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LÜHISELGITUS

Isikukaitsevahendeid käsitleva määruse ettepaneku analüüsimisel oli peamine eesmärk 
kujundada varasem direktiiv muudatusettepanekute abil nii, et seda ei oleks võimalik 
tõlgendada viisil, mis võiks mingilgi määral vähendada direktiivi tõhusust ja õiguskindlust.
Lähtuti eeldusest, et töötajate igakülgne ohutuse kaitse on tagatud ainult tõeliselt tõhusate 
vahenditega, arvestades asjaolu, et sageli ei ole tööõnnetuste põhjus mitte üksnes see, et ei 
kasutatud asjakohaseid kaitsevahendeid, vaid ka see, et neid ei kasutatud õigesti. 

Lisaks täheldati, et kaitsevahendite tõhusus on tagatud üksnes juhul, kui töötatakse välja ja 
viiakse turule asjakohased vahendid, mille puhul arvestatakse toodete kasutajate erinevate 
vajadustega. Seepärast tuleb rõhku panna neile, kes kaitsevahendeid kannavad või kasutavad, 
kusjuures tuleb vahet teha eri kategooriate vahel: mehed, naised, noored töötajad ja puudega 
inimesed. Noorte töötajate kategooria puhul tuli arvesse võtta noorte töötajate erinevaid 
töötingimusi ja põhiliselt majanduskriisist tingitud muutusi nende töökeskkonnas, mis on 
hüppeliselt suurendanud koolist väljalangemise määra, mille tulemusel kasvab järjest selliste 
noorte töötajate hulk, kelle füüsilist eripära tuleb tingimata arvesse võtta.

Lisaks peeti asjakohaseks rõhutada määruse konkreetseid tehnilisi aspekte, et hõlmata kõiki 
riskikategooriaid ja erijuhtumeid, et viia miinimumini mitmeti mõistmise ja väära 
tõlgendamise võimalused.

Määruse analüüsi puhul lähtuti veendumusest, et püsiva ebakindluse tulemuseks on väär 
tõlgendamine ning määruse ebaõige kohaldamine. 

Samuti võeti arvesse muutusi kommunikatsiooni valdkonnas ja vajadust kohandada 
isikukaitsevahendid toote lõppkasutajate profiilile, mistõttu nähti ette võimalus luua nn ajutisi 
vahendeid, mis aitaksid lõppkasutajal mõista, kuidas vahendit õigesti kasutada ja teavitada 
kasutajat sellest, kui vajalikud on isikukaitsevahendid kaitsmaks teda tema kutsealaga seotud 
riskide eest.

Teadlikkuse suurendamine ning asjakohane ja piisav teavitamine mitte ainult ei aita töötajaid 
kaitsta, vaid garanteerib ka nende kaasamise ja osaluse teemavaldkondades, mis neid otseselt 
puudutavad.

Lisaks rõhutati, et isikukaitsevahenditega seonduvate riskide või nende oletatava nõuetele 
mittevastavuse korral ei piisa selliste puuduste teadaandmisest, vaid sellised kaitsevahendid 
tuleb turult kõrvaldada, et viia miinimumini nende kasutamisega seonduvad ohud. 

Lisaks peeti vajalikuks juhtida tähelepanu asjaolule, et määruse kohaldamise järelevalve peab 
olema läbipaistev ja pidev ning tuleb näha ette sanktsioonid võimalike rikkumiste korral. 

Tööhõive edendamise seisukohast ei piisa üksnes investeerimispoliitika meetmetest, vaid vaja 
on ka igakülgselt tõhusaid kaitsemeetmeid, mille puhul ei tohiks piirduda üksnes töötajate 
tööohutuse miinimumnõuetega, vaid tuleks hõlmata ka meetmed, millega töötajaid kaitsta ja 
tõsta töökeskkonna kvaliteet nõuetekohasele tasemele, et aidata tööd kui sellist kaitsta, 
kindlustada ja võimalikuks muuta. 
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MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil võtta 
arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Tähelepanu tuleks pöörata käesoleva 
määruse ning direktiivi 89/391/EMÜ ja 
direktiivi 89/656/EMÜ ühitamisele,
eelkõige isikukaitsevahendite hindamist, 
töötajate teavitamist ja nendega 
konsulteerimist ning töötajate osalust 
käsitlevate sätete osas.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Komisjon võttis 6. juunil 2014 vastu 
teatise „ELi töötervishoiu ja tööohutuse 
strateegiline raamistik aastateks 2014–
2020”, et pakkuda liidu töötajatele 
paremat kaitset tööõnnetuste ja 
kutsehaiguste korral.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Selleks et lihtsustada rakendamist 
ning suurendada teadlikkust käesoleva 
määrusega seonduvatest nõuetest, tuleks 
liikmesriike ergutada looma veebisaiti 
ja/või nutitelefoni rakendust, et hõlmata 
kogu käesolevat määrust puudutav 
asjakohane teave, sealhulgas andmed
teavitavate ametiasutuste ja 
vastavushindamisasutuste kohta, keda on 
volitatud täitma käesolevas määruses 
sätestatud ülesanded.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33 a) Arvestades, et direktiivis 
89/656/EMÜ on sätestatud töötajate 
isikukaitsevahendite kasutamise 
miinimumnõuded ning et tööohutust 
käsitlevates liikmesriikide sätetes on ette 
nähtud isikukaitsevahendite kasutamine; 
iga liikmesriik peaks võtma asjakohaseid 
meetmeid, et innustada tööandjaid ja 
töötajaid kasutama asjakohaseid 
isikukaitsevahendeid, ka seeläbi, et 
tööandjatele, töötajatele ja töötajate 
organisatsioonidele antakse konkreetset 
teavet selle kohta, et isikukaitsevahendite 
kasutamine on kohustuslik, ning 
tunnustatakse hea tavana nimetatud 
eeskirju järgivaid tööandjaid.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34 a) Deklareerimata tööd tegevate 
inimeste puhul võib juhtuda, et neil on 
suurem risk tööõnnetustesse sattuda. 

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34 b) On äärmiselt oluline ühitada 
isikukaitsevahendite eri aspektid, eelkõige 
nende tootmine ja kasutamine, 
töötervishoidu ja -ohutust puudutavate 
liidu üldiste meetmetega, see on vajalik, et
tagada töötajate kõrgetasemeline kaitse 
ning luua tegevusraamistik kõikidele 
ettevõtetele, olenemata nende suurusest, 
asukohast või tegevusvaldkonnast. 

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35 a) Liidu ja liikmesriikide tasandil 
korraldatavate teadlikkuse suurendamise 
algatuste raames tuleb riskiennetuse 
kultuuri edendamise osana tingimata 
ergutada kasutama isikukaitsevahendeid.
Töötingimuste parandamisel on positiivne 
mõju tööviljakusele ja 
konkurentsivõimele, nagu on rõhutatud 
tööhõivepaketis.
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Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35 b) Võttes arvesse kohapeal valitsevaid 
erinevaid tingimusi ettevõtete suuruse ja 
tööjõu mitmekesisuse osas, tuleks 
mitteseadusandlikke vahendeid, nagu 
saavutuste võrdlemine, heade tavade 
kindlakstegemine ja vahetamine, 
teadlikkuse suurendamine ja 
kasutajasõbralikud IT-vahendid, kasutada 
selleks, et tagada töötajate 
kõrgetasemeline kaitse.

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35 c) Teadlikkust tervisekaitsest ja 
ohutusest, sealhulgas 
isikukaitsevahenditest, tuleks hakata 
arendama koolis, eelkõige kutseõppe 
raames. Samuti tuleks teha pingutusi, et 
ettevõtjaid paremini teavitada ja 
koolitada. Tehnoloogia arengu ja uute 
väljakutsete tulemusel välja töötatud uute 
isikukaitsevahendite alaste 
teadusuuringute tulemusi tuleks paremini 
levitada.

Or. en
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35 d) Eurostati rahvastikuprognooside 
(Europop 2010) kohaselt liidu töötav 
elanikkond vananeb, mis eeldab 
asjakohaseid töötingimusi, sealhulgas 
töökohale juurdepääsetavust ja 
vanematele töötajatele mõeldud meetmeid 
töökohal. Selle eelduseks on, et järjest 
mitmekesisema tööjõu jaoks luuakse 
tööelu jooksul turvaline ja tervislik 
keskkond, mille puhul on olulisel kohal 
ennetuskultuuri edendamine.

