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LYHYET PERUSTELUT

Henkilönsuojaimista annetun asetusluonnoksen analysoinnin yhteydessä tarkistuksilla 
pyrittiin ennen kaikkea aikaansaamaan edelliselle asiaa koskevalle direktiiville sellainen 
muoto, joka ei jätä sijaa sellaisille tulkinnoille ja käsityksille, jotka saattaisivat jollakin tapaa 
muuttaa sen tehokkuutta ja varmuutta. Lähtökohtana on, että työntekijöiden turvallisuutta on 
mahdollista suojella ainoastaan täysin tehokkailla välineillä ottamalla huomioon, että 
työpaikoilla tapahtuville onnettomuuksille on usein tyypillistä puutteellinen asianmukaisten 
suojajärjestelmien käyttö mutta myös niiden virheellinen käyttötapa.

Lisäksi on pantu merkille, että näiden välineiden tehokkuus voidaan taata ainoastaan 
saattamalla markkinoille sopivia suojavälineitä, joissa otetaan huomioon tuotteiden erilaiset 
käyttäjät. Sen vuoksi lausuntoluonnoksessa on täsmennetty, että on otettava huomioon, kuka 
pukee suojaimet ylleen tai käyttää niitä, erittelemällä eri kategoriat, kuten miehet, naiset, 
nuoret työntekijät ja vammaiset. Nuorten työntekijöiden kategorian määrittelyssä oli 
huomioitava erilaiset työtilanteet ja niiden muutokset, jotka johtuvat usein talouskriisistä ja 
jotka ovat lisänneet koulunkäynnin keskeyttäneiden määrää huomattavasti. Tästä syystä on 
syntynyt yhä laajempi nuorten työntekijöiden joukko, ja heillä on sellaisia fyysisiä 
ominaisuuksia, jotka on ehdottoman tärkeä ottaa huomioon.

Lisäksi lausunnon laatimisessa pidettiin aiheellisena korostaa eräitä asetuksen puhtaasti 
teknisiä tekijöitä sisällyttämällä tekstiin kaikki riskikategoriat ja kaikki erilaiset tilastot, jotta 
voitaisiin vähentää mahdollisimman paljon kaikenlaisia epäilyksiä ja epäselviä tulkintoja, 
joita saattaa usein syntyä.

Asetuksen analysoinnin yhteydessä kävi selväksi, että epävarmuuden vallitessa tehdään vääriä 
tulkintoja ja näin ollen asetusta sovelletaan väärin.

Kun lisäksi otetaan huomioon viestinvälityksessä tapahtuvat muutokset ja tarve tehdä 
henkilönsuojaimista tuotteiden loppukäyttäjille käyttökelpoisia, lausuntoluonnokseen 
sisällytettiin mahdollisuus kehittää varta vasten sellaisia erityisvälineitä, joiden avulla voidaan 
ymmärtää niiden oikeanlaista käyttöä ja jotka auttavat ymmärtämään niiden keskeistä 
merkitystä niitä käyttävien ihmisten suojelemisessa työn aiheuttamilta vaaroilta.

Tietoisuus sekä oikeat ja tarkoituksenmukaiset tiedot auttavat suojelemaan työntekijöitä ja 
antavat heille mahdollisuuden osallistua sellaisten asioiden käsittelyyn, jotka koskevat heitä 
läheisesti.

Lisäksi lausuntoluonnoksessa on korostettu, että kun vastaan tulee riskejä tai epäilyjä 
epäsäännönmukaisuuksista, on tärkeää tuoda esiin tällaiset puutteet mutta myös vetää 
henkilönsuojaimet pois markkinoilta, jotta ei edistettäisi niiden käyttöön liittyviä riskejä ja 
vaaroja.

On myös tärkeää korostaa, että asetuksen soveltamisen valvonnan on oltava avointa ja 
jatkuvaa ottamalla huomioon, että rikkomistapauksissa on sovellettava seuraamuksia.

Lausuntoluonnoksen laatijat pitävät tarpeellisena korostaa sellaisten työmarkkinoiden 
merkitystä, joilla tarvitaan investointitoimien lisäksi myös täysin varmoja 
suojelutoimenpiteitä. Niillä ei tarkoiteta yksinomaan työntekijöiden turvallisuuteen liittyviä 
vähimmäisvaatimuksia vaan myös toimia, joiden tavoitteena on suojella työntekijöitä 
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nostamalla työn laatu sellaiselle tasolle, että se suojaa ja turvaa itse työtä ja mahdollistaa sen 
tekemisen.

TARKISTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) On kiinnitettävä huomiota tämän 
asetuksen sekä direktiivin 89/391/ETY ja 
direktiivin 89/656/ETY väliseen 
korrelaatioon, erityisesti mitä tulee 
henkilönsuojainten 
vaatimustenmukaisuuden arviointiin, 
tiedottamiseen ja työntekijöiden
kuulemiseen sekä työntekijöiden 
osallistumiseen.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

asianmukainen säädöstyyppi sellaisten 
selkeiden ja yksityiskohtaisten sääntöjen 
vahvistamiseksi, jotka eivät anna 
jäsenvaltioille mahdollisuutta saattaa niitä 
osaksi kansallista lainsäädäntöään eri 
tavoin, kun tarkoituksena on 
kansanterveyden turvaaminen, 
työturvallisuuden parantaminen ja 
käyttäjän suojauksen varmistaminen.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Komissio antoi 6 päivänä kesäkuuta 
2014 tiedonannon työterveyttä ja 
-turvallisuutta koskevasta EU:n 
strategiakehyksestä kaudelle 2014–2020 
unionin työntekijöiden suojelemiseksi 
entistä paremmin työtapaturmilta ja 
työperäisiltä sairauksilta.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Tämän asetuksen täytäntöönpanon 
helpottamiseksi ja tietoisuuden 
lisäämiseksi sen vaatimuksista 
jäsenvaltioita olisi rohkaistava 
perustamaan verkkosivustoja ja/tai 
älypuhelinsovelluksia, jotka käsittäisivät 
kaiken tämän asetuksen merkityksellisen 
tiedon, myös tiedot ilmoittamisesta 
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vastaavista viranomaisista ja 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksista, joilla on valtuudet 
toteuttaa tämän asetuksen mukaisia 
tehtäviä.

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(33 a) Koska direktiivissä 89/656/ETY 
esitetään työntekijöiden työssään 
käyttämiä henkilönsuojaimia koskevat 
vähimmäisvaatimukset ja koska 
kansallisilla työturvallisuutta koskevilla 
säännöillä henkilönsuojainten käyttö on 
säädetty pakolliseksi, kunkin jäsenvaltion 
olisi toteutettava asianmukaisia 
toimenpiteitä houkutellakseen työnantajia 
ja työntekijöitä käyttämään sopivia 
henkilönsuojaimia esittämällä selkeitä 
tietoja niiden pakollisesta käytöstä 



PE544.202v02-00 6/59 PA\1051053FI.doc

FI

työnantajille, työntekijöille ja 
työntekijäjärjestöille sekä edistämällä 
näitä sääntöjä noudattavien työnantajien 
parhaita käytäntöjä.

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(34 a) Pimeää työtä tekevät henkilöt 
saattavat altistua suuremmille riskeille ja 
työtapaturmille.

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(34 b) On hyvin tärkeää korreloida 
henkilönsuojaimiin liittyvät eri 
näkökohdat, erityisesti niiden tuotanto ja 
käyttö, unionin laajemman työterveyttä ja 
työturvallisuutta koskevan toiminnan 
kanssa, mikä on ratkaisevan tärkeää 
työntekijöiden korkeatasoisen suojelun 
varmistamiseksi sekä toimintakehyksen 
luomiseksi kaikille yrityksille niiden 
koosta, sijainnista tai toimialasta 
riippumatta.

Or. en
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Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(35 a) On hyvin tärkeää sisällyttää 
henkilönsuojainten käytön edistäminen 
unionin tasolla ja kansallisella tasolla 
toteutettuihin 
tietoisuudenlisäämisaloitteisiin osana 
riskintorjuntakulttuurin vahvistamista. 
Työolojen parantamisella on myönteinen 
vaikutus tuottavuuteen ja kilpailukykyyn, 
kuten työllisyyspaketissa korostetaan.

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(35 b) Työntekijöiden korkeatasoisen 
suojelun edistämiseksi on käytettävä myös 
muita kuin lainsäädännöllisiä välineitä, 
koska todelliset tilanteet ovat hyvin 
erilaisia yritysten koon ja työvoiman 
moninaisuuden vuoksi. Näitä välineitä 
ovat muun muassa vertailuanalyysi, 
hyvien käytäntöjen tunnistaminen ja 
vaihtaminen, tiedottaminen sekä 
käyttäjäystävällisten tietoteknisten 
työkalujen käyttöön ottaminen.

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 c kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(35 c) Terveyttä ja turvallisuutta, myös 
henkilönsuojaimia, koskevan 
tiedottamisen olisi käynnistyttävä
koulussa, erityisesti ammatillisessa 
koulutuksessa. On myös pyrittävä 
lisäämään tiedottamista yrittäjille sekä 
yrittäjien koulutusta. Teknologian 
kehityksen ja uusien haasteiden 
seurauksena kehitettyjä uusia 
henkilönsuojaimia koskevan tutkimuksen 
tulokset on levitettävä tehokkaammin.

