt 1.2.1 – punkt 1.2.1.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Material och delar som ingår i personlig 
skyddsutrustning inklusive alla de 
produkter som kan avgå genom åldrande 
får inte påverka användarens hälsa eller 
säkerhet på ett ogynnsamt sätt.

Material och delar som ingår i personlig 
skyddsutrustning inklusive alla de 
produkter som kan avgå genom åldrande 
får inte påverka användarens hälsa eller 
säkerhet på ett ogynnsamt sätt eller leda till 
att den personliga skyddsutrustningen 
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inte längre uppfyller de viktiga hälso- och 
säkerhetskrav som föreskrivs i denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 243
Guillaume Balas

Förslag till förordning
Bilaga II – del 1 – punkt 1.4 – rubrik

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.4. Tillverkarens bruksanvisning 1.4 Tillverkarens bruksanvisning och 
information

Or. fr

Ändringsförslag 244
Guillaume Balas

Förslag till förordning
Bilaga II – del 1 – led 1.4 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Kassationsdatum eller kassationsperiod 
för personlig skyddsutrustning eller vissa 
av dess komponenter.

e) I tillämpliga fall, kassationsdatum eller 
kassationsperiod för personlig 
skyddsutrustning eller vissa av dess 
komponenter.

Or. fr

Ändringsförslag 245
Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Bilaga II – del 2 – punkt 2.12 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Identifieringsmärkningar eller indikatorer 
som direkt eller indirekt avser hälsa och 
säkerhet och som anbringas på dessa typer 
av personlig skyddsutrustning ska om 
möjligt ha formen av harmoniserade 
symboler. De måste vara fullt synliga och 
läsliga under skyddsutrustningens 
förutsebara användningstid. Dessutom ska 
denna märkning vara komplett, exakt och 
lättbegriplig så att inga missförstånd 
uppstår. Om märkningen innehåller ord 
eller meningar ska de vara avfattade på det 
eller de officiella språken i den 
medlemsstat där utrustningen ska 
användas.

Identifieringsmärkningar eller indikatorer 
som direkt eller indirekt avser hälsa och 
säkerhet och som anbringas på dessa typer 
av personlig skyddsutrustning ska om 
möjligt ha formen av harmoniserade 
symboler. De måste vara fullt synliga och 
läsliga under skyddsutrustningens 
förutsebara användningstid. Dessutom ska 
denna märkning vara komplett, exakt och 
lättbegriplig så att inga missförstånd 
uppstår. Om märkningen innehåller ord 
eller meningar ska de vara avfattade på ett 
språk som är lätt att förstå för 
konsumenter och slutanvändare i den 
medlemsstat där utrustningen görs 
tillgänglig på marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 246
Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Bilaga II – del 3 – punkt 3.9 – punkt 3.9.1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Skyddsglasögon ska därför vara utformade
och tillverkade så att de för varje skadlig 
våglängd har en optisk transmissionsfaktor 
som innebär att den strålningsenergi som 
kan nå användarens öga hålls så liten som 
möjligt och under inga omständigheter 
överskrider maximalt tillåtet 
exponeringsvärde.

Ögonskyddsutrustning ska därför vara 
utformad och tillverkad så att den för varje 
skadlig våglängd har en optisk 
transmissionsfaktor som innebär att den 
strålningsenergi som kan nå användarens 
öga hålls så liten som möjligt och under 
inga omständigheter överskrider maximalt 
tillåtet exponeringsvärde. Personlig 
skyddsutrustning som är utformad för att 
skydda huden mot icke-joniserande 
strålning ska kunna absorbera eller 
reflektera huvuddelen av energin i det 
skadliga våglängdsområdet.

Or. en
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Motivering

Om detta ändringsförslag antas kommer ändringen av ”skyddsglasögon” till 
”ögonskyddsutrustning” att gälla genomgående i hela texten.