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35 e) Oluline on kohandada 
isikukaitsevahendid iga konkreetse 
lõppkasutaja (mees, naine ja noor töötaja 
ning puudega inimene) erivajadustele ja 
eripärale.

Or. en

Muudatusettepanek 14

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) isikukaitsevahendid, mis on mõeldud 
kasutamiseks olukordades, mille puhul 
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võimalikud kaitseomadustega elemendid 
on integreeritud üksnes 
konstruktsioonilistel põhjustel.

Or. en

Muudatusettepanek 15

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 1 – alapunkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) „isikukaitsevahendi tüüp” –
isikukaitsevahendi seeria, mis on 
samaväärne tehnilises dokumentatsioonis 
kirjeldatud isikukaitsevahendiga ja 
isikukaitsevahendiga, mille puhul on 
kohustuslik ELi tüübihindamine (II või 
III kategooria puhul);

Or. en
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Muudatusettepanek 17

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. „individuaalselt kohandatud 
isikukaitsevahend” – seeriatootmise 
isikukaitsevahend, kus iga detail on 
toodetud nii, et see sobiks igale
konkreetsele lõppkasutajatele (mees, 
naine ja noor töötaja ning puudega 
inimene) vastavalt tema erivajadustele ja 
eripärale ning mille tootmisel on järgitud 
tootja juhiseid ja jäädud lubatud 
erinevuste vahemiku piiresse;

Or. en

Muudatusettepanek 18

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. „turule laskmine” – isikukaitsevahendi 
esmakordselt liidu turul kättesaadavaks 
tegemine;

5. „turule laskmine” – isikukaitsevahendi
tüübi esmakordselt liidu turul 
kättesaadavaks tegemine;

Or. en

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. „tootja” –füüsiline või juriidiline isik, 
kes projekteerib või toodab
isikukaitsevahendeid või laseb neid 
projekteerida või toota ja turustab neid 
oma nime või kaubamärgi all; artikli 8 
lõike 2 teise lõigu tähenduses peetakse 
tootjaks mõõtmete järgi valmistatud 
isikukaitsevahendi põhimudeli 
projekteerijat;

6. „tootja” – füüsiline või juriidiline isik, 
kes projekteerib või valmistab
isikukaitsevahendeid või laseb neid 
projekteerida või valmistada ja turustab 
neid oma nime või kaubamärgi all;

Or. en

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

20 a. „esitlus” – isikukaitsevahendi mis 
tahes ohutu näitamine müügiedenduse 
eesmärgil;

Or. en
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Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 20 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

20 b. „kasutustest” – test, mille käigus 
kasutatakse (lõpliku) hinnangu 
andmiseks väga lühikese ajavahemiku 
jooksul väga väikest hulka 
sertifitseerimata isikukaitsevahendeid. 
Enne testi algust määratletakse täpselt 
testimise aeg ja eesmärk ja põhjendatakse 
neid ning need kinnitavad asjaosalised 
pooled. Test viiakse läbi üksnes ohututes 
tingimustes ning selle eesmärk on muu 
hulgas hinnata mugavust, ergonoomikat 
või konstruktsiooni. Asjaomase 
isikukaitsevahendi tehnilises toimikus on 
vajalikud testidokumendid (testid viiakse 
läbi akrediteeritud või heakskiidetud 
laboratooriumides) kasutaja kaitse 
tagamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 20 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

20 c. „lõppkasutaja” – isikukaitsevahendi 
kandja või kasutaja.

Or. en

Muudatusettepanek 24

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

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Käesolev määrus ei mõjuta liikmesriikide 
õigust kehtestada eelkõige direktiivi 
89/656/EMÜ rakendades 
isikukaitsevahendite kasutamisele mis 
tahes nõudeid, mida nad peavad 
vajalikuks lõppkasutajate ja kolmandate 
isikute kaitse tagamiseks, kui kõnealused 
nõuded ei mõjuta selliste 
isikukaitsevahendite projekteerimist, mis 
lastakse turule kooskõlas käesoleva 
määrusega.

Or. en

Muudatusettepanek 26

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid ei takista käesoleva määruse 
nõuetele mittevastavate 

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 27

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esitluste ajal võetakse asjakohased 
meetmeid, et tagada inimeste kaitse.

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

Or. en

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Isikukaitsevahendite turule laskmisel 
tagavad tootjad, et need on projekteeritud 
ja toodetud kooskõlas II lisas sätestatud 

1. Isikukaitsevahendite turule laskmisel 
tagavad tootjad, et need on projekteeritud 
ja toodetud kooskõlas II lisas sätestatud 
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oluliste tervisekaitse- ja ohutusnõuetega. oluliste ja vajalike tervisekaitse- ja 
ohutusnõuetega.

Or. en

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Tootjad säilitavad tehnilist 
dokumentatsiooni ja ELi 
vastavusdeklaratsiooni vähemalt kümme 
aastat pärast isikukaitsevahendi turule 
laskmist.

3. Tootjad säilitavad tehnilist 
dokumentatsiooni ja ELi 
vastavusdeklaratsiooni vähemalt kümme 
aastat pärast isikukaitsevahendi turul 
kättesaadavaks tegemist.

Or. en

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tootjad tagavad menetluste olemasolu 
seeriatoodangu vastavuse säilimiseks 
käesoleva määruse nõuetele. Arvesse 
võetakse muudatusi isikukaitsevahendi 
disainis või omadustes ja muudatusi neis 
harmoneeritud standardites või muudes 
tehnilistes kirjeldustes, mille põhjal 
isikukaitsevahendi vastavust kinnitati.

4. Tootjad tagavad oluliste menetluste 
olemasolu seeriatoodangu vastavuse 
säilimiseks käesoleva määruse nõuetele.
Arvesse võetakse muudatusi 
isikukaitsevahendi disainis või omadustes 
ja muudatusi neis harmoneeritud 
standardites või muudes tehnilistes 
kirjeldustes, mille põhjal 
isikukaitsevahendi vastavust kinnitati.

Or. en

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Tootjad tagavad, et nende 
isikukaitsevahendid kannavad tüübi-, 
partii- või seerianumbrit või muud märget, 
mis võimaldaks neid tuvastada, või kui 
isikukaitsevahendi suurus või laad seda ei 
võimalda, siis tagavad tootjad, et nõutud 
teave on isikukaitsevahendi pakendil või 
sellega kaasas olevas dokumendis.

5. Tootjad tagavad, et kõik nende 
isikukaitsevahendid kannavad tüübi-, 
partii- või seerianumbrit või muud märget, 
mis võimaldaks neid tuvastada, või kui 
isikukaitsevahendi suurus või laad seda ei 
võimalda, siis tagavad tootjad, et nõutud 
teave on isikukaitsevahendi pakendil või 
sellega kaasas olevas dokumendis.

Or. en

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Tootjad märgivad oma nime, 
registreeritud kaubanime või registreeritud 
kaubamärgi ja kontaktaadressi kas 
isikukaitsevahendile või, kui see ei ole 

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

isikukaitsevahendiga kaasas olevasse 
dokumenti. Kontaktandmed esitatakse 
lõppkasutajate ja turujärelevalveasutuste
keeles.

Or. en

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

7. Tootjad tagavad, et iga 
isikukaitsevahendi, sealhulgas selle 
väikseima ühikuga on kaasas II lisa 
punktis 1.4 ette nähtud juhised 
lõppkasutajate keeles, nagu nõuab 
liikmesriik, kus isikukaitsevahend on 
turul kättesaadavaks tehtud.

Or. en

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Tootjad tagavad, et isikukaitsevahendiga 
on kaasas artikli 15 lõikes 2 osutatud ELi 
vastavusdeklaratsiooni koopia. Tootjad
võivad otsustada selle nõude täita, lisades 
isikukaitsevahendile artikli 15 lõikes 3 
osutatud lihtsustatud ELi 
vastavusdeklaratsiooni. Kui esitatakse vaid 
lihtsustatud ELi vastavusdeklaratsioon, 
peab sellele vahetult järgnema täpne 
veebisaidi aadress, kust oleks võimalik 

8. Tootjad tagavad, et isikukaitsevahendiga 
on kaasas artikli 15 lõikes 2 osutatud ELi 
vastavusdeklaratsiooni koopia. Tootjad
täidavad selle nõude, lisades 
isikukaitsevahendile artikli 15 lõikes 3 
osutatud lihtsustatud ELi 
vastavusdeklaratsiooni.
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leida täielik ELi vastavusdeklaratsiooni 
tekst.