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(35 d) Eurostatin väestöennusteiden 
mukaan unionin työväestö ikääntyy 
(Europop, 2010), mikä edellyttää 
asianmukaisia työolosuhteita, myös 
työpaikan esteettömyyden ja ikääntyneille 
työntekijöille suunnattujen työpaikan 
toimenpiteiden kehittämistä. Tämä vaatii 
turvallisen ja terveen työympäristön 
takaamista yhä moninaisemmalle 
työvoimalle työelämän kaikissa vaiheissa. 
Tämän saavuttamiseksi on vietävä 
eteenpäin ennaltaehkäisyyn perustuvaa 
ajattelutapaa.

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 e kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(35 e) On tärkeää mukauttaa 
henkilönsuojaimet kunkin loppukäyttäjän 
erityisiä tarpeita ja ominaispiirteitä varten 
miesten, naisten ja nuorten työntekijöiden 
sekä vammaisten tarpeisiin.

Or. en

Tarkistus 14

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

Komission teksti Tarkistus

c a) henkilönsuojaimiin, jotka on 
tarkoitettu käyttöön tilanteissa, joissa 
mahdollisesti suojaavat piirteet on liitetty 
niihin vain suunnittelullisista syistä.

Or. en

Tarkistus 15

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 16

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

Komission teksti Tarkistus

c a) ’henkilönsuojaimen tyypillä’ 
henkilönsuojainten sarjaa, joka vastaa 
teknisissä asiakirjoissa kuvattua 
henkilönsuojainta ja EU:n 
tyyppitarkastettua henkilönsuojainta 
(luokan I tai II tapauksessa);

Or. en

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. ’yksilöllisesti säädettävällä 
henkilönsuojaimella’ sarjatuotantona 
valmistettavaa henkilönsuojainta, joista 
kukin on valmistettu sopimaan yksittäiselle 
loppukäyttäjälle tämän erityisten 
tarpeiden ja piirteiden mukaisesti (mies, 
nainen ja nuori työntekijä sekä 
vammainen) valmistajan ohjeiden 
mukaisesti ja sallitun vaihtelun puitteissa;

Or. en

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

henkilönsuojaimella’ henkilönsuojainta, 
jota valmistetaan perusmallin pohjalta 
vastaamaan tietyn yksittäisen henkilön
erityistarpeita kyseisen perusmallin 
valmistajan ohjeiden mukaisesti ja sallitun 
vaihtelun puitteissa;

Or. en

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5. ’markkinoille saattamisella’ 
henkilönsuojaimen asettamista 
ensimmäistä kertaa saataville unionin 
markkinoilla;

5. ’markkinoille saattamisella’ 
henkilönsuojaintyypin asettamista 
ensimmäistä kertaa saataville unionin 
markkinoilla;

Or. en

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6. ’valmistajalla’ luonnollista henkilöä tai 
oikeushenkilöä, joka suunnittelee tai 
valmistaa taikka suunnitteluttaa tai 
valmistuttaa henkilönsuojainta ja 
markkinoi sitä omalla nimellään tai 
tavaramerkillään; 8 artiklan 2 kohdan 
toisen alakohdan soveltamiseksi 
mittatilaustyönä valmistettavan 
henkilönsuojaimen perusmallin 
suunnittelijaa pidetään valmistajana;

6. ’valmistajalla’ luonnollista henkilöä tai 
oikeushenkilöä, joka suunnittelee tai 
tuottaa taikka suunnitteluttaa tai tuotattaa
henkilönsuojainta ja markkinoi sitä omalla 
nimellään tai tavaramerkillään;

Or. en
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Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 20 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

20 a. ’esittelyllä’ henkilönsuojaimen 
esittelyä muutoin kuin sattumanvaraisesti 
myynninedistämistarkoituksessa;

Or. en

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 20 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

20 b. ’kenttäkokeella’ tapahtumaa, jossa 
sertifioimattomia henkilönsuojaimia 
käytetään hyvin rajallisia määriä ja hyvin 
rajatun ajanjakson ajan (lopullista) 
arviointia varten. Testin ajankohta ja 
tarkoitus määritetään huolellisesti ja 
perustellaan ennen testin käynnistämistä 
ja osapuolet vahvistavat sen. Testi 
toteutetaan yksinomaan vaarattomassa 
tilanteessa muun muassa 
käyttömukavuuden, ergonomian tai 
suunnittelun arvioimiseksi. Kyseistä 
henkilönsuojainta koskevat tarvittavat 
testausasiakirjat (akkreditoitujen ja 
hyväksyttyjen laboratorioiden toteuttamat 
testit) teknisten asiakirjojen tueksi ovat 
saatavilla käyttäjän suojelemisen 
varmistamiseksi;

Or. en
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Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 20 c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

20 c. ’loppukäyttäjällä’ henkilönsuojainta 
käyttävää henkilöä.

Or. en

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Esittelyn aikana on toteutettava riittävät 
toimenpiteet ihmisten suojaamisen 
varmistamiseksi.

Esittelyn ja kenttäkokeiden aikana on 
toteutettava riittävät toimenpiteet ihmisten 
suojaamisen varmistamiseksi ja näiden 
tietoisuuden lisäämiseksi. Kenttäkokeita 
ei suunnitella henkilönsuojainten 
suojaustehokkuuden testaamiseen vaan 
esimerkiksi käyttömukavuuden, 
ergonomian ja suunnittelun 
arvioimiseksi. Kaikille asianosaisille 
osapuolille (esim. työnantaja sekä käyttäjä 
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tai loppukäyttäjä) on tiedotettava 
muodollisesti etukäteen kokeen 
laajuudesta ja tarkoituksesta. 
Henkilönsuojaimeen on selkeästi ja 
pysyvästi merkittävä ”vain 
kenttäkokeeseen”.

Or. en

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Valmistajien on henkilönsuojaimia 
markkinoille saattaessaan varmistettava, 
että ne on suunniteltu ja valmistettu 
liitteessä II vahvistettujen olennaisten 
turvallisuus- ja terveysvaatimusten 
mukaisesti.

1. Valmistajien on henkilönsuojaimia 
markkinoille saattaessaan varmistettava, 
että ne on suunniteltu ja valmistettu 
liitteessä II vahvistettujen olennaisten ja 
välttämättömien turvallisuus- ja 
terveysvaatimusten mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Valmistajien on säilytettävä tekniset 
asiakirjat ja EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutus vähintään 
10 vuoden ajan sen jälkeen, kun 
henkilönsuojain on saatettu markkinoille.

3. Valmistajien on säilytettävä tekniset 
asiakirjat ja EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutus vähintään 
10 vuoden ajan sen jälkeen, kun 
henkilönsuojain on asetettu saataville
markkinoille.

Or. en

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

5. Valmistajien on varmistettava, että 
niiden markkinoille saattamiin 
henkilönsuojaimiin on kiinnitetty tyyppi-, 
erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, 
jonka ansiosta se voidaan tunnistaa, tai jos 
henkilönsuojaimen koko tai luonne ei tätä 
salli, että vaadittu tieto on annettu 
pakkauksessa tai henkilönsuojaimen 
mukana seuraavassa asiakirjassa.

5. Valmistajien on varmistettava, että 
kaikkiin niiden markkinoille saattamiin 
henkilönsuojaimiin on kiinnitetty tyyppi-, 
erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, 
jonka ansiosta se voidaan tunnistaa, tai jos 
henkilönsuojaimen koko tai luonne ei tätä 
salli, että vaadittu tieto on annettu 
pakkauksessa tai henkilönsuojaimen 
mukana seuraavassa asiakirjassa.

Or. en

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

6. Valmistajien on ilmoitettava nimensä, 
rekisteröity toiminimensä tai rekisteröity 
tavaramerkkinsä, josta niihin saa yhteyden, 
henkilönsuojaimessa tai, jos se ei ole 
mahdollista, henkilönsuojaimen 
pakkauksessa tai sen mukana seuraavassa 
asiakirjassa. Yhteystiedot on esitettävä 
loppukäyttäjien ja 
markkinavalvontaviranomaisten kielellä.

Or. en

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 7 kohta



PE544.202v02-00 18/59 PA\1051053FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

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

7. Valmistajien on varmistettava, että 
jokaisen henkilönsuojaimen, myös 
pienimmän kappaleen mukana ovat 
liitteessä II olevassa 1.4 kohdassa 
vahvistetut ohjeet loppukäyttäjien kielellä 
sen jäsenvaltion edellyttämällä tavalla, 
jossa henkilönsuojain asetetaan saataville 
markkinoilla.

Or. en

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Valmistajien on varmistettava, että 
henkilönsuojaimen mukana toimitetaan 15 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettu EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 
jäljennös. Valmistajat voivat halutessaan 
täyttää tämän vaatimuksen liittämällä 
henkilönsuojaimeen 15 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetun yksinkertaistetun EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen. Jos 
toimitetaan ainoastaan yksinkertaistettu 
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, sen 
jäljessä on välittömästi ilmoitettava 
täsmällinen internetosoite, josta EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutus on 
saatavissa kokonaisuudessaan.

