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Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 
Teksti asendamine on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus 
tekst on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas.

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida osutavad läbivaadatava 
õigusakti eelnõu asjaomasele tekstiosale. Kui muudatusettepanek puudutab 
kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, märgitakse 
päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja neljandale reale 
viide muudetavale sättele.

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanekud

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 
tähistatud sümboliga ▌või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 
tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 
kriipsutatud. 
Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 
lõpliku teksti vormistamiseks.
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
masinavaldkonna toodete kohta
(COM(2021)0202 – C9-0145/2021 – 2021/0105(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2021)0202),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille 
alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C9-0145/2021),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

– võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit (A9-0000/2021),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab 
oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7a) Määruse (EL) 2019/1020 artiklis 4 
on sätestatud ettevõtjate ülesanded seoses 
toodetega, mille suhtes kohaldatakse 
teatavaid liidu ühtlustamisõigusakte. 
Direktiiv 2006/42/EÜ on loetletud liidu 
ühtlustamisõigusaktide hulgas, mille 
suhtes kohaldatakse artiklit 4. Seepärast 
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võib käesoleva määrusega hõlmatud 
masinavaldkonna tooteid turule lasta 
üksnes juhul, kui liidus on asutatud 
ettevõtja, kes vastutab kõnealuse tootega 
seoses määruse (EL) 2019/1020 artikli 4 
lõikes 3 sätestatud ülesannete täitmise 
eest.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Käesoleva määruse eesmärk on 
käsitleda masina töötamisest tulenevaid 
riske, mitte aga kaupade või inimeste veoga 
seotud riske, mistõttu ei tuleks seda 
kiirusepiirangutest olenemata kohaldada 
sõidukite suhtes, mille ainus eesmärk on 
kaupade või inimeste transportimine 
maanteel, õhus, vees või raudteel. Kuid 
sellistele sõidukitele või liikurmasinatele 
paigaldatud masinatel, mis on ette nähtud 
tööde lihtsustamiseks sellistes kohtades 
nagu ehitusplatsid või laod (näiteks 
kallurid ja kahveltõstukid), on siiski 
masina funktsioon ja seetõttu peaksid need 
kuuluma käesoleva määruse 
kohaldamisalasse. Käesoleva määruse 
kohaldamisalast tuleks välja jätta põllu- ja 
metsamajanduses kasutatavad sõidukid 
ning kahe-, kolme- ja neljarattalised 
sõidukid ning selliste sõidukite jaoks 
projekteeritud ja valmistatud süsteemid, 
komponendid, eraldi seadmestikud, osad ja 
varustus, mis kuuluvad vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 
167/20138 ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EL) nr 168/20139 
kohaldamisalasse.

(15) Käesoleva määruse eesmärk on 
käsitleda masina töötamisest tulenevaid 
riske, mitte aga kaupade, inimeste või 
loomade veoga seotud riske, mistõttu ei 
tuleks seda kiirusepiirangutest olenemata 
kohaldada sõidukite suhtes, mille ainus 
eesmärk on kaupade, inimeste või loomade 
transportimine maanteel, õhus, vees või 
raudteel. Kuid sellistele sõidukitele või 
liikurmasinatele paigaldatud masinatel, mis 
on ette nähtud tööde lihtsustamiseks 
sellistes kohtades nagu ehitusplatsid või 
laod (näiteks kallurid ja kahveltõstukid), on 
siiski masina funktsioon ja seetõttu peaksid 
need kuuluma käesoleva määruse 
kohaldamisalasse. Käesolev määrus peaks 
hõlmama ka tüübikinnituseta sõidukeid, 
maastikusõidukeid ja võistlussõidukeid 
ning elektrijalgrattaid, elektritõukerattaid 
ja sarnaseid transpordivahendeid. 
Käesoleva määruse kohaldamisalast tuleks 
välja jätta põllu- ja metsamajanduses 
kasutatavad sõidukid ning kahe-, kolme- ja 
neljarattalised sõidukid ning selliste 
sõidukite jaoks projekteeritud ja 
valmistatud süsteemid, komponendid, 
eraldi seadmestikud, osad ja varustus, mis 
kuuluvad vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EL) nr 167/20138 ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
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(EL) nr 168/20139 kohaldamisalasse.

__________________ __________________
8 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
5. veebruari 2013. aasta määrus (EL) 
nr 167/2013 põllu- ja metsamajanduses 
kasutatavate sõidukite kinnituse ja 
turujärelevalve kohta (ELT L 60, 2.3.2013, 
lk 1).

8 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
5. veebruari 2013. aasta määrus (EL) 
nr 167/2013 põllu- ja metsamajanduses 
kasutatavate sõidukite kinnituse ja 
turujärelevalve kohta (ELT L 60, 2.3.2013, 
lk 1).