Or. en

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Liikmesriigi pädeva asutuse
põhjendatud nõudmisel esitavad tootjad 
talle isikukaitsevahendi vastavuse 

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

dokumentatsiooni paberil või 
elektrooniliselt. Nad teevad kõnealuse 
asutusega viimase nõudmisel koostööd 
kõigis meetmetes, mis võetakse nende 
poolt turule lastud isikukaitsevahendite 
põhjustatud ohtude ärahoidmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Volitatud esindaja täidab ülesandeid 
tootjalt saadud volituste piires. Volitus 
võimaldab volitatud esindajal teha
vähemalt järgmist:

2. Volitatud esindaja täidab ülesandeid 
tootjalt saadud volituste piires. Volitus 
võimaldab volitatud esindajal teha 
järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 39

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) hoida ELi vastavusdeklaratsiooni ja 
tehnilist dokumentatsiooni riiklikele 
turujärelevalveasutusele kättesaadavana 
vähemalt kümne aasta jooksul pärast seda, 
kui isikukaitsevahend on turule lastud;

(a) hoida ELi vastavusdeklaratsiooni ja 
tehnilist dokumentatsiooni riiklikele 
turujärelevalveasutusele kättesaadavana 
vähemalt kümne aasta jooksul pärast seda, 
kui isikukaitsevahend on turul 
kättesaadavaks tehtud;

Or. en
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Muudatusettepanek 40

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Importijad lasevad turule üksnes 
nõuetele vastavaid isikukaitsevahendeid.

1. Importijad lasevad turule üksnes
selliseid isikukaitsevahendeid, mis 
vastavad käesoleva määruse nõuetele ning 
on tervisekaitse- ja ohutusnõuete osas 
kooskõlas liidu asjaomaste õigusaktide 
sätetega.

Or. en

Muudatusettepanek 42

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Enne isikukaitsevahendi turule laskmist 
tagavad importijad, et tootja on teostanud 
artiklis 18 osutatud 
vastavushindamismenetluse(d). Nad 
tagavad, et tootja on koostanud tehnilise 
dokumentatsiooni, et isikukaitsevahendil 
on CE-märgis, sellega on kaasas ELi 

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

on kaasas ELi vastavusdeklaratsioon ja
lihtsustatud ELi vastavusdeklaratsioon ja et 
sellega on kaasas artikli 8 lõikes 7 osutatud 
kasutusjuhised ning et tootja on täitnud
kõik artikli 8 lõigetes 5 ja 6 sätestatud 
nõuded.

Or. en

Muudatusettepanek 43

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui importija arvab või tal on põhjust 
uskuda, et isikukaitsevahend ei vasta II 
lisas sätestatud olulistele tervisekaitse- ja 
ohutusnõuetele, siis ei lase ta toodet turule 
enne, kui see on nõuetega vastavusse 
viidud. Lisaks teavitab importija tootjat ja 
turujärelevalveasutusi, kui 
isikukaitsevahend kujutab endast ohtu.

Kui importija arvab või tal on põhjust 
uskuda, et isikukaitsevahend ei vasta II 
lisas sätestatud olulistele tervisekaitse- ja 
ohutusnõuetele, siis ei lase ta toodet turule 
enne, kui see on nõuetega vastavusse 
viidud. Lisaks teavitab importija tootjat ja 
turujärelevalveasutusi, kui 
isikukaitsevahend kujutab endast ohtu.
Seejärel kõrvaldab tootja 
isikukaitsevahendi viivitamata turult. 

Or. en

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Importijad märgivad oma nime, 
registreeritud kaubanime või registreeritud 
kaubamärgi kas isikukaitsevahendile või, 
kui see ei ole võimalik, selle pakendile või 
isikukaitsevahendiga kaasas olevasse 
dokumenti.
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turujärelevalveasutuste jaoks kergesti 
arusaadav.

Or. en

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Importijad tagavad, et iga 
isikukaitsevahendi, sealhulgas selle 
väikseima ühikuga on kaasas II lisa 
punktis 1.4 ette nähtud kasutusjuhised
lõppkasutajate keeles, nagu nõuab 
liikmesriik, kus isikukaitsevahend on 
turul kättesaadavaks tehtud.

Or. en

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 48

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. ELi vastavusdeklaratsiooniga 
kinnitatakse, et II lisas sätestatud olulised 
tervisekaitse- ja ohutusnõuded on täidetud.

1. ELi vastavusdeklaratsiooniga 
kinnitatakse, et II lisas sätestatud olulised 
tervisekaitse- ja ohutusnõuded on täidetud.
ELi vastavusdeklaratsiooni näidis on 
ettevõtjatele internetiaadressi kaudu 
kergesti kättesaadav.

Or. en
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Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lihtsustatud ELi vastavusdeklaratsioon 
peab sisaldama X lisas sätestatud elemente
ja seda ajakohastatakse pidevalt. See 
tõlgitakse keelde või keeltesse, mida nõuab 
liikmesriik, kelle turul isikukaitsevahend 
kättesaadavaks tehakse. Internetis peab 
saadaval olema ELi vastavusdeklaratsioon 
keeles või keeltes, mida nõuab liikmesriik, 
kelle turul isikukaitsevahend 
kättesaadavaks tehakse.

3. Lihtsustatud ELi vastavusdeklaratsioon 
peab sisaldama X lisas sätestatud elemente.
See tõlgitakse keelde või keeltesse, mida 
nõuab liikmesriik, kelle turul 
isikukaitsevahend kättesaadavaks tehakse.
Internetis peab saadaval olema ELi 
vastavusdeklaratsioon keeles või keeltes, 
mida nõuab liikmesriik, kelle turul 
isikukaitsevahend kättesaadavaks tehakse.

Or. en

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. CE-märgis paigaldatakse 
isikukaitsevahendile enne selle turule 
laskmist. Sellele võib järgneda
piktogramm või muu tähistus, mis viitab 
ohutegurile, mille eest kaitsmiseks 
isikukaitsevahend on mõeldud.

3. CE-märgis paigaldatakse 
isikukaitsevahendile enne selle turule 
laskmist. Sellele võib olla lisatud
piktogramm või muu tähistus, mis viitab 
ohutegurile, mille eest kaitsmiseks 
isikukaitsevahend on mõeldud.

Or. en

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastavushindamisasutus on kolmandast 
isikust asutus, mis on sõltumatu 
organisatsioonist või isikukaitsevahendist, 
mida ta hindab.

Vastavushindamisasutus on kolmandast 
isikust asutus, mis on sõltumatu 
organisatsioonist või isikukaitsevahendist, 
mida ta hindab. Vastavushindamisasutus 
allkirjastab deklaratsiooni, milles ta 
kinnitab oma sõltumatust ja erapooletust. 
Nimetatud asutus võtab nõuetekohaselt 
arvesse direktiivis 89/391/EMÜ ja 
eelkõige direktiivis 89/656/EMÜ 
sätestatud tervisekaitse- ja ohutusnõudeid. 

Or. en
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Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(Ei puuduta eestikeelset versiooni).

Or. en

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Teavitamise taotlusele lisatakse 
vastavushindamistoimingute, 
vastavushindamismenetlus(t)e ja 
isikukaitsevahendite tüüpide kirjeldus, 
millega tegelemiseks väidab asutus end 
pädeva olevat, ning riikliku 
akrediteerimisasutuse väljastatud 
akrediteerimistunnistus (kui see on 
olemas), milles kinnitatakse, et 
vastavushindamisasutus vastab artiklis 23 
sätestatud nõuetele.

2. Teavitamise taotlusele lisatakse 
vastavushindamistoimingute, 
vastavushindamismenetlus(t)e ja 
isikukaitsevahendite tüüpide kirjeldus, 
millega tegelemiseks väidab asutus end 
pädeva olevat, ning riikliku 
akrediteerimisasutuse väljastatud 
akrediteerimistunnistus, milles 
kinnitatakse, et vastavushindamisasutus 
vastab artiklis 23 sätestatud nõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et teavitatud asutuse 
otsuste vaidlustamiseks nähakse ette 
edasikaebamise kord.