8. Valmistajien on varmistettava, että 
henkilönsuojaimen mukana toimitetaan 15 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettu EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 
jäljennös. Valmistajien on täytettävä tämä 
vaatimus liittämällä henkilönsuojaimeen 
15 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
yksinkertaistetun EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen.

Or. en

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 9 kohta



PA\1051053FI.doc 19/59 PE544.202v02-00

FI

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

henkilönsuojainten aiheuttamat riskit.

Or. en

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Valtuutetun edustajan on suoritettava 
valmistajalta saadussa toimeksiannossa 
eritellyt tehtävät. Toimeksiannon mukaan 
valtuutetun edustajan on voitava suorittaa 
ainakin seuraavat tehtävät:

2. Valtuutetun edustajan on suoritettava 
valmistajalta saadussa toimeksiannossa 
eritellyt tehtävät. Toimeksiannon mukaan 
valtuutetun edustajan on voitava suorittaa 
seuraavat tehtävät:

Or. en

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) pitää EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tekniset 
asiakirjat kansallisten 
markkinavalvontaviranomaisten saatavilla 
vähintään 10 vuoden ajan sen jälkeen, kun 
henkilönsuojain on saatettu markkinoille;

a) pitää EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tekniset 
asiakirjat kansallisten 
markkinavalvontaviranomaisten saatavilla 
vähintään 10 vuoden ajan sen jälkeen, kun 
henkilönsuojain on asetettu saataville
markkinoille;

Or. en

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Maahantuojien on saatettava 
markkinoille ainoastaan vaatimukset 
täyttäviä henkilönsuojaimia.

1. Maahantuojien on saatettava 
markkinoille ainoastaan 
henkilönsuojaimia, jotka täyttävät tässä 
asetuksessa asetetut vaatimukset ja ovat 
terveydelle ja turvallisuudelle asetettavia 
vaatimuksia koskevien merkityksellisten 
unionin säännösten mukaisia.

Or. en

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ennen henkilönsuojaimen saattamista 
markkinoille maahantuojien on 
varmistettava, että valmistaja on suorittanut 
18 artiklassa tarkoitetut asianmukaiset
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyt. Niiden on 

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

varmistettava, että valmistaja on laatinut ja 
toimittanut tekniset asiakirjat, että 
henkilönsuojaimeen on kiinnitetty CE-
merkintä ja sen mukana on EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutus ja
yksinkertaistettu EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutus ja 8 
artiklan 7 kohdassa tarkoitetut ohjeet ja että 
valmistaja on noudattanut kaikkia 8 
artiklan 5 ja 6 kohdassa säädettyjä 
vaatimuksia.

Or. en

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos maahantuoja katsoo tai sillä on syytä 
uskoa, että henkilönsuojain ei ole 
sovellettavien liitteessä II vahvistettujen 
olennaisten terveys- ja 
turvallisuusvaatimusten mukainen, 
maahantuoja ei saa saattaa 
henkilönsuojainta markkinoille ennen kuin 
se on saatettu kyseisten vaatimusten 
mukaiseksi. Lisäksi silloin, kun 
henkilönsuojaimeen liittyy riski, 
maahantuojan on tiedotettava asiasta 
valmistajalle ja 
markkinavalvontaviranomaisille.

Jos maahantuoja katsoo tai sillä on syytä 
uskoa, että henkilönsuojain ei ole 
sovellettavien liitteessä II vahvistettujen 
olennaisten terveys- ja 
turvallisuusvaatimusten mukainen, 
maahantuoja ei saa saattaa 
henkilönsuojainta markkinoille ennen kuin 
se on saatettu kyseisten vaatimusten 
mukaiseksi. Lisäksi silloin, kun 
henkilönsuojaimeen liittyy riski, 
maahantuojan on tiedotettava asiasta 
valmistajalle ja 
markkinavalvontaviranomaisille. Tämän 
jälkeen valmistajan on välittömästi 
järjestettävä henkilönsuojainta koskeva 
palautusmenettely.

Or. en

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

3. Maahantuojien on ilmoitettava nimensä, 
rekisteröity toiminimensä tai rekisteröity 
tavaramerkkinsä henkilönsuojaimessa tai, 
jos se ei ole mahdollista, 
henkilönsuojaimen pakkauksessa tai sen 
mukana seuraavassa asiakirjassa.

Or. en

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Maahantuojien on varmistettava, että 
jokaisen henkilönsuojaimen, myös 
pienimmän kappaleen mukana ovat 
liitteessä II olevassa 1.4 kohdassa 
vahvistetut ohjeet loppukäyttäjien kielellä 
sen jäsenvaltion edellyttämällä tavalla, 
jossa henkilönsuojain asetetaan saataville 
markkinoilla.

Or. en

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Maahantuojien, jotka katsovat tai joilla 
on syytä uskoa, että henkilönsuojain, jonka 

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

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

Or. en

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en



PA\1051053FI.doc 25/59 PE544.202v02-00

FI

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jakelijoiden, jotka katsovat tai joilla on 
syytä uskoa, että henkilönsuojaimet, jotka 
ne ovat asettaneet saataville markkinoilla, 
eivät ole tämän asetuksen vaatimusten 
mukaisia, on varmistettava, että tarvittavat 
korjaavat toimenpiteet toteutetaan 
kyseisten henkilönsuojainten saattamiseksi 
vaatimusten mukaiseksi, niiden
poistamiseksi markkinoilta tai niitä 
koskevan palautusmenettelyn 
järjestämiseksi, jos se on tarpeen. Lisäksi 
silloin, kun henkilönsuojaimeen liittyy 
riski, jakelijoiden on välittömästi 

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

tiedotettava asiasta valmistajalle ja 
maahantuojalle sekä niiden 
jäsenvaltioiden 
markkinavalvontaviranomaisille, joissa ne 
ovat asettaneet henkilönsuojainta saataville 
markkinoilla, ja ilmoitettava 
yksityiskohtaiset tiedot erityisesti 
vaatimustenvastaisuudesta ja toteutetuista 
korjaavista toimenpiteistä.

Or. en

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on 
ilmoitettava, että sovellettavien liitteessä II 
vahvistettujen olennaisten terveys- ja 
turvallisuusvaatimusten täyttyminen on 
osoitettu.

1. EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on 
ilmoitettava, että sovellettavien liitteessä II 
vahvistettujen olennaisten terveys- ja 
turvallisuusvaatimusten täyttyminen on 
osoitettu. EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutusmallin on 
oltava taloudellisten toimijoiden helposti 
saatavissa internetosoitteesta.

Or. en

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Yksinkertaistetun EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen on 
sisällettävä liitteessä X esitetyt tekijät, ja se 
on pidettävä jatkuvasti ajan tasalla. Se on 
käännettävä sen jäsenvaltion vaatimille 
kielille, jonka markkinoilla 

3. Yksinkertaistetun EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen on 
sisällettävä liitteessä X esitetyt tekijät. Se 
on käännettävä sen jäsenvaltion vaatimille 
kielille, jonka markkinoilla 
henkilönsuojaimia asetetaan saataville. 
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henkilönsuojaimia asetetaan saataville. 
Internetosoitteen kautta saatavilla oleva 
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on 
oltava saatavilla sen jäsenvaltion 
vaatimalla kielellä tai vaatimilla kielillä, 
jonka markkinoilla henkilönsuojaimia 
asetetaan saataville.

Internetosoitteen kautta saatavilla oleva 
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on 
oltava saatavilla sen jäsenvaltion 
vaatimalla kielellä tai vaatimilla kielillä, 
jonka markkinoilla henkilönsuojaimia 
asetetaan saataville.

Or. en

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. CE-merkintä on kiinnitettävä ennen 
henkilönsuojaimen markkinoille 
saattamista. Siihen voidaan liittää 
kuvatunnus tai muu merkintä osoittamaan 
vaaran, jolta henkilönsuojaimen on 
tarkoitus suojata.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en
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Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksen on oltava arvioimastaan 
organisaatiosta tai henkilönsuojaimesta 
riippumaton kolmas osapuoli.

Vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksen on oltava arvioimastaan 
organisaatiosta tai henkilönsuojaimesta 
riippumaton kolmas osapuoli ja 
allekirjoitettava vakuutus 
riippumattomuudestaan ja 
puolueettomuudestaan. Sen on otettava 
asianmukaisesti huomioon direktiivissä 
89/391/ETY ja erityisesti direktiivissä 
89/656/ETY vahvistetut terveys- ja 
turvallisuusvaatimukset.

Or. en

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitosten on otettava 

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

vastuuvakuutus, jollei tällainen vastuu 
kuulu jäsenvaltiolle kansallisen 
lainsäädännön perusteella tai jollei 
jäsenvaltio itse ole välittömästi vastuussa 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnista.

Or. en

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ilmoittamista koskevaan hakemukseen 
on liitettävä kuvaus niistä 
vaatimustenmukaisuuden arviointitoimista, 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyistä ja 
henkilönsuojaintyypeistä, joiden osalta 
laitos katsoo olevansa pätevä, sekä 
mahdollinen akkreditointitodistus, jonka 
kansallinen akkreditointielin on antanut ja 
jossa todistetaan, että 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos 
täyttää 23 artiklassa säädetyt vaatimukset.