9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
15. jaanuari 2013. aasta määrus (EL) 
nr 168/2013 kahe-, kolme- ja neljarattaliste 
sõidukite kinnituse ja turujärelevalve kohta 
(ELT L 60, 2.3.2013, lk 52)

9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
15. jaanuari 2013. aasta määrus (EL) 
nr 168/2013 kahe-, kolme- ja neljarattaliste 
sõidukite kinnituse ja turujärelevalve kohta 
(ELT L 60, 2.3.2013, lk 52)

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Kodumajapidamisseadmed, mis ei 
ole elektrilised ajamid mööbli jaoks, audio- 
ja videoseadmed, infotehnoloogiaseadmed, 
kontoriseadmed, madalpinge jaotus- ja 
juhtimisseadised ning elektrimootorid 
kuuluvad Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2014/35/EL10 kohaldamisalasse 
ning tuleks seetõttu käesoleva määruse 
kohaldamisalast välja jätta. Üha enam on 
mõnedel nendest toodetest olemas Wi-Fi 
funktsioon (näiteks pesumasinad), mistõttu 
need kuuluvad raadioseadmetena Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2014/53/EL11 kohaldamisalasse. Ka need 
tooted tuleks käesoleva määruse 
kohaldamisalast välja jätta.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.) 

__________________  
10 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
26. veebruari 2014. aasta direktiiv 
2014/35/EL teatavates pingevahemikes 
kasutatavate elektriseadmete turul 
kättesaadavaks tegemist käsitlevate 
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liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise 
kohta (ELT L 96, 29.3.2014, lk 35).
11 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
16. aprilli 2014. aasta direktiiv 2014/53/EL 
raadioseadmete turul kättesaadavaks 
tegemist käsitlevate liikmesriikide 
õigusaktide ühtlustamise kohta ja millega 
tunnistatakse kehtetuks direktiiv 
1999/5/EÜ (ELT L 153, 22.5.2014, lk 62).

 

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Kui teatava masinavaldkonna toote 
korral on määruse olulistes tervisekaitse- ja 
ohutusnõuetes käsitletud riskid täielikult 
või osaliselt reguleeritud ka muude 
konkreetsemate liidu õigusaktidega, siis 
tuleks muude liidu õigusaktidega hõlmatud 
riskide osas käesoleva määruse asemel 
kohaldada neid õigusakte. 
Masinavaldkonna tooted võivad põhjustada 
ka selliseid riske, mis ei ole hõlmatud 
käesoleva määruse oluliste tervisekaitse- ja 
ohutusnõuetega. Näiteks võivad käesoleva 
määruse olulistest tervisekaitse- ja 
ohutusnõuetest jääda välja Wi-Fi 
funktsiooniga või tehisintellektipõhise 
süsteemiga masinavaldkonna toodete 
riskid, sest käesolevas määruses ei käsitleta 
selliste süsteemide spetsiifilisi riske. 
Tehisintellektipõhiste süsteemide suhtes 
tuleks kohaldada tehisintellekti käsitlevaid 
liidu õigusakte, sest nendes on kõrge 
riskitasemega tehisintellektipõhiste 
süsteemide jaoks esitatud konkreetsed 
ohutusnõuded. Et vältida võimalust, et 
kasutusel on eri tüüpi vastavushindamised 
ja kehtib nõue teha kaks 
vastavushindamist, tuleks käesoleva 
määrusega ette nähtud 
vastavushindamismenetluse raames neid 

(19) Kui teatava masinavaldkonna toote 
korral on määruse olulistes tervisekaitse- ja 
ohutusnõuetes käsitletud riskid täielikult 
või osaliselt reguleeritud ka muude 
konkreetsemate liidu õigusaktidega, siis 
tuleks muude liidu õigusaktidega hõlmatud 
riskide osas käesoleva määruse asemel 
kohaldada neid õigusakte. 
Masinavaldkonna tooted võivad põhjustada 
ka selliseid riske, mis ei ole hõlmatud 
käesoleva määruse oluliste tervisekaitse- ja 
ohutusnõuetega. Näiteks võivad käesoleva 
määruse olulistest tervisekaitse- ja 
ohutusnõuetest jääda välja Wi-Fi 
funktsiooniga või tehisintellektipõhise 
süsteemiga masinavaldkonna toodete 
riskid, sest käesolevas määruses ei käsitleta 
selliste süsteemide spetsiifilisi riske. 
Tehisintellektipõhiste süsteemide suhtes 
tuleks kohaldada tehisintellekti käsitlevaid 
liidu õigusakte, sest nendes on 
potentsiaalselt kõrge riskitasemega 
tehisintellektipõhiste süsteemide jaoks 
esitatud konkreetsed ohutusnõuded. Et 
vältida võimalust, et kasutusel on eri tüüpi 
vastavushindamised ja kehtib nõue teha 
kaks vastavushindamist, tuleks käesoleva 
määrusega ette nähtud 
vastavushindamismenetluse raames neid 
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konkreetseid ohutusnõudeid siiski 
kontrollida. Kui masinasse integreeritakse 
tehisintellektipõhine süsteem, tuleks 
käesolevas määruses esitatud olulisi 
tervisekaitse- ja ohutusnõudeid võimaluse 
korral alati rakendada, et tagada 
masinavaldkonna toote ohutus tervikuna.