Liikmesriigid tagavad, et teavitatud asutuse 
otsuste vaidlustamiseks nähakse ette 
edasikaebamise kord. Nad tagavad, et see 
kord on läbipaistev ja ettevõtjatele teada. 
Edasikaebamise kord on sama kõikides 
liikmesriikides.

Or. en

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Karistused Kontroll ja karistused

Or. en

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõik -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid teostavad kontrolli, et 
jälgida käesolevas määruses sätestatud 
nõuete täitmist; selleks et vältida rohkeid 
kontrolle, mis võiksid takistada 
isikukaitsevahendite vaba liikumist, 
sätestatakse liikmesriikides teostatud 
kontrollide vastastikune tunnustamine 
ühtlustatud kriteeriumide alusel;

Or. en
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Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I kategooria – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kontakt vee või nõrgatoimeliste 
puhastusvahenditega;

(b) kontakt vee või nõrgatoimeliste 
puhastusvahenditega, mis ei ole liigitatud 
määruses (EL) nr 1272/2008 ohtlikuks;

Or. en

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II kategooria – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) mõõtmete järgi valmistatud 
isikukaitsevahendeid, võttes arvesse iga 
konkreetse lõppkasutaja (mees, naine, 
noortöötaja, puudega isik) erivajadusi ja 
eripära, välja arvatud juhul kui sellised 
isikukaitsevahendid on mõeldud kasutajate 
kaitsmiseks I kategooria riskide eest.

Or. en

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III kategooria – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Isikukaitsevahendid, mis on mõeldud 
kaitseks väga suurte riskide eest, mis 
võivad põhjustada surma või 
pöördumatuid vigastusi või 
tervisekahjustusi. III kategooria hõlmab 
ainult isikukaitsevahendeid, mis on 
mõeldud kasutajate kaitsmiseks järgmiste 
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riskide eest:

Or. en

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III kategooria – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ohtlike ainete sissehingamine; (a) määruses (EL) nr 1272/2008 
määratletud ohtlike ainete, kemikaalide 
või segude sissehingamine või 
imendumine;

Or. en

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III kategooria – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) hapnikunappus;

Or. en

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I kategooria – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tugevatoimelised kemikaalid; välja jäetud

Or. en



PE544.202v02-00 32/58 PA\1051053ET.doc

ET

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III kategooria – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) ioniseeriv kiirgus; (c) ioniseeriv kiirgus, laserkiirgus ja 
radioaktiivne saastumine;

Or. en

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III kategooria – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) madala temperatuuriga keskkond, mille 
mõju on võrreldav õhutemperatuuriga -
50 °C või vähem;

(e) madala temperatuuriga keskkond, mille 
mõju on võrdne õhutemperatuuriga -50 °C 
või vähem, võttes arvesse tuulekülma;

Or. en

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III kategooria – lõik 1 – punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k) kuulihaavad või noatorked; (k) kuulihaavad või lõhkematerjali tükid;

Or. en

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III kategooria – lõik 1 – punkt k a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k a) noatorked;

Or. en

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 1. osa – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Isikukaitsevahend peab tagama piisava 
kaitse nende riskide eest, mille eest 
kaitsmiseks see on mõeldud.

Isikukaitsevahend peab tagama piisava ja 
täieliku kaitse riskide eest, et tagada ja 
säilitada kasutajate ja kolmandate isikute 
tervis ja ohutus;

Or. en

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 1. osa – punkt 1.1 – alapunkt 1.1.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Isikukaitsevahend tuleb projekteerida ja 
toota nii, et ettenähtud kasutamistingimuste 
puhul saab kasutaja ohuga seotud 
toiminguid sooritada tavapäraselt ja 
suurimal võimalikul kaitsetasemel.

Isikukaitsevahend tuleb projekteerida ja 
toota nii, et ettenähtud kasutamistingimuste 
puhul saab kasutaja ohuga seotud 
toiminguid sooritada tavapäraselt ja 
suurimal võimalikul kaitsetasemel, võttes 
arvesse iga konkreetse lõppkasutaja 
(mees, naine, noortöötaja, puudega isik) 
erivajadusi ja eripära;

Or. en
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Muudatusettepanek 73

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.2.1. Olemuslike riskide ja häirivate 
omaduste puudumine

1.2.1. Riskide ja häirivate omaduste 
puudumine

Or. en

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 1. osa – punkt 1.2 – alapunkt 1.2.1 – alapunkt 1.2.1.2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.2.1.2. Kasutajaga kokkupuutuvate
isikukaitsevahendite osade pinna hea
seisukord

1.2.1.2. Kasutajaga kokkupuutuvate
isikukaitsevahendite osade pinna
optimaalne seisukord

Or. en

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 1. osa – punkt 1.2 – alapunkt 1.2.1 – alapunkt 1.2.1.3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Isikukaitsevahend peab võimalikult vähe 
takistama toimingute ellu viimist, vajalike 
kehaasendite võtmist ja ümbruse tajumist;
isikukaitsevahendi kasutamine ei tohi 
põhjustada tegevusi, mis võivad kasutajat 
või teisi inimesi ohustada.

Isikukaitsevahend ei tohi üldse takistada
toimingute ellu viimist, vajalike 
kehaasendite võtmist ja ümbruse tajumist;
isikukaitsevahendi kasutamine ei tohi 
põhjustada tegevusi, mis võivad kasutajat 
või teisi inimesi ohustada.

Or. en
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Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 1. osa – punkt 1.3 – alapunkt 1.3.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Isikukaitsevahend tuleb projekteerida ja 
toota nii, et kasutajal oleks võimalikult 
kerge seda õigesti selga panna ja et see 
püsiks eeldatava kasutusaja kestel omal 
kohal, arvestades väliseid tegureid, 
liigutusi ja kehaasendeid. Selleks tuleb 
optimeerida isikukaitsevahendite 
sobitamine kasutaja kehaehitusega kõigi 
võimalike vahendite abil, nagu sobivad 
reguleerimis- ja kinnitusvahendid ning 
suurusnumbrid.

Isikukaitsevahend tuleb projekteerida ja 
toota nii, et kasutajal oleks võimalikult 
kerge seda õigesti selga panna ja et see 
püsiks eeldatava kasutusaja kestel omal 
kohal, arvestades väliseid tegureid, 
liigutusi ja kehaasendeid. Selleks peab 
isikukaitsevahend sobima kasutaja
kehaehitusega, võttes arvesse iga 
konkreetse lõppkasutaja (mees, naine, 
noortöötaja, puudega isik) erivajadusi ja 
eripära, kõigi võimalike vahendite abil, 
nagu sobivad reguleerimis- ja 
kinnitusvahendid ning suurusnumbrid.

Or. en

Muudatusettepanek 77

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ladustamise, kasutamise, puhastamise, 
hooldamise, korrastamise ja 
desinfitseerimise juhised. Tootja
soovitatud puhastus-, hooldus- ja 
desinfektsioonivahendid ei tohi 
asjakohastele juhistele vastaval kasutamisel 
kahjustada isikukaitsevahendit või selle 
kasutajat;

(a) ladustamise, kasutamise, puhastamise, 
hooldamise, korrastamise ja 
desinfitseerimise juhised. Tootja osutatud
puhastus-, hooldus- ja 
desinfektsioonivahendid ei tohi 
asjakohastele juhistele vastaval kasutamisel 
kahjustada isikukaitsevahendit või selle 
kasutajat;

Or. en
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Muudatusettepanek 78

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) isikukaitsevahendi või selle osade 
kasutusaja lõpptähtpäev või kasutusaeg;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 79

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) kui see on kohaldatav, siis viited 
teistele liidu ühtlustamisõigusaktidele;

(h) viited teistele liidu 
ühtlustamisõigusaktidele;

Or. en

Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 1. osa – punkt 1.4 – lõik 1 – alalõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhend peab olema täpne ja arusaadav ning 
esitatud vähemalt sihtliikmesriigi (riikide) 
keel(t)es.