2. Ilmoittamista koskevaan hakemukseen 
on liitettävä kuvaus niistä 
vaatimustenmukaisuuden arviointitoimista, 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyistä ja 
henkilönsuojaintyypeistä, joiden osalta 
laitos katsoo olevansa pätevä, sekä 
akkreditointitodistus, jonka kansallinen 
akkreditointielin on antanut ja jossa 
todistetaan, että vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitos täyttää 23 artiklassa säädetyt 
vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
käytettävissä on ilmoitettujen laitosten 
tekemiä päätöksiä koskeva 
muutoksenhakumenettely.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
käytettävissä on ilmoitettujen laitosten 
tekemiä päätöksiä koskeva 
muutoksenhakumenettely. Niiden on 
varmistettava, että menettely on avoin ja 
taloudellisten toimijoiden tiedossa. 
Muutoksenhakumenettelyn on oltava 
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sama kaikissa jäsenvaltioissa.

Or. en

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Seuraamukset Valvonta ja seuraamukset

Or. en

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on suoritettava 
tarkastuksia seuratakseen tässä 
asetuksessa esitettyjen vaatimusten 
noudattamista. Henkilönsuojainten 
vapaata liikkuvuutta mahdollisesti 
haittaavien moninaisten tarkastusten 
välttämiseksi säädetään jäsenvaltioiden 
toteuttamien tarkastusten 
vastavuoroisesta tunnustamisesta 
yhdenmukaistettujen kriteerien 
perusteella.

Or. en

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 jakso – 1 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) kosketus veden tai heikkotehoisen
puhdistusaineen kanssa,

b) kosketus veden tai sellaisen
puhdistusaineen kanssa, jota ei ole 
luokiteltu haitalliseksi asetuksessa (EU) 
N:o 1272/2008,

Or. en

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 jakso – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) mittatilaustyönä valmistettavat 
henkilönsuojaimet, joissa huomioidaan 
kunkin loppukäyttäjän (mies, nainen ja 
nuori työntekijä sekä vammainen) 
erityistarpeet ja piirteet, lukuun ottamatta 
niitä henkilönsuojaimia, jotka on 
tarkoitettu suojaamaan käyttäjiä luokan I 
osalta luetelluilta vaaroilta. 

Or. en

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 3 jakso – 1 kohta – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

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

Henkilönsuojaimet, jotka on tarkoitettu 
suojaamaan käyttäjiä hyvin vakavilta 
vaaroilta, jotka voivat johtaa kuolemaan 
tai palautumattomiin vammoihin tai 
terveysongelmiin. Luokka III sisältää 
ainoastaan henkilönsuojaimet, jotka on 
tarkoitettu suojaamaan käyttäjiä seuraavilta 
vaaroilta:
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Or. en

Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 3 jakso – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) haitallisten aineiden hengittäminen, a) asetuksessa (EU) N:o 1272/2008 
määritettyjen haitallisten aineiden, 
kemikaalien tai seosten hengittäminen tai 
imeytyminen,

Or. en

Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 3 jakso – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) hapenpuute,

Or. en

Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 jakso – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vahvat kemialliset aineet, Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 3 jakso – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) ionisoiva säteily, c) ionisoiva säteily, lasersäteily ja 
radioaktiivinen saastuminen,

Or. en

Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 3 jakso – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) matalat lämpötilat, joiden vaikutukset 
ovat verrattavissa vähintään -50 °C:n 
ilman lämpötilan vaikutuksiin,

e) matalat lämpötilat, joiden vaikutukset 
vastaavat vähintään -50 °C:n ilman 
lämpötilan vaikutuksia ottaen huomioon 
pakkasen purevuuden,

Or. en

Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 3 jakso – 1 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) luotien aiheuttamat vauriot tai 
veitsenpistot,

k) luotien aiheuttamat vauriot tai 
räjähdysfragmentit,

Or. en

Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 3 jakso – 1 kohta – k a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

k a) veitsenpistot;

Or. en

Tarkistus 71

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 osa – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Henkilönsuojaimen on annettava riittävä 
suoja vaaroilta, joilta sen on tarkoitus 
suojata.

Henkilönsuojaimen on annettava riittävä ja 
täydellinen suoja vaaroilta käyttäjien ja 
kolmansien osapuolten terveyden ja 
turvallisuuden varmistamiseksi ja 
suojelemiseksi.

Or. en

Tarkistus 72

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 osa – 1.1. kohta – 1.1.1. kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Henkilönsuojaimet on suunniteltava ja 
valmistettava siten, että käyttötarkoituksen 
mukaisissa ennakoitavissa 
käyttöolosuhteissa käyttäjä voi suorittaa 
vaaran alaisena tehtävää toimintaa 
tavanomaisesti suojaustason ollessa 
mahdollisimman korkea.

Henkilönsuojaimet on suunniteltava ja 
valmistettava siten, että käyttötarkoituksen 
mukaisissa ennakoitavissa 
käyttöolosuhteissa käyttäjä voi suorittaa 
vaaran alaisena tehtävää toimintaa 
tavanomaisesti suojaustason ollessa 
mahdollisimman korkea, ottaen huomioon 
kunkin loppukäyttäjän (mies, nainen ja 
nuori työntekijä sekä vammainen) 
erityistarpeet ja piirteet.

Or. en
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Tarkistus 73

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 osa – 1.2. kohta – 1.2.1. kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1.2.1. Ominaisten riskien ja muiden 
haittatekijöiden puuttuminen

1.2.1. Riskien ja muiden haittatekijöiden 
puuttuminen

Or. en

Tarkistus 74

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 osa – 1.2. kohta – 1.2.1. kohta – 1.2.1.2. kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1.2.1.2. Kaikkien käyttäjään kosketuksissa 
olevien suojainosien pintojen hyvä kunto

1.2.1.2. Kaikkien käyttäjään kosketuksissa 
olevien suojainosien pintojen optimaalinen
kunto

Or. en

Tarkistus 75

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 osa – 1.2. kohta – 1.2.1. kohta – 1.2.1.3. kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Henkilönsuojaimen tulee haitata 
suoritettavia toimintoja, vaadittavia 
asentoja ja aistihavaintoja 
mahdollisimman vähän, eikä 
henkilönsuojaimen käytöstä saa aiheutua 
toimia, jotka voivat aiheuttaa vaaran sen 
käyttäjälle tai muille henkilöille.

Henkilönsuojain ei saa haitata
suoritettavia toimintoja, vaadittavia 
asentoja ja aistihavaintoja, eikä 
henkilönsuojaimen käytöstä saa aiheutua 
toimia, jotka voivat aiheuttaa vaaran sen 
käyttäjälle tai muille henkilöille.

Or. en
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Tarkistus 76

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 osa – 1.3. kohta – 1.1.1. kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Henkilönsuojain on suunniteltava ja 
valmistettava siten, että käyttäjän on 
mahdollisimman helppo pukea se oikein 
päälle ja että se ulkoiset tekijät kuten 
toiminnot ja asennot huomioon ottaen 
myös pysyy päällä ennakoitavan 
käyttöajan. Tätä varten henkilönsuojaimen 
on mukauduttava käyttäjän 
ruumiinrakenteeseen kaikilla 
tarkoituksenmukaisilla tavoilla, kuten 
riittävillä säätö- ja kiinnitysmekanismeilla 
tai riittävällä kokovalikoimalla.

Henkilönsuojain on suunniteltava ja 
valmistettava siten, että käyttäjän on 
mahdollisimman helppo pukea se oikein 
päälle ja että se ulkoiset tekijät kuten 
toiminnot ja asennot huomioon ottaen 
myös pysyy päällä ennakoitavan 
käyttöajan. Tätä varten henkilönsuojaimen 
on mukauduttava käyttäjän 
ruumiinrakenteeseen, ottaen huomioon 
kunkin loppukäyttäjän (mies, nainen ja 
nuori työntekijä sekä vammainen) 
erityistarpeet ja piirteet, kaikilla 
tarkoituksenmukaisilla tavoilla, kuten 
riittävillä säätö- ja kiinnitysmekanismeilla 
tai riittävällä kokovalikoimalla

Or. en

Tarkistus 77

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 osa – 1.4. kohta – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) henkilönsuojaimen varastointia, käyttöä, 
puhdistusta, kunnossapitoa, huoltoa ja 
desinfiointia koskevat ohjeet. Valmistajan 
suosittelemat puhdistus-, kunnossapito- tai 
desinfiointiaineet eivät saa vaikuttaa 
haitallisesti henkilönsuojaimeen tai sen 
käyttäjään, jos niitä käytetään annettujen 
ohjeiden mukaisesti;

a) henkilönsuojaimen varastointia, käyttöä, 
puhdistusta, kunnossapitoa, huoltoa ja 
desinfiointia koskevat ohjeet. Valmistajan 
ilmoittamat puhdistus-, kunnossapito- tai 
desinfiointiaineet eivät saa vaikuttaa 
haitallisesti henkilönsuojaimeen tai sen 
käyttäjään, jos niitä käytetään annettujen 
ohjeiden mukaisesti;

Or. en
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Tarkistus 78

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

Komission teksti Tarkistus

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

e) henkilönsuojaimen tai sen osien 
vanhentumispäivä tai -aika;

Or. en

Tarkistus 79

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 osa – 1.4. kohta – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) tapauksen mukaan viittaukset muuhun 
unionin yhdenmukaistamislainsäädäntöön;

h) viittaukset muuhun unionin 
yhdenmukaistamislainsäädäntöön;

Or. en

Tarkistus 80

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 osa – 1.4. kohta – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Näiden ohjeiden on oltava täsmällisiä ja 
helposti ymmärrettäviä, ja ne on laadittava 
ainakin kohteena olevan jäsenvaltion 
virallisilla kielillä.