Ändringsförslag 247
Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Bilaga IV – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Intern tillverkningskontroll är det 
förfarande för bedömning av 
överensstämmelse genom vilket 
tillverkaren fullgör skyldigheterna i 
punkterna 2, 3 och 4 och säkerställer och 
försäkrar på eget ansvar att den personliga 
skyddsutrustningen i fråga uppfyller de 
grundläggande hälso- och säkerhetskrav
som avses i artikel 5 och anges i bilaga II.

1. Intern tillverkningskontroll är det 
förfarande för bedömning av 
överensstämmelse genom vilket 
tillverkaren fullgör skyldigheterna i 
punkterna 2, 3 och 4 och säkerställer och 
försäkrar på eget ansvar att den personliga 
skyddsutrustningen i fråga uppfyller de 
krav som anges i denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 248
Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Bilaga IV – punkt 4 – punkt 4.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4.1. Tillverkaren ska anbringa 
CE-märkningen på varje enskild personlig 
skyddsutrustning som uppfyller de 
tillämpliga hälso- och säkerhetskraven.

4.1. Tillverkaren ska anbringa 
CE-märkningen på varje enskild personlig 
skyddsutrustning som uppfyller de 
tillämpliga kraven i denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 249
Claude Rolin
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Förslag till förordning
Bilaga V – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Tillverkaren ska för de nationella 
myndigheterna kunna uppvisa en kopia av 
EU-typkontrollintyget med bilagor och 
tillägg tillsammans med den tekniska 
dokumentationen i tio år efter det att den 
personliga skyddsutrustningen har släppts 
ut på marknaden.

9. Tillverkaren ska för de nationella 
myndigheterna kunna uppvisa en kopia av 
EU-typkontrollintyget med bilagor och 
tillägg tillsammans med den tekniska 
dokumentationen i tio år efter det att den 
personliga skyddsutrustningen har släppts 
ut och gjorts tillgänglig på marknaden.

Or. fr

Ändringsförslag 250
Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Bilaga VI – punkt 3 – punkt 3.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.1 Tillverkaren ska anbringa CE-
märkningen på varje enskild personlig 
skyddsutrustning som överensstämmer 
med typen enligt beskrivningen i EU-
typkontrollintyget och uppfyller de 
tillämpliga väsentliga hälso- och 
säkerhetskraven.

3.1. Tillverkaren ska anbringa CE-
märkningen på varje enskild personlig 
skyddsutrustning som överensstämmer 
med typen enligt beskrivningen i EU-
typkontrollintyget och uppfyller de 
tillämpliga kraven i denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 251
Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Bilaga VII – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Överensstämmelse med typ som grundar 
sig på tillverkningskontroll är den del av ett 

1. Överensstämmelse med typ som grundar 
sig på tillverkningskontroll är den del av ett 
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förfarande för bedömning av 
överensstämmelse genom vilken 
tillverkaren fullgör skyldigheterna i 
punkterna 2, 3, 5.2 och 6 samt säkerställer 
och försäkrar på eget ansvar att den 
personliga skyddsutrustningen, som 
uppfyller bestämmelserna i punkt 4, 
överensstämmer med typen enligt 
beskrivningen i EU-typkontrollintyget och 
uppfyller de tillämpliga grundläggande 
hälso- och säkerhetskrav som avses i 
artikel 5 och anges i bilaga II.

förfarande för bedömning av 
överensstämmelse genom vilken 
tillverkaren fullgör skyldigheterna i 
punkterna 2, 3, 5.2 och 6 samt säkerställer 
och försäkrar på eget ansvar att den 
personliga skyddsutrustningen, som 
uppfyller bestämmelserna i punkt 4, 
överensstämmer med typen enligt 
beskrivningen i EU-typkontrollintyget och 
uppfyller de tillämpliga kraven i denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 252
Claude Rolin

Förslag till förordning
Bilaga VIII – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillverkaren ska under tio år efter det att 
den personliga skyddsutrustningen har 
släppts ut på marknaden kunna uppvisa 
följande för de nationella myndigheterna:

Tillverkaren ska under tio år efter det att 
den personliga skyddsutrustningen har 
släppts ut och gjorts tillgänglig på 
marknaden kunna uppvisa följande för de 
nationella myndigheterna:

Or. fr