Juhend peab olema täpne ja arusaadav ning 
esitatud sihtliikmesriigi (riikide) keel(t)es, 
et kasutajal oleks võimalik 
isikukaitsevahendit ohutult ja õigesti 
kasutada. Kõik muud asjakohased juhised 
isikukaitsevahendi valimise, kasutamise, 
korrashoidmise ja hooldamise kohta tuleb 
teha kättesaadavaks viisil, mis on 
asjaomastele isikutele kergesti 
ligipääsetav.

Or. en
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Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 2. osa – punkt 2.2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et vältida kasutamisest 
põhjustatud higistamist, peavad
kaitstavaid kehaosi katvad 
isikukaitsevahendid nii palju kui võimalik 
õhku läbi laskma; vastasel juhul tuleb
need varustada higi imavate vahenditega.

Kaitstavaid kehaosi katvad 
isikukaitsevahendid peavad olema 
projekteeritud nii, et välditaks 
kasutamisest põhjustatud higistamist;
vastasel juhul tuleb neisse projekteerida
higi imavad vahendid.

Or. en

Muudatusettepanek 82

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 2. osa – punkt 2.3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Näo, silmade ja hingamiselundkonna 
isikukaitsevahendid peavad piirama
kasutaja vaatevälja ja nähtavust
võimalikult vähe.

Näo, silmade ja hingamiselundkonna 
isikukaitsevahendid ei tohi piirata kasutaja 
vaatevälja ja nähtavust.

Or. en

Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 2. osa – punkt 2.3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui see on vajalik, siis tuleb neid töödelda 
või tagada neile vahendid uduseks 
muutumise vältimiseks.

Neid tuleb töödelda või tagada neile 
vahendid uduseks muutumise vältimiseks.

Or. en
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Muudatusettepanek 84

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 2. osa – punkt 2.4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui on teada, et uue isikukaitsevahendi 
kaitseomadused võivad aja jooksul 
märkimisväärselt halveneda, tuleb igale 
turule lastavale isikukaitsevahendile või
selle vahetatavale osale ja pakendile kanda 
kustutamatult ja üheselt mõistetavalt 
valmistamiskuupäev ja/või vajaduse korral 
kasutusaja lõpptähtpäev.

Kui on teada, et uue isikukaitsevahendi 
kaitseomadused võivad aja jooksul 
märkimisväärselt halveneda, tuleb igale 
turule lastavale isikukaitsevahendile ja
selle vahetatavale osale või pakendile 
kanda kustutamatult ja üheselt mõistetavalt 
valmistamiskuupäev ja/või vajaduse korral 
kasutusaja periood.

Or. en

Muudatusettepanek 85

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 2. osa – punkt 2.4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui tootja ei saa kinnitada 
isikukaitsevahendi tegelikku kasutusaega, 
peab ta kasutusjuhendis esitama kogu 
teabe, mis on ostjale või kasutajale vajalik 
keskmise kasutusaja lõpptähtpäeva 
määramisel, pidades silmas mudeli 
kvaliteeditaset ning tegelikke hoidmis-, 
kasutamis-, puhastamis-, korrastamis- ja 
hooldamistingimusi.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 86

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 2. osa – punkt 2.4 – lõik 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui isikukaitsevahendi kaitseomadused 
tootja soovitatud korrapäraselt kasutatavast 
puhastusviisist tuleneva vananemise tõttu 
tõenäoliselt märgatavalt ja kiiresti 
halvenevad, peab tootja võimaluse korral
igale turule lastavale isikukaitsevahendile 
kandma märke, mis näitab suurimat 
puhastuskordade arvu, mille täitumisel 
tuleb isikukaitsevahendit kontrollida või 
see kasutusest kõrvaldada; selle 
puudumise korral peab tootja esitama 
selle teabe kasutusjuhendis.

Kui isikukaitsevahendi kaitseomadused 
tootja soovitatud korrapäraselt kasutatavast 
puhastusviisist tuleneva vananemise tõttu 
tõenäoliselt märgatavalt ja kiiresti 
halvenevad, peab tootja igale turule 
lastavale isikukaitsevahendile kandma 
märke, mis näitab suurimat 
puhastuskordade arvu, mille täitumisel 
tuleb isikukaitsevahendit kontrollida või 
see kasutusest kõrvaldada;

Or. en

Muudatusettepanek 87

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 2. osa – punkt 2.4 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Et säilitada isikukaitsevahendi täielik 
tõhusus ja lõppkasutajat nõuetekohaselt 
kaitsta, ei tohi hoidmistingimused mõjuda 
isikukaitsevahendile kahjulikult.

Or. en

Muudatusettepanek 88

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 2. osa – punkt 2.8 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.8. Eriti ohtlikus olukorras sekkumiseks 
kasutatavad isikukaitsevahendid

2.8. Suure riskiga olukorras sekkumiseks 
kasutatavad isikukaitsevahendid

Or. en
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Muudatusettepanek 89

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 2. osa – punkt 2.8 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eriti ohtlikus olukorras sekkumiseks 
kasutatava isikukaitsevahendi tootja 
esitatav kasutusjuhend peab sisaldama 
eelkõige juhiseid, mis on mõeldud 
pädevatele ja eriväljaõppega inimestele, 
kes oskavad neid tõlgendada ja tagavad, et 
kasutaja neid juhiseid rakendab.

Suure riskiga olukorras sekkumiseks 
kasutatava isikukaitsevahendi tootja 
esitatav kasutusjuhend peab sisaldama 
eelkõige juhiseid, mis on mõeldud 
pädevatele ja eriväljaõppega inimestele, 
kes oskavad neid tõlgendada ja tagavad, et 
kasutaja neid juhiseid rakendab.

Or. en

Muudatusettepanek 90

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 2. osa – punkt 2.8 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui isikukaitsevahend on varustatud 
häireseadmega, mis aktiveerub ettenähtud 
kaitsetaseme puudumisel, siis tuleb see 
projekteerida ja paigutada nii, et kasutaja 
on võimeline seda ette nähtud 
kasutustingimustes tajuma.

Kui isikukaitsevahend on varustatud 
häireseadmega, mis aktiveerub ettenähtud 
kaitsetaseme puudumisel, siis tuleb see 
projekteerida ja paigutada nii, et kasutaja 
on võimeline seda kõikides ette nähtud 
kasutustingimustes tajuma.

Or. en

Muudatusettepanek 91

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 2. osa – punkt 2.9 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui isikukaitsevahend sisaldab osi, mida 
kasutaja saab reguleerida või välja 
vahetada, siis tuleb need projekteerida ja 

Kui isikukaitsevahend sisaldab osi, mida 
kasutaja saab reguleerida või välja 
vahetada, siis tuleb need projekteerida ja 
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toota nii, et neid oleks võimalik ilma 
tööriistadeta kergesti kinnitada ning 
eemaldada.

toota nii, et neid oleks võimalik ilma 
tööriistadeta kergesti reguleerida ning 
eemaldada.

Or. en

Muudatusettepanek 92

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 2. osa – punkt 2.11 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui isikukaitsevahend on varustatud 
vedeliku tsirkulatsioonisüsteemiga, tuleb 
see süsteem valida või projekteerida ja 
paigaldada nii, et eeldatavates 
kasutustingimustes voolaks vedelik
kaitstava kehaosa läheduses kogu ulatuses
takistusteta, olenemata kasutaja tegevusest, 
asendist või liigutustest.

Kui isikukaitsevahend on varustatud 
vedeliku tsirkulatsioonisüsteemiga, tuleb 
see süsteem valida, projekteerida ja 
paigaldada nii, et eeldatavates 
kasutustingimustes voolaks vedelik 
kaitstava kehaosa läheduses kogu ulatuses
optimaalselt, olenemata kasutaja 
tegevusest, asendist või liigutustest.

Or. en

Muudatusettepanek 93

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealust tüüpi isikukaitsevahenditele
kinnitatud tervisekaitse ja ohutusega 
otseselt või kaudselt seotud tunnusmärgid 
või tähised peavad võimaluse korral olema 
ühtlustatud piktogrammid või 
ideogrammid. Nad peavad olema hästi 
nähtavad ja loetavad ning jääma selliseks 
isikukaitsevahendi ettenähtud kasutusaja 
jooksul. Vääritimõistmise vältimiseks 
peavad need märgid olema täielikud, 
täpsed ja arusaadavad; kui need märgid 
sisaldavad sõnu või lauseid, peavad need 
olema selle liikmesriigi ametlikus

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

kus isikukaitsevahendit kavatsetakse 
kasutada.