Näiden ohjeiden on oltava täsmällisiä ja 
helposti ymmärrettäviä, ja ne on laadittava 
kohteena olevan jäsenvaltion virallisilla 
kielillä, jotta loppukäyttäjä voi käyttää 
henkilönsuojainta turvallisesti ja oikein. 
Mahdolliset merkitykselliset 
henkilönsuojainten valintaa, käyttöä, 
huoltoa ja kunnossapitoa koskevat ohjeet 
on asetettava kaikkien asianosaisten 
helposti saataville.

Or. en



PE544.202v02-00 38/59 PA\1051053FI.doc

FI

Tarkistus 81

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 osa – 2.2. kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Henkilönsuojaimen, joka sulkee sisäänsä 
suojattavat ruumiinosat, on oltava 
riittävästi ilmastoitu käytön aiheuttaman 
hienmuodostuksen rajoittamiseksi; muussa 
tapauksessa suojaimen on oltava hikeä 
sitova.

Henkilönsuojaimen, joka sulkee sisäänsä 
suojattavat ruumiinosat, on oltava 
suunniteltu käytön aiheuttaman 
hienmuodostuksen rajoittamiseksi; muussa 
tapauksessa siihen on sisällytettävä keinot 
hien sitomiseksi.

Or. en

Tarkistus 82

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 osa – 2.3. kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kasvojen-, silmien- ja 
hengityksensuojainten tulee rajoittaa 
mahdollisimman vähän käyttäjän 
näkökenttää ja näkemistä.

Kasvojen-, silmien- ja 
hengityksensuojaimet eivät saa rajoittaa 
käyttäjän näkökenttää ja näkemistä.

Or. en

Tarkistus 83

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 osa – 2.3. kohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tarpeen vaatiessa ne on käsiteltävä 
aineilla tai varustettava keinoilla, jotka 
estävät huurtumisen.

Ne on käsiteltävä aineilla tai varustettava 
keinoilla, jotka estävät huurtumisen.

Or. en
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Tarkistus 84

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 osa – 2.4. kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos vanheneminen saattaa vaikuttaa 
huomattavasti henkilönsuojaimen 
suunniteltuun suojaustehokkuuteen, 
jokaiseen markkinoille saatettavaan 
henkilönsuojaimeen tai sen vaihdettavaan 
osaan ja niiden pakkaukseen on merkittävä 
pysyvällä ja yksiselitteisellä tavalla 
valmistuspäivä ja/tai, jos mahdollista,
vanhentumispäivä.

Jos vanheneminen saattaa vaikuttaa 
huomattavasti henkilönsuojaimen 
suunniteltuun suojaustehokkuuteen, 
jokaiseen markkinoille saatettavaan 
henkilönsuojaimeen tai sen vaihdettavaan 
osaan tai niiden pakkaukseen on 
merkittävä pysyvällä ja yksiselitteisellä 
tavalla valmistuspäivä ja/tai 
vanhentumisaika.

Or. en

Tarkistus 85

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 osa – 2.4. kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos valmistaja ei kykene määrittelemään 
henkilönsuojaimen todellista käyttöikää, 
ohjeissa on oltava kaikki tarpeelliset 
tiedot, jotta suojaimen ostaja tai käyttäjä 
kykenee määrittämään asianmukaisen 
vanhentumispäivän ottaen huomioon 
mallin laatutason ja todelliset varastointi-, 
käyttö-, puhdistus-, huolto- ja 
kunnossapito-olosuhteet.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 86

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 osa – 2.4. kohta – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Jos on todennäköistä, että valmistajan 
suositteleman puhdistusmenetelmän 
säännöllinen käyttö heikentää 
henkilönsuojaimen suojaustehokkuutta 
merkittävästi tai nopeasti, valmistajan on 
kiinnitettävä jokaiseen markkinoille 
saatettavaan suojaimeen merkintä, joka 
osoittaa sallittujen puhdistuskertojen 
enimmäismäärän ennen kuin laite on 
tarkastettava tai hylättävä; jos tämä ei ole 
mahdollista, valmistajan on annettava 
tämä tieto ohjeissa.

Jos on todennäköistä, että valmistajan 
suositteleman puhdistusmenetelmän 
säännöllinen käyttö heikentää 
henkilönsuojaimen suojaustehokkuutta 
merkittävästi tai nopeasti, valmistajan on 
kiinnitettävä jokaiseen markkinoille 
saatettavaan suojaimeen merkintä, joka 
osoittaa sallittujen puhdistuskertojen 
enimmäismäärän ennen kuin laite on 
tarkastettava tai hylättävä.

Or. en

Tarkistus 87

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 osa – 2.4. kohta – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Varastointiolosuhteilla ei saa olla 
kielteistä vaikutusta henkilönsuojaimeen, 
sen täydelliseen tehokkuuteen ja 
loppukäyttäjän asianmukaiseen 
suojeluun.

Or. en

Tarkistus 88

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 osa – 2.8. kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2.8. Hyvin vaarallisissa tilanteissa 
käytettävät henkilönsuojaimet

2.8. Suuren riskin tilanteissa käytettävät 
henkilönsuojaimet

Or. en



PA\1051053FI.doc 41/59 PE544.202v02-00

FI

Tarkistus 89

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 osa – 2.8. kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Hyvin vaarallisissa tilanteissa käytettävien 
henkilönsuojainten mukana toimitettavissa 
valmistajan ohjeissa on oltava erityisesti 
tiedot sellaisten pätevien ja koulutettujen 
henkilöiden käyttöön, jotka osaavat tulkita 
niitä ja varmistavat käyttäjien noudattavan 
näitä ohjeita.

Suuren riskin tilanteissa käytettävien 
henkilönsuojainten mukana toimitettavissa 
valmistajan ohjeissa on oltava erityisesti 
tiedot sellaisten pätevien ja koulutettujen 
henkilöiden käyttöön, jotka osaavat tulkita 
niitä ja varmistavat käyttäjien noudattavan 
näitä ohjeita.

Or. en

Tarkistus 90

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 osa – 2.8. kohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos henkilönsuojaimessa on hälytin, joka 
aktivoituu, jos tavanomaista suojaustasoa 
ei saavuteta, se on suunniteltava ja 
sijoitettava siten, että käyttäjä kykenee 
havaitsemaan hälytyksen ennakoitavissa 
käyttöolosuhteissa.

Jos henkilönsuojaimessa on hälytin, joka 
aktivoituu, jos tavanomaista suojaustasoa 
ei saavuteta, se on suunniteltava ja 
sijoitettava siten, että käyttäjä kykenee 
havaitsemaan hälytyksen kaikissa
ennakoitavissa käyttöolosuhteissa.

Or. en

Tarkistus 91

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 osa – 2.9. kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos henkilönsuojain sisältää osia, joita 
käyttäjä voi säätää tai irrottaa vaihtaakseen 
ne uusiin, osat on suunniteltava ja 

Jos henkilönsuojain sisältää osia, joita 
käyttäjä voi säätää tai irrottaa vaihtaakseen 
ne uusiin, osat on suunniteltava ja 
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valmistettava siten, että ne voidaan
kiinnittää ja irrottaa helposti ilman 
työkaluja.

valmistettava siten, että niitä voidaan 
säätää ja ne voidaan irrottaa helposti 
ilman työkaluja.

Or. en

Tarkistus 92

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 osa – 2.11. kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos henkilönsuojain sisältää 
nestekiertojärjestelmän, 
nestekiertojärjestelmä on valittava tai
suunniteltava ja sijoitettava siten, että neste 
vaihtuu riittävästi koko suojattavan 
ruumiinosan lähellä käyttäjän toiminnoista, 
asennoista tai liikkeistä riippumatta 
ennakoitavissa käyttöolosuhteissa.

Jos henkilönsuojain sisältää 
nestekiertojärjestelmän, 
nestekiertojärjestelmä on valittava,
suunniteltava ja sijoitettava siten, että neste 
vaihtuu optimaalisesti koko suojattavan 
ruumiinosan lähellä käyttäjän toiminnoista, 
asennoista tai liikkeistä riippumatta 
ennakoitavissa käyttöolosuhteissa.

Or. en

Tarkistus 93

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 osa – 2.12. kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tämäntyyppisiin henkilönsuojaimiin 
kiinnitettyjen suoraan tai epäsuorasti 
terveyteen ja turvallisuuteen liittyvien 
tunnistemerkkien tai tunnusten on oltava, 
mikäli mahdollista, yhdenmukaistettuja 
kuvatunnuksia tai käsitemerkkejä. Niiden 
on oltava täysin näkyviä ja luettavia, ja 
niiden on säilyttävä sellaisina 
henkilönsuojaimen koko ennakoitavan 
käyttöiän. Lisäksi näiden merkkien on 
oltava täydellisiä, täsmällisiä ja helposti 
luettavia väärinkäsitysten estämiseksi; 
erityisesti kun sellainen merkki sisältää 

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

virkkeiden on oltava sen jäsenvaltion 
virallisella kielellä tai virallisilla kielillä, 
jossa laitetta tullaan käyttämään.