Or. en

Muudatusettepanek 94

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui isikukaitsevahend (või selle vahetatav 
osa) on vajaliku märgi või selle osa 
pealekandmiseks liiga väike, tuleb 
asjakohane teave märkida pakendile ja 
tootja kasutusjuhendisse.

Kui isikukaitsevahend (või selle vahetatav 
osa) on vajaliku märgi või selle osa 
pealekandmiseks liiga väike, tuleb 
asjakohane teave märkida pakendile ning 
seda tuleb selgelt ja nõuetekohaselt 
mainida tootja kasutusjuhendis.

Or. en

Muudatusettepanek 95

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 2. osa – punkt 2.14 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Isikukaitsevahendid, mis on ette nähtud 
kasutaja kaitsmiseks mitme samaaegse ohu 
eest, peavad olema projekteeritud ja 
toodetud nii, et eelkõige oleks täidetud iga 
kõnealuse ohu puhul kehtivad olulised
tervisekaitse- ja ohutusnõuded.

Isikukaitsevahendid, mis on ette nähtud 
kasutaja kaitsmiseks mitme samaaegse ohu 
eest, peavad olema projekteeritud ja 
toodetud nii, et eelkõige oleks täidetud 
kõik iga kõnealuse ohu puhul kehtivad
tervisekaitse- ja ohutusnõuded.

Or. en

Muudatusettepanek 96

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 3. osa – punkt 3.1 – punkt 3.1.2 – alapunkt 3.1.2.1 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Libisemise vältimiseks mõeldud 
kaitsejalatsite tallad peavad olema 
projekteeritud ja toodetud või varustatud 
lisavahenditega, et tagada maapinna laadi 
või seisundit arvesse võttes piisav 
libisemiskindlus hõõrdumise teel või 
naastude või naeltega.

Libisemise vältimiseks mõeldud 
kaitsejalatsite tallad peavad olema 
projekteeritud ja toodetud või varustatud 
lisavahenditega, et tagada maapinna laadi 
või seisundit arvesse võttes piisav 
libisemiskindlus, võttes arvesse iga 
konkreetse lõppkasutaja füüsilisi 
omadusi.

Or. en

Muudatusettepanek 97

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 3. osa – punkt 3.4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3.4. Kaitse vees 3.4. Kaitse vedelikus

Or. en

Muudatusettepanek 98

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 3. osa – punkt 3.4 – alapunkt 3.4.1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Isikukaitsevahend võib olla tervenisti või 
osaliselt ujuvast materjalist või käsitsi või
automaatselt gaasiga täidetav või 
täispuhutav.

Isikukaitsevahend võib olla tervenisti või 
osaliselt ujuvast materjalist või
automaatselt gaasiga täidetav.

Or. en
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Muudatusettepanek 99

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 3. osa – punkt 3.4 – alapunkt 3.4.1 – lõik 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) peab täispuhutav isikukaitsevahend 
täituma õhu või gaasiga kiiresti ja 
täielikult.

(b) peab täispuhutav isikukaitsevahend 
täituma õhu või gaasiga automaatselt,
kiiresti ja täielikult.

Or. en

Muudatusettepanek 100

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 3. osa – punkt 3.4 – alapunkt 3.4.2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettenähtud kasutustingimustes tõhusa 
ujuvuse tagavad riietusesemed, mis on 
kandmisel ohutud ja hoiavad inimest
veepinnal. Need isikukaitsevahendid ei 
tohi eeldatavates kasutustingimustes piirata 
inimese liikumisvabadust ja peavad eeskätt 
võimaldama tal ujuda või põgeneda ohu 
korral või päästa teisi inimesi.

Ettenähtud kasutustingimustes tõhusa 
ujuvuse tagavad riietusesemed, mis on 
kandmisel ohutud ja hoiavad inimest
vedeliku pinnal. Need isikukaitsevahendid 
ei tohi eeldatavates kasutustingimustes 
piirata inimese liikumisvabadust ja peavad 
eeskätt võimaldama tal ujuda või põgeneda 
ohu korral või päästa teisi inimesi.

Or. en

Muudatusettepanek 101

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 3. osa – punkt 3.5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Igal isikukaitsevahendil peab olema 
märgis, mis näitab selle 
mürasummutusvõimet; kui see ei ole 
võimalik, esitatakse märgis pakendil.

Igal isikukaitsevahendil peab olema 
märgis, mis näitab selle 
mürasummutusvõimet; kui see ei ole 
võimalik, esitatakse märgis pakendil selgelt 
ja nõuetekohaselt.
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Or. en

Muudatusettepanek 102

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 3. osa – punkt 3.6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kogu keha või mõne kehaosa kaitseks 
kuumuse ja/või tule eest kavandatud
isikukaitsevahendi 
soojusisolatsioonivõime ja mehaaniline 
vastupidavus peab vastama ettenähtud 
kasutustingimustele.

Kogu keha või mõne kehaosa kaitseks 
kuumuse ja/või tule eest kavandatud
isikukaitsevahendi soojuskaitsevõime ja 
mehaaniline vastupidavus peab vastama 
ettenähtud kasutustingimustele.

Or. en

Muudatusettepanek 103

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 3. osa – punkt 3.6 – alapunkt 3.6.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kiirguse ja konvektsioonsoojuse eest 
kaitsmiseks mõeldud koostismaterjalid ja 
muud osad peavad olema sobiva 
soojusjuhtimise koefitsiendiga ja need 
peavad olema piisavalt raskesti süttivad, et 
välistada juhusliku süttimise ohtu 
eeldavates kasutustingimustes.

Kiirguse ja konvektsioonsoojuse eest 
kaitsmiseks mõeldud koostismaterjalid ja 
muud osad peavad olema sobiva 
soojusjuhtimise koefitsiendiga ja need 
peavad olema nõuetekohaselt raskesti 
süttivad, et välistada juhusliku süttimise 
ohtu eeldavates kasutustingimustes.

Or. en

Muudatusettepanek 104

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 3. osa – punkt 3.6 – alapunkt 3.6.1 – lõik 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõrges temperatuuris lühiajaliseks 
kasutamiseks mõeldud vahendite 
materjalid ja muud osad ning 
isikukaitsevahendid, millele võib langeda 
kuumi pritsmeid (nt suur kogus sulanud 
ainet), peavad olema sellise 
soojusmahtuvusega, mis seoks suurema 
osa neeldunud soojusest, kuni kasutaja on 
ohupiirkonnast lahkunud ja 
isikukaitsevahendi ära võtnud.

Kõrges temperatuuris lühiajaliseks 
kasutamiseks mõeldud vahendite 
materjalid ja muud osad ning 
isikukaitsevahendid, millele võib langeda 
kuumi pritsmeid (nt suur kogus sulanud 
ainet), peavad olema sellise 
soojusmahtuvusega, mis kaitseks põletuste 
eest, kuni kasutaja on ohupiirkonnast 
lahkunud ja isikukaitsevahendi ära võtnud.

Or. en

Muudatusettepanek 105

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 3. osa – punkt 3.6 – alapunkt 3.6.1 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Isikukaitsevahendite materjalidel ja muudel 
osadel, mis võivad juhuslikult kokku 
puutuda leegiga, samuti tuletõrjevarustuse 
valmistamiseks kasutatavatel materjalidel 
ja muudel osadel peab olema eeldatavate 
kasutustingimuste ohuastmele vastav 
süttimiskindlus. Nad ei tohi leekide mõjul 
sulada ega soodustada tule levikut.

Isikukaitsevahendite materjalidel ja muudel 
osadel, mis võivad juhuslikult kokku 
puutuda leegiga, samuti tööstus- ja
tuletõrjevarustuse valmistamiseks 
kasutatavatel materjalidel ja muudel osadel 
peab olema eeldatavate kasutustingimuste 
ohuastmele vastav süttimiskindlus ning 
soojus- või kaarleegi kuumuse kaitse. Nad 
ei tohi leekide mõjul sulada ega soodustada 
tule levikut.

Or. en

Muudatusettepanek 106

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 3. osa – punkt 3.6 – alapunkt 3.6.2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) peab isikukaitsevahendi kaudu (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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kasutajale ülekantav soojushulk olema nii 
madal, et isikukaitsevahendi kandmise 
kestel kaitstavasse kehaossa kogunenud 
soojushulk mingil tingimusel ei tekitaks 
valu ega kahjustaks tervist;

Or. en

Muudatusettepanek 107

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 3. osa – punkt 3.6 – alapunkt 3.6.2 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõrges temperatuuris lühiajaliseks
kasutamiseks kavandatud 
isikukaitsevahendile lisatud tootja
kasutusjuhistes tuleb esitada eeskätt kõik 
asjakohased andmed, mille alusel saab 
kindlaks teha, kui kaua kasutaja võib 
isikukaitsevahendi kaudu ülekandunud 
kuumusega kokku puutuda, kui vahendit 
on kasutatud otstarbekohaselt.

Kõrges temperatuuris piiratud aja jooksul
kasutamiseks kavandatud 
isikukaitsevahendile lisatud tootja
kasutusjuhendis tuleb esitada eeskätt kõik 
asjakohased andmed, mille alusel saab 
kindlaks teha, kui kaua kasutaja võib 
isikukaitsevahendi kaudu ülekandunud 
kuumusega kokku puutuda, kui vahendit 
on kasutatud otstarbekohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 108

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 3. osa – punkt 3.7 – alapunkt 3.7.2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) isikukaitsevahend peab olema
võimalikult vihma- ja veekindel ega tohi 
tekitada kahjustusi, kui kasutaja puutub 
kokku teda külma eest kaitsva kihiga.

(b) isikukaitsevahend peab olema vihma- ja 
veekindel ega tohi tekitada kahjustusi, kui 
kasutaja puutub kokku teda külma eest 
kaitsva kihiga.

Or. en
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Muudatusettepanek 109

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 3. osa – punkt 3.9 – alapunkt 3.9.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mitteioniseeriva kiirguse allikast 
põhjustatud akuutsete või krooniliste 
silmakahjustuste vältimiseks kavandatud 
isikukaitsevahend peab neelama või tagasi 
peegeldama suurema osa kahjuliku 
lainepikkusega kiirgusenergiast, seejuures 
liigselt takistamata kahjutu nähtava 
spektriosa läbitulekut, kontrastide tajumist 
ja värvide eristamist, kui see on 
eeldatavates kasutustingimustes nõutav.

Mitteioniseeriva kiirguse allikast 
põhjustatud akuutsete või krooniliste 
silmakahjustuste vältimiseks kavandatud 
isikukaitsevahend peab neelama või tagasi 
peegeldama kogu kahjuliku lainepikkusega
kiirgusenergia, seejuures liigselt 
takistamata kahjutu nähtava spektriosa 
läbitulekut, kontrastide tajumist ja värvide 
eristamist, kui see on eeldatavates 
kasutustingimustes nõutav.

Or. en

Muudatusettepanek 110

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 111

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 3. osa – punkt 3.9 – alapunkt 3.9.1 – lõik 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kaitseprillide omadused ei tohi 
eeldatavates kasutustingimustes kiirguse 
toimel halveneda ega muutuda ja igale 
turustatavale eksemplarile peab olema 
märgitud spektraalset läbilaskvust 
iseloomustav kaitsefaktor.

Silmakaitsevahendi omadused ei tohi 
eeldatavates kasutustingimustes kiirguse 
toimel halveneda ega muutuda ja igale 
turustatavale eksemplarile peab olema 
märgitud spektraalset läbilaskvust 
iseloomustav kaitsefaktor.

Or. en

Muudatusettepanek 112

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 3. osa – punkt 3.9 – alapunkt 3.9.1 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sama tüüpi kiirgusallikate puhul sobilikud
prillid tuleb liigitada nende kaitsefaktorite 
suurenemise järjekorras ja tootja 
kasutusjuhendis peab olema eelkõige 
märgitud, kuidas valida sobivat 
isikukaitsevahendit, võttes arvesse 
asjakohaseid kasutustingimusi, näiteks 
kaugust kiirgusallikast ja kõnealusel 
kaugusel kiiratava energia spektrijaotust.

Sama tüüpi kiirgusallikate puhul sobilikud
silmakaitsevahendid tuleb liigitada nende 
kaitsefaktorite suurenemise järjekorras ja 
tootja kasutusjuhendis peab olema eelkõige 
märgitud, kuidas valida sobivat 
isikukaitsevahendit, võttes arvesse
asjakohaseid kasutustingimusi, näiteks 
kaugust kiirgusallikast ja kõnealusel 
kaugusel kiiratava energia spektrijaotust.

Or. en

Muudatusettepanek 113

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 3. osa – punkt 3.9 – alapunkt 3.9.1 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Asjakohase kaitsefaktori märgib igale 
filtriga kaitseprillide eksemplarile tootja.

Asjakohase kaitsefaktori märgib igale 
filtriga silmakaitsevahendi eksemplarile 
tootja.

Or. en
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Muudatusettepanek 114

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 3. osa – punkt 3.10 – alapunkt 3.10.2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks tuleb kõnealuse isikukaitsevahendi 
tüüpide koostismaterjalid ja muud osad 
valida või projekteerida ja ühendada 
selliselt, et tagada võimaluse korral täielik 
kaitse kahjulike ainete läbitungimise eest, 
mis võimaldab vajaduse korral igapäevast 
kasutusaega pikendada, või kui see ei ole 
võimalik, ja tagatakse piiratud 
läbitungimatus, tuleb kasutusaega 
lühendada.

Selleks tuleb kõnealuse isikukaitsevahendi 
tüüpide koostismaterjalid ja muud osad 
valida või projekteerida ja ühendada 
selliselt, et tagada täielik kaitse kahjulike 
ainete läbitungimise eest, mis võimaldab
ka igapäevast kasutusaega pikendada, või 
kui see ei ole võimalik, ja tagatakse 
piiratud läbitungimatus, tuleb kasutusaega 
lühendada.

Or. en

Muudatusettepanek 115

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – lõik 2 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. isikukaitsevahendi suhtes kohaldatavate 
oluliste tervisekaitse- ja ohutusnõuete 
loetelu;

3. isikukaitsevahendi suhtes kohaldatavate
kõigi oluliste tervisekaitse- ja ohutusnõuete 
loetelu;

Or. en

Muudatusettepanek 116

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – lõik 2 – punkt 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. nende vahendite kirjeldus, mida tootja 
kasutas isikukaitsevahendi tootmise ajal, et 
tagada toodetud isikukaitsevahendi 

10. nende vahendite kirjeldus, mida tootja 
kasutas isikukaitsevahendi tootmise ajal, et 
tagada toodetud isikukaitsevahendi 
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vastavus projekti spetsifikatsioonidele; vastavus tehnilises dokumentatsioonis 
toodud spetsifikatsioonidele;

Or. en

Muudatusettepanek 117

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – lõik 2 – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12. mõõtmete järgi valmistatud
isikukaitsevahendi puhul kõik projekteerija
vajalikud juhised mõõtmete järgi 
isikukaitsevahendi valmistamiseks
kinnitatud põhimudeli alusel.

12. individuaalselt kohandatud
isikukaitsevahendi puhul kõik tootja
vajalikud juhised individuaalselt 
kohandatud või mõõtmete järgi 
isikukaitsevahendi tootmiseks kinnitatud 
põhimudeli alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 118

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – 1. osa – punkt 3 – lõik 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kavandatava(te) isikukaitsevahendi(te) 
näidis(ed). Teavitatud asutus võib nõuda 
lisanäidiseid, kui see on katseprogrammi 
elluviimiseks vajalik. Individuaalselt 
kohandatud isikukaitsevahendi puhul 
esitatakse erinevate kasutajate jaoks 
representatiivsete vahendite näidised;

(d) kavandatava(te) isikukaitsevahendi(te)
tüübi näidis(ed). Teavitatud asutus võib 
nõuda lisanäidiseid, kui see on 
katseprogrammi elluviimiseks vajalik.
Individuaalselt kohandatud 
isikukaitsevahendi ja mõõtmete järgi 
valmistatud isikukaitsevahendi puhul 
esitatakse erinevate kasutajate jaoks 
representatiivsete vahendite näidised;

Or. en
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Muudatusettepanek 119

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – 1. osa – punkt 3 – lõik 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) individuaalselt kohandatud 
isikukaitsevahendi puhul esitatakse nende 
meetmete kirjeldus, mida tootja võtab 
paigaldus- ja tootmisprotsessi ajal iga 
isikukaitsevahendi vastavuse tagamiseks 
kinnitatud tüübile ning kohaldatavatele 
olulistele tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.