Or. en

Tarkistus 94

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 osa – 2.12. kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos henkilönsuojaimen (tai 
henkilönsuojaimen vaihdettavan osan) 
pieni koko estää tarpeellisen merkin tai sen 
osan kiinnittämisen, asiaa koskevat tiedot 
on mainittava pakkauksessa ja valmistajan 
ohjeissa.

Jos henkilönsuojaimen (tai 
henkilönsuojaimen vaihdettavan osan) 
pieni koko estää tarpeellisen merkin tai sen 
osan kiinnittämisen, asiaa koskevat tiedot 
on mainittava pakkauksessa ja esitettävä 
selkeästi ja asianmukaisesti valmistajan 
ohjeissa.

Or. en

Tarkistus 95

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 osa – 2.14. kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Henkilönsuojaimet, jotka on tarkoitettu 
suojaamaan käyttäjää useilta, mahdollisesti 
samanaikaisilta vaaroilta, on suunniteltava 
ja valmistettava siten, että ne täyttävät 
erityisesti kultakin yksittäiseltä vaaralta 
suojautumiselle asetetut olennaiset
terveys- ja turvallisuusvaatimukset.

Henkilönsuojaimet, jotka on tarkoitettu 
suojaamaan käyttäjää useilta, mahdollisesti 
samanaikaisilta vaaroilta, on suunniteltava 
ja valmistettava siten, että ne täyttävät
erityisesti kaikki kultakin yksittäiseltä 
vaaralta suojautumiselle asetetut terveys- ja 
turvallisuusvaatimukset.

Or. en
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Tarkistus 96

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3 osa – 3.1. kohta – 3.1.2. kohta – 3.1.2.1. kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Liukastumista estämään tarkoitettujen 
jalkineiden ulkopohjat on suunniteltava ja 
valmistettava tai varustettava lisäosin siten, 
että varmistetaan pohjan riittävä pito 
kitkan, nastojen tai piikkien avulla
kävelypinnan laatu ja kunto huomioon 
ottaen.

Liukastumista estämään tarkoitettujen 
jalkineiden ulkopohjat on suunniteltava ja 
valmistettava tai varustettava lisäosin siten, 
että varmistetaan pohjan riittävä pito 
kävelypinnan laatu ja kunto huomioon 
ottaen sekä ottaen huomioon kunkin 
loppukäyttäjän fyysiset piirteet.

Or. en

Tarkistus 97

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3 osa – 3.4. kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3.4. Suojaaminen vedessä 3.4. Suojaaminen nestemäisessä aineessa

Or. en

Tarkistus 98

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3 osa – 3.4. kohta – 3.4.1. kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Henkilönsuojain voi olla kokonaan tai 
osittain luonnostaan kelluva tai se voidaan 
täyttää kaasulla manuaalisesti tai
automaattisesti taikka puhaltamalla.

Henkilönsuojain voi olla kokonaan tai 
osittain luonnostaan kelluva tai se voidaan 
täyttää kaasulla automaattisesti.

Or. en
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Tarkistus 99

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3 osa – 3.4. kohta – 3.4.1. alakohta – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kaasulla täytettävän henkilönsuojaimen 
on täytyttävä nopeasti ja kokonaan.

b) kaasulla täytettävän henkilönsuojaimen 
on täytyttävä automaattisesti, nopeasti ja 
kokonaan.

Or. en

Tarkistus 100

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3 osa – 3.4. kohta – 3.4.2. kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Vaatetus, joka varmistaa tehokkaan 
kellunnan ennakoitavan käyttötarkoituksen 
mukaan ja joka on turvallinen käyttää ja 
tukee käyttäjää vedessä. Tämä 
henkilönsuojain ei saa rajoittaa käyttäjän 
liikkeitä ennakoitavissa käyttöolosuhteissa, 
vaan käyttäjän on erityisesti kyettävä 
uimaan tai toimimaan vaaratilanteesta 
pakenemiseksi tai muiden ihmisten 
pelastamiseksi.

Vaatetus, joka varmistaa tehokkaan 
kellunnan ennakoitavan käyttötarkoituksen 
mukaan ja joka on turvallinen käyttää ja 
tukee käyttäjää nestemäisessä aineessa. 
Tämä henkilönsuojain ei saa rajoittaa 
käyttäjän liikkeitä ennakoitavissa 
käyttöolosuhteissa, vaan käyttäjän on 
erityisesti kyettävä uimaan tai toimimaan 
vaaratilanteesta pakenemiseksi tai muiden 
ihmisten pelastamiseksi.

Or. en

Tarkistus 101

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3 osa – 3.5. kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikissa henkilönsuojaimissa on oltava 
merkintä, joka osoittaa henkilönsuojaimen 
antaman melunvaimennustason; jos tämä ei 
ole mahdollista, merkintä on kiinnitettävä 

Kaikissa henkilönsuojaimissa on oltava 
merkintä, joka osoittaa henkilönsuojaimen 
antaman melunvaimennustason; jos tämä ei 
ole mahdollista, merkintä on kiinnitettävä 
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pakkaukseen. selkeästi ja asianmukaisesti pakkaukseen.

Or. en

Tarkistus 102

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3 osa – 3.6. kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Koko kehon tai jonkin sen osan 
suojaamiseen kuumuudelta ja/tai tulelta 
suunnitelluilla henkilönsuojaimilla on 
oltava ennakoitaviin käyttöolosuhteisiin 
sopiva lämmöneristyskyky ja mekaaninen 
kestävyys.

Koko kehon tai jonkin sen osan 
suojaamiseen kuumuudelta ja/tai tulelta 
suunnitelluilla henkilönsuojaimilla on 
oltava ennakoitaviin käyttöolosuhteisiin 
sopiva lämmönsuojakyky ja mekaaninen 
kestävyys.

Or. en

Tarkistus 103

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3 osa – 3.6. kohta – 3.6.1. kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Säteilyltä tai konvektiolämmöltä 
suojaamaan tarkoitetuilla 
perusmateriaaleilla ja muilla osilla on 
oltava sopiva tulevan lämpövuon 
läpäisykerroin, ja niiden on oltava riittävän 
vaikeasti syttyviä, jotta itsesyttyminen 
ennakoitavissa käyttöolosuhteissa 
vältetään.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 104

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3 osa – 3.6. kohta – 3.6.1. kohta – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Lyhytaikaisesti korkeissa lämpötiloissa 
käytettäväksi tarkoitetuilla materiaaleilla ja 
muilla laitteen osilla ja 
henkilönsuojaimilla, joihin saattaa osua 
kuumia roiskeita, kuten suuria määriä sulaa 
ainetta, on oltava myös riittävä 
lämpökapasiteetti sitoakseen suurimman 
osan varastoituneesta lämmöstä, jotta 
käyttäjä ehtii poistua vaara-alueelta ja 
riisua henkilönsuojaimensa.

Lyhytaikaisesti korkeissa lämpötiloissa 
käytettäväksi tarkoitetuilla materiaaleilla ja 
muilla laitteen osilla ja 
henkilönsuojaimilla, joihin saattaa osua 
kuumia roiskeita, kuten suuria määriä sulaa 
ainetta, on oltava myös riittävä 
lämpökapasiteetti suojatakseen 
palovammoilta, jotta käyttäjä ehtii poistua 
vaara-alueelta ja riisua 
henkilönsuojaimensa.

Or. en

Tarkistus 105

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3 osa – 3.6. kohta – 3.6.1. kohta – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

Henkilönsuojainten materiaaleilla ja muilla 
osilla, jotka saattavat satunnaisesti joutua 
kosketuksiin liekkien kanssa ja joita 
käytetään palonsammutuslaitteiden 
valmistuksessa, on myös oltava 
ennakoitavien käyttöolosuhteiden 
vaaraluokkaa vastaava palamattomuusaste. 
Ne eivät saa sulaa liekkien vaikutuksesta 
eivätkä edistää osaltaan tulen leviämistä.

Henkilönsuojainten materiaaleilla ja muilla 
osilla, jotka saattavat satunnaisesti joutua 
kosketuksiin liekkien kanssa ja joita 
käytetään teollisten laitteiden tai
palonsammutuslaitteiden valmistuksessa, 
on myös oltava ennakoitavien 
käyttöolosuhteiden vaaraluokkaa vastaava 
palamattomuusaste, lämpötilasuojaus tai 
valokaaren säteilysuojaus. Ne eivät saa 
sulaa liekkien vaikutuksesta eivätkä edistää 
osaltaan tulen leviämistä.

Or. en

Tarkistus 106

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3 osa – 3.6. kohta – 3.6.2. kohta – 1 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) henkilönsuojaimen kautta käyttäjään 
siirtyvän lämmön on oltava niin vähäistä, 
ettei käytön aikana mihinkään suojattavan 
ruumiinosan kohtaan varastoituva lämpö 
missään olosuhteissa aiheuta kipua tai 
heikennä terveyttä;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 107

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3 osa – 3.6. kohta – 3.6.2. kohta – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jokaisen lyhytaikaisesti korkeissa 
lämpötiloissa käytettäväksi tarkoitetun 
henkilönsuojaimen mukana tulevissa 
valmistajan ohjeissa on erityisesti oltava 
kaikki tarvittavat tiedot, joiden perusteella 
voidaan arvioida käyttäjän 
enimmäisaltistumisaika laitteen kautta 
siirtyvälle lämmölle, kun laitetta käytetään 
aiottuun tarkoitukseen.