(e) individuaalselt kohandatud 
isikukaitsevahendi puhul esitatakse nende 
meetmete kirjeldus, mida ettevõtjad 
võtavad muutmisprotsessi ajal iga 
isikukaitsevahendi vastavuse tagamiseks 
kinnitatud isikukaitsevahendi tüübile ning 
kohaldatavatele olulistele tervisekaitse- ja 
ohutusnõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 120

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – 1. osa – punkt 3 – lõik 2 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) mõõtmete järgi valmistatud 
isikukaitsevahendi puhul esitatakse 
lubatud erinevuste ja nende meetmete 
kirjeldus, mida ettevõtja võtab 
tootmisprotsessi ajal iga 
isikukaitsevahendi vastavuse tagamiseks 
kinnitatud isikukaitsevahendi tüübile ning 
kohaldatavatele olulistele tervisekaitse- ja 
ohutusnõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 121

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – 1. osa – punkt 4 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kontrollib mõõtmete järgi valmistatud (c) kontrollib mõõtmete järgi valmistatud 
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isikukaitsevahendi puhul põhimudeli
projekteerija vajalikke juhised mõõtmete 
järgi isikukaitsevahendi valmistamiseks
kinnitatud põhimudeli alusel, et hinnata 
juhiste nõuetele vastavust;

isikukaitsevahendi puhul põhimudeli tootja
vajalikke juhiseid mõõtmete järgi 
isikukaitsevahendi tootmiseks kinnitatud 
põhimudeli alusel, et hinnata juhiste 
nõuetele vastavust;

Or. en

Muudatusettepanek 122

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – 1. osa – punkt 6 – alapunkt 6.2 – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) väljastamiskuupäev ja kui see on 
asjakohane, siis uuendamiskuupäev(ad);

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 123

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – 1. osa – punkt 6 – alapunkt 6.2 – alapunkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j) aegumiskuupäev (kuni viis aastat 
pärast väljastamiskuupäeva või viimast 
uuendamiskuupäeva);

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 124

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – 1. osa – punkt 6 – alapunkt 6.4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6.4. Kui isik, kellele väljastati ELi 
tüübihindamistõend, ei ole mõõtmete järgi 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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valmistatud isikukaitsevahendi puhul selle 
tootja, siis:

Or. en

Muudatusettepanek 125

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – 1. osa – punkt 7 – alapunkt 7.3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7.3. Tootja tagab, et isikukaitsevahend 
täidab tehnilist taset arvesse võttes
jätkuvalt kohaldatavaid olulisi 
tervisekaitse- ja ohutusnõudeid.

7.3. Tootja tagab, et isikukaitsevahend 
täidab jätkuvalt kohaldatavaid olulisi 
tervisekaitse- ja ohutusnõudeid

Or. en

Muudatusettepanek 126

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – 1. osa – punkt 7 – alapunkt 7.4 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kui tehniline tase on punkti 7.3 
kohaselt muutunud;

(b) kui punktis 7.3 osutatud õiguslikud 
nõuded on muutunud;

Or. en

Muudatusettepanek 127

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – 1. osa – punkt 7 – alapunkt 7.6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7.6. Kui pärast läbivaatamist jõuab 
teavitatud asutus järeldusele, et ELi 
tüübihindamistõend enam ei kehti, siis 
asutus tühistab selle ja tootja lõpetab 

7.6. Kui pärast läbivaatamist jõuab 
teavitatud asutus järeldusele, et ELi 
tüübihindamistõend enam ei kehti, siis 
asutus tühistab selle ja tootja lõpetab 
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asjakohase isikukaitsevahendi turule 
laskmise.

asjakohase isikukaitsevahendi tüübi turule 
laskmise.

Or. en

Muudatusettepanek 128

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – 1. osa – punkt 8 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon, liikmesriigid ja teised 
teavitatud asutused võivad taotluse korral 
saada ELi tüübihindamistõendi ja/või selle 
lisade koopia. Komisjon ja liikmesriigid 
võivad põhjendatud taotluse korral saada 
tehnilise dokumentatsiooni ja teavitatud 
asutuse tehtud kontrollide tulemuste 
koopia.

Komisjon, liikmesriigid ja teised teavitatud 
asutused võivad taotluse korral saada ELi 
tüübihindamistõendi ja/või selle lisade 
koopia. Komisjon ja liikmesriigid võivad 
taotluse korral saada tehnilise 
dokumentatsiooni ja teavitatud asutuse 
tehtud kontrollide tulemuste koopia.

Or. en

Muudatusettepanek 129

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mõõtmete järgi valmistatud 
isikukaitsevahendite puhul võtab tootja 
kõik vajalikud meetmed, et tootmisprotsess 
ja selle järelevalve tagaksid toodetud
mõõtmete järgi valmistatud 
isikukaitsevahendite vastavuse ELi 
tüübihindamistunnistuses kirjeldatud 
põhimudelile ning kohaldatavatele 
olulistele tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.

Mõõtmete järgi valmistatud 
isikukaitsevahendite puhul võtab tootja 
kõik vajalikud meetmed, et tootmisprotsess 
ja selle järelevalve tagaksid mõõtmete järgi 
valmistatud isikukaitsevahendite vastavuse 
ELi tüübihindamistunnistuses kirjeldatud 
põhimudelile ning kohaldatavatele 
olulistele tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.

Individuaalselt kohandatud 
isikukaitsevahendite puhul võtab tootja 
kõik vajalikud meetmed, et 
kohandamisprotsess ja selle järelevalve 
tagaksid individuaalselt kohandatud 
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isikukaitsevahendite vastavuse ELi 
tüübihindamistunnistuses kirjeldatud 
põhimudelile ning kohaldatavatele 
olulistele tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 130

Ettepanek võtta vastu määrus
IX lisa – pealkiri 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ELi vastavusdeklaratsioon ELi vastavusdeklaratsioon sisaldab 
järgmisi elemente:

Or. en

Muudatusettepanek 131

Ettepanek võtta vastu määrus
IX lisa – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Isikukaitsevahend (toote-, partii-, tüübi-
või seerianumber):

1. Isikukaitsevahendi tunnus (toote-, 
partii-, tüübi- või seerianumber, mis võib 
isikukaitsevahendi äratundmiseks 
hõlmata piisava selgusega kujutist):

Or. en

Muudatusettepanek 132

Ettepanek võtta vastu määrus
IX lisa – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tootja või tema volitatud esindaja 
[volitatud esindaja peab samuti esitama 

2. Tootja või tema volitatud esindaja 
[volitatud esindaja peab samuti esitama 
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tootja ärinime ja täieliku aadressi] nimi ja 
aadress.

tootja nime ja täieliku aadressi] nimi ja 
aadress.

Or. en

Muudatusettepanek 133

Ettepanek võtta vastu määrus
IX lisa – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Deklareeritav toode (isikukaitsevahendi 
identifitseerimine viisil, mis võimaldab 
vajaduse korral jälgitavust; vajaduse 
korral võib isikukaitsevahendi 
identifitseerimiseks kasutada piisavalt 
selget värvilist pilti):

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 134

Ettepanek võtta vastu määrus
IX lisa – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Punktis 4 nimetatud deklareeritav toode 
on kooskõlas asjaomaste liidu 
ühtlustamisõigusaktidega:

5. Punktis 1 nimetatud deklareeritav toode 
on kooskõlas kohaldatavate liidu 
ühtlustamisõigusaktidega:

Or. en

Muudatusettepanek 135

Ettepanek võtta vastu määrus
IX lisa – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Viited asjakohastele harmoneeritud 6. Viited kohaldatavatele harmoneeritud 
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standarditele (sh standardite kinnitamise 
kuupäev) või viited teistele tehnilistele 
kirjeldustele (sh kirjelduse kinnitamise 
kuupäev), millele vastavust 
deklareeritakse:

standarditele (sh standardite kinnitamise 
kuupäev) või viited teistele tehnilistele 
kirjeldustele (sh kirjelduse kinnitamise 
kuupäev), millele vastavust 
deklareeritakse:

Or. en