Jokaisen korkeissa lämpötiloissa 
käytettäväksi rajatun ajan tarkoitetun 
henkilönsuojaimen mukana tulevissa 
valmistajan ohjeissa on erityisesti oltava 
kaikki tarvittavat tiedot, joiden perusteella 
voidaan arvioida käyttäjän 
enimmäisaltistumisaika laitteen kautta 
siirtyvälle lämmölle, kun laitetta käytetään 
aiottuun tarkoitukseen.

Or. en

Tarkistus 108

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3 osa – 3.7. kohta – 3.7.2. kohta – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) henkilönsuojaimen on 
mahdollisuuksien mukaan estettävä 
nesteiden kuten sadeveden läpäisy, eikä se 
saa aiheuttaa vaurioita, jotka johtuvat 
käyttäjän kosketuksesta sen kylmältä 
suojaavaan pintaan.

b) henkilönsuojaimen on estettävä 
nesteiden kuten sadeveden läpäisy, eikä se 
saa aiheuttaa vaurioita, jotka johtuvat 
käyttäjän kosketuksesta sen kylmältä 
suojaavaan pintaan.
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Or. en

Tarkistus 109

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3 osa – 3.9. kohta – 3.9.1. kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Henkilönsuojainten, jotka on suunniteltu 
suojaamaan silmiä muun kuin ionisoivan 
säteilyn aiheuttamilta tilapäisiltä tai 
pysyviltä vaurioilta, on absorboitava tai 
heijastettava suurin osa haitallisten 
aallonpituuksien säteilyn energiasta
vaikuttamatta kohtuuttomasti näkyvän 
spektrin haitattomaan osaan, kontrastien 
erottamiseen ja värien erottelukykyyn, kun 
ennakoitavat käyttöolosuhteet niitä 
vaativat.

Henkilönsuojainten, jotka on suunniteltu 
suojaamaan silmiä muun kuin ionisoivan 
säteilyn aiheuttamilta tilapäisiltä tai 
pysyviltä vaurioilta, on absorboitava tai 
heijastettava kaikki haitallisten 
aallonpituuksien säteilyn energia
vaikuttamatta kohtuuttomasti näkyvän 
spektrin haitattomaan osaan, kontrastien 
erottamiseen ja värien erottelukykyyn, kun 
ennakoitavat käyttöolosuhteet niitä 
vaativat.

Or. en

Tarkistus 110

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3 osa – 3.9. kohta – 3.9.1. kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 111

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3 osa – 3.9. kohta – 3.9.1. kohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Lisäksi suojalasit eivät saa heikentyä 
eivätkä ne saa menettää ominaisuuksiaan 
ennakoitavissa käyttöolosuhteissa säteilyn 
vaikutuksesta, ja kaikissa markkinoille 
saatetuissa kappaleissa on oltava 
suojauskerrointa osoittava numero, joka 
vastaa niiden läpäisykertoimen spektristä 
jakaumaa.

Lisäksi silmäsuojat eivät saa heikentyä 
eivätkä ne saa menettää ominaisuuksiaan 
ennakoitavissa käyttöolosuhteissa säteilyn 
vaikutuksesta, ja kaikissa markkinoille 
saatetuissa kappaleissa on oltava 
suojauskerrointa osoittava numero, joka 
vastaa niiden läpäisykertoimen spektristä 
jakaumaa.

Or. en

Tarkistus 112

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3 osa – 3.9. kohta – 3.9.1. kohta – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Suojalasit, joita voidaan käyttää 
suojaamaan samanlaisilta säteilylähteiltä, 
on luokiteltava nousevaan järjestykseen 
suojauskertoimen mukaan, ja valmistajan 
ohjeissa on kerrottava etenkin se, miten 
sopiva henkilönsuojain valitaan ottaen 
huomioon käyttöolosuhteet, kuten etäisyys 
lähteestä ja säteilyenergian spektrinen 
jakauma kyseisellä etäisyydellä.

Silmäsuojat, joita voidaan käyttää 
suojaamaan samanlaisilta säteilylähteiltä, 
on luokiteltava nousevaan järjestykseen 
suojauskertoimen mukaan, ja valmistajan 
ohjeissa on kerrottava etenkin se, miten 
sopiva henkilönsuojain valitaan ottaen 
huomioon käyttöolosuhteet, kuten etäisyys 
lähteestä ja säteilyenergian spektrinen 
jakauma kyseisellä etäisyydellä.

Or. en

Tarkistus 113

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3 osa – 3.9. kohta – 3.9.1. kohta – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

Valmistajan on merkittävä asianomaisen Valmistajan on merkittävä asianomaisen 
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suojauskertoimen numero jokaiseen 
yksittäiseen suodattavaan suojalasipariin.

suojauskertoimen numero jokaiseen 
yksittäiseen suodattavaan silmäsuojaan.

Or. en

Tarkistus 114

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3 osa – 3.10. kohta – 3.10.2 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Näiden henkilönsuojaintyyppien 
perusmateriaalit ja muut osat on sen vuoksi 
valittava tai suunniteltava ja yhdistettävä 
niin, että varmistetaan joko 
mahdollisimman hyvä tiiviys, jolloin 
päivittäistä käyttöaikaa voidaan 
tarvittaessa pidentää, tai jos tämä ei ole 
mahdollista, rajallinen tiiviys, jolloin 
käyttöaikaa on rajoitettava.

Näiden henkilönsuojaintyyppien 
perusmateriaalit ja muut osat on sen vuoksi 
valittava tai suunniteltava ja yhdistettävä 
niin, että varmistetaan hyvä tiiviys, jolloin 
päivittäistä käyttöaikaa voidaan myös
pidentää, tai jos tämä ei ole mahdollista, 
rajallinen tiiviys, jolloin käyttöaikaa on 
rajoitettava.

Or. en

Tarkistus 115

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. henkilönsuojaimeen sovellettavien 
olennaisten terveys- ja 
turvallisuusvaatimusten luettelo;

3. kaikkien henkilönsuojaimeen 
sovellettavien olennaisten terveys- ja 
turvallisuusvaatimusten luettelo;

Or. en

Tarkistus 116

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 2 kohta – 10 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

10. kuvaus valmistajan henkilönsuojaimen 
valmistuksessa käyttämistä keinoista, joilla 
varmistetaan, että valmistettu 
henkilönsuojain on suunnittelueritelmien
mukainen;

10. kuvaus valmistajan henkilönsuojaimen 
valmistuksessa käyttämistä keinoista, joilla 
varmistetaan, että valmistettu 
henkilönsuojain on teknisissä asiakirjoissa 
määritettyjen eritelmien mukainen;

Or. en

Tarkistus 117

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 2 kohta – 12 alakohta

Komission teksti Tarkistus

12. mittatilaustyönä valmistettavan 
henkilönsuojaimen osalta kaikki 
tarpeelliset perusmallin suunnittelijan
ohjeet mittatilaustyönä valmistettavan 
henkilönsuojaimen valmistamiseksi
hyväksytyn perusmallin mukaisesti.

12. yksilöllisesti säädettävän ja
mittatilaustyönä valmistettavan 
henkilönsuojaimen osalta kaikki 
tarpeelliset perusmallin valmistajan ohjeet 
yksilöllisesti säädettävän tai
mittatilaustyönä valmistettavan 
henkilönsuojaimen tuottamiseksi
hyväksytyn perusmallin mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 118

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 1 jakso – 3 kohta – 2 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) aiottua tuotantoa edustava 
henkilönsuojaimen näytekappale tai
-kappaleet. Ilmoitettu laitos voi pyytää 
lisänäytteitä, jos ne ovat tarpeen 
testausohjelman suorittamiseksi. 
Yksilöllisesti säädettävistä 
henkilönsuojaimista on toimitettava 
näytekappaleet, jotka edustavat erilaisille 

d) aiottua tuotantoa edustava 
henkilönsuojaintyypin näytekappale tai
-kappaleet. Ilmoitettu laitos voi pyytää 
lisänäytteitä, jos ne ovat tarpeen 
testausohjelman suorittamiseksi. 
Yksilöllisesti säädettävistä ja 
mittatilaustyönä valmistettavista
henkilönsuojaimista on toimitettava 
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käyttäjille tarkoitettuja suojaimia; näytekappaleet, jotka edustavat erilaisille 
käyttäjille tarkoitettuja suojaimia;

Or. en

Tarkistus 119

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 1 jakso – 3 kohta – 2 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) yksilöllisten henkilönsuojainten osalta 
kuvaus sovittamisen ja valmistusprosessin
aikana valmistajan toteuttamista 
menettelyistä sen varmistamiseksi, että 
jokainen henkilönsuojain on hyväksytyn 
tyypin mukainen ja täyttää sovellettavat 
olennaiset terveys- ja 
turvallisuusvaatimukset.

e) yksilöllisten henkilönsuojainten osalta 
kuvaus muutosprosessin aikana 
taloudellisten toimijoiden toteuttamista 
menettelyistä sen varmistamiseksi, että 
jokainen henkilönsuojain on hyväksytyn 
henkilönsuojaintyypin mukainen ja täyttää 
sovellettavat olennaiset terveys- ja 
turvallisuusvaatimukset.

Or. en

Tarkistus 120

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 1 jakso – 3 kohta – 2 alakohta – e a alakohta

Komission teksti Tarkistus

e a) mittatilaustyönä valmistettavan 
henkilönsuojaimen osalta kuvaus 
sallitusta vaihtelusta ja taloudellisten 
toimijoiden tuotantoprosessin aikana 
toteuttamista menettelyistä sen 
varmistamiseksi, että jokainen 
henkilönsuojain on hyväksytyn 
henkilönsuojaintyypin mukainen ja 
täyttää sovellettavat olennaiset terveys- ja 
turvallisuusvaatimukset.

Or. en
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Tarkistus 121

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 1 jakso – 4 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) mittatilaustyönä valmistettavan 
henkilönsuojaimen osalta tutkittava 
tarpeelliset perusmallin suunnittelijan
ohjeet, jotka koskevat mittatilaustyönä 
valmistettavan henkilönsuojaimen 
valmistamista hyväksytyn perusmallin 
mukaisesti, niiden asianmukaisuuden 
arvioimiseksi;

c) mittatilaustyönä valmistettavan 
henkilönsuojaimen osalta tutkittava 
tarpeelliset perusmallin valmistajan ohjeet, 
jotka koskevat mittatilaustyönä 
valmistettavan henkilönsuojaimen 
tuotantoa hyväksytyn perusmallin 
mukaisesti, niiden asianmukaisuuden 
arvioimiseksi;

Or. en

Tarkistus 122

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 1 jakso – 6 kohta – 6.2. kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) antamispäivä ja tarvittaessa 
uusimispäivä tai -päivät;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 123

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 1 jakso – 6 kohta – 6.2. kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) voimassaolon päättymispäivä (enintään 
viisi vuotta antamispäivästä tai viimeisestä 
uusimispäivästä);

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 124

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 1 osa – 6 kohta – 6.4. kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

6.4. Jos henkilö, jolle mittatilaustyönä 
valmistettavan henkilönsuojaimen EU-
tyyppitarkastustodistus on myönnetty, ei 
ole kyseisen mittatilaustyönä 
valmistettavan henkilönsuojaimen 
valmistaja,

6.4. Jos henkilö, jolle mittatilaustyönä 
valmistettavan henkilönsuojaimen EU-
tyyppitarkastustodistus on myönnetty, ei 
ole kyseisen mittatilaustyönä 
valmistettavan henkilönsuojaimen tuottaja,

Or. en

Tarkistus 125

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 1 jakso – 7 kohta – 7.3. kohta

Komission teksti Tarkistus

7.3. Valmistajan on varmistettava, että 
henkilönsuojain edelleen täyttää 
sovellettavat olennaiset terveys- ja 
turvallisuusvaatimukset alan 
viimeisimmän kehityksen huomioon 
ottaen.

7.3. Valmistajan on varmistettava, että 
henkilönsuojain edelleen täyttää 
sovellettavat olennaiset terveys- ja 
turvallisuusvaatimukset.

Or. en

Tarkistus 126

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 1 jakso – 7 kohta – 7.4. kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) alan kehityksessä on tapahtunut 7.3 
kohdassa tarkoitettu muutos;

b) oikeudellisissa vaatimuksissa on 
tapahtunut 7.3 kohdassa tarkoitettu muutos;

Or. en
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Tarkistus 127

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 1 jakso – 7 kohta – 7.6. kohta

Komission teksti Tarkistus

7.6. Jos ilmoitettu laitos tarkistuksen 
tuloksena katsoo, ettei EU-
tyyppitarkastustodistus ole enää pätevä, 
laitoksen on peruutettava todistus, ja 
valmistajan on lopetettava kyseisen 
henkilönsuojaimen saattaminen 
markkinoille.

7.6. Jos ilmoitettu laitos tarkistuksen 
tuloksena katsoo, ettei EU-
tyyppitarkastustodistus ole enää pätevä, 
laitoksen on peruutettava todistus, ja 
valmistajan on lopetettava kyseisen 
henkilönsuojaintyypin saattaminen 
markkinoille.

Or. en

Tarkistus 128

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 1 jakso – 8 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio, jäsenvaltiot ja muut ilmoitetut 
laitokset voivat pyynnöstä saada 
jäljennöksen EU-
tyyppitarkastustodistuksista ja/tai niiden 
lisäyksistä. Komissio ja jäsenvaltiot voivat 
perustellusta pyynnöstä saada jäljennöksen 
teknisistä asiakirjoista ja ilmoitetun 
laitoksen suorittamien tutkimusten 
tuloksista.

Komissio, jäsenvaltiot ja muut ilmoitetut 
laitokset voivat pyynnöstä saada 
jäljennöksen EU-
tyyppitarkastustodistuksista ja/tai niiden 
lisäyksistä. Komissio ja jäsenvaltiot voivat 
pyynnöstä saada jäljennöksen teknisistä 
asiakirjoista ja ilmoitetun laitoksen 
suorittamien tutkimusten tuloksista.

Or. en

Tarkistus 129

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 1 jakso – 2 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Valmistajan on mittatilaustyönä 
valmistettavan henkilönsuojaimen osalta 
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
sen varmistamiseksi, että 
valmistusprosessilla ja sen valvonnalla 
taataan, että mittatilaustyönä valmistettava 
henkilönsuojain on EU-
tyyppitarkastustodistuksessa kuvatun 
perusmallin sekä sovellettavien olennaisten 
terveys- ja turvallisuusvaatimusten 
mukainen.

Valmistajan on mittatilaustyönä 
valmistettavan henkilönsuojaimen osalta 
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
sen varmistamiseksi, että 
tuotantoprosessilla ja sen valvonnalla 
taataan, että mittatilaustyönä valmistettava 
henkilönsuojain on EU-
tyyppitarkastustodistuksessa kuvatun 
perusmallin sekä sovellettavien olennaisten 
terveys- ja turvallisuusvaatimusten 
mukainen.

Valmistajan on yksilöllisesti säädettävän 
henkilönsuojaimen osalta toteutettava 
kaikki tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 
mukauttamisprosessilla ja sen valvonnalla 
taataan, että yksilöllisesti säädettävä 
henkilönsuojain on EU-
tyyppitarkastustodistuksessa kuvatun 
perusmallin sekä sovellettavien 
olennaisten terveys- ja 
turvallisuusvaatimusten mukainen.

Or. en

Tarkistus 130

Ehdotus asetukseksi
Liite IX – otsikko 1

Komission teksti Tarkistus

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa 
on oltava seuraavat:

Or. en

Tarkistus 131

Ehdotus asetukseksi
Liite IX – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Henkilönsuojain (tuote-, erä-, tyyppi-
tai sarjanumero):

1. Henkilönsuojaimen tunniste (tuote-, 
erä-, tyyppi- tai sarjanumero. Tähän voi 
tarvittaessa sisältyä riittävän terävä kuva, 
kun se on tarpeen henkilönsuojaimen 
tunnistamiseksi):

Or. en

Tarkistus 132

Ehdotus asetukseksi
Liite IX – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Valmistajan tai tämän valtuutetun 
edustajan taikka yksityisen maahantuojan 
nimi ja osoite [valtuutetun edustajan on 
annettava myös valmistajan toiminimi ja 
osoite].

2. Valmistajan tai tämän valtuutetun 
edustajan taikka yksityisen maahantuojan 
nimi ja osoite [valtuutetun edustajan on 
annettava myös valmistajan nimi ja osoite].

Or. en

Tarkistus 133

Ehdotus asetukseksi
Liite IX – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Vakuutuksen kohde (jäljitettävyyden 
mahdollistava henkilönsuojaimen 
tunniste; tähän voi tarvittaessa sisältyä 
riittävän terävä värikuva, kun se on 
tarpeen henkilönsuojaimen 
tunnistamiseksi):

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 134

Ehdotus asetukseksi
Liite IX – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä 4 kohdassa kuvattu vakuutuksen 
kohde on asianomaisen unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännön 
vaatimusten mukainen:

5. Edellä 1 kohdassa kuvattu vakuutuksen 
kohde on sovellettavan unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännön 
vaatimusten mukainen:

Or. en

Tarkistus 135

Ehdotus asetukseksi
Liite 9 – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Viittaus niihin asiaankuuluviin
yhdenmukaistettuihin standardeihin tai 
viittaus muihin teknisiin eritelmiin, joiden 
perusteella vaatimustenmukaisuusvakuutus 
on annettu, sekä kyseisten standardien ja 
eritelmien hyväksymispäivä:

6. Viittaus niihin sovellettuihin
yhdenmukaistettuihin standardeihin tai 
viittaus muihin teknisiin eritelmiin, joiden 
perusteella vaatimustenmukaisuusvakuutus 
on annettu, sekä kyseisten standardien ja 
eritelmien hyväksymispäivä:

Or. en