konkreetseid ohutusnõudeid siiski 
kontrollida. Kui masinasse integreeritakse 
tehisintellektipõhine süsteem, tuleks 
käesolevas määruses esitatud olulisi 
tervisekaitse- ja ohutusnõudeid võimaluse 
korral alati rakendada, et tagada 
masinavaldkonna toote ohutus tervikuna.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Kõrge riskitasemega 
masinavaldkonna toodete 
klassifitseerimine sõltub tehnika tasemest 
masinaehituses. Et kõrge riskitasemega 
masinavaldkonna toodete loetellu saaks 
lisada kõik asjaomased masinavaldkonna 
tooted, tuleks kehtestada kriteeriumid, 
mille alusel komisjonil oleks võimalik 
hinnata, millised masinavaldkonna tooted 
on kõrge riskitasemega.

(21) Potentsiaalselt kõrge riskitasemega 
masinavaldkonna toodete 
klassifitseerimine sõltub tehnika tasemest 
masinaehituses. Selleks et potentsiaalselt 
kõrge riskitasemega masinavaldkonna 
toodete loetellu saaks lisada kõik 
asjaomased masinavaldkonna tooted, 
tuleks kehtestada kriteeriumid, mille alusel 
komisjonil oleks võimalik hinnata, millised 
masinavaldkonna tooted on potentsiaalselt 
kõrge riskitasemega.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Tagamaks, et turule lastavad või 
kasutuselevõetavad masinavaldkonna 
tooted ei ohusta inimeste või koduloomade 
tervist või ohutust ega kahjusta vara või 
keskkonda (kui see on asjakohane), tuleks 
kehtestada olulised tervisekaitse- ja 
ohutusnõuded, mis peavad olema täidetud, 

(23) Tagamaks, et turule lastavad või 
kasutuselevõetavad masinavaldkonna 
tooted ei ohusta inimeste või koduloomade 
tervist või ohutust ega kahjusta vara või 
keskkonda (kui see on asjakohane), tuleks 
kehtestada olulised tervisekaitse- ja 
ohutusnõuded, mis peavad olema täidetud, 
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et masinavaldkonna tooteid saaks turule 
lasta. Masinavaldkonna tooted peaksid 
turule laskmisel või kasutuselevõtul 
vastama olulistele tervisekaitse- ja 
ohutusnõuetele. Kui selliseid 
masinavaldkonna tooteid muudetakse 
hiljem füüsiliste või digitaalsete 
vahenditega, mida tootja ette ei näinud ja 
mis võib tähendada, et masin ei vasta enam 
asjakohastele olulistele tervisekaitse- ja 
ohutusnõuetele, tuleks seda pidada 
oluliseks muutmiseks. Näiteks võivad 
kasutajad laadida masinavaldkonna 
tootesse tarkvara, mida tootja ei ole ette 
näinud ja mis võib tekitada uusi riske. 
Selleks et tagada sellise masinavaldkonna 
toote vastavus asjakohastele olulistele 
tervisekaitse- ja ohutusnõuetele, tuleks 
masinavaldkonna toodet oluliselt muutvalt 
isikult nõuda enne muudetud 
masinavaldkonna toote turulelaskmist või 
kasutuselevõttu uue vastavushindamise 
tegemist. Kui muudatus ei mõjuta 
masinavaldkonna toodet tervikuna, siis 
tuleks seda nõuet rakendada üksnes 
masinavaldkonna toote muudetud osa 
kohta. Et vältida tarbetut ja 
ebaproportsionaalset koormust, ei tohiks 
masinavaldkonna toodet oluliselt muutvalt 
isikult nõuda katsete kordamist ega uue 
dokumentatsiooni koostamist 
masinavaldkonna toote selliste aspektide 
kohta, millele muudatusel ei ole mõju. 
Masinavaldkonna toodet oluliselt muutva 
isiku kohustuseks peaks olema tõendada, et 
muudatusel ei ole mõju masinavaldkonna 
tootele tervikuna.

et masinavaldkonna tooteid saaks turule 
lasta. Masinavaldkonna tooted peaksid 
turule laskmisel või kasutuselevõtul 
vastama olulistele tervisekaitse- ja 
ohutusnõuetele. Kui selliseid 
masinavaldkonna tooteid muudetakse 
hiljem füüsiliste või digitaalsete 
vahenditega, mida tootja ette ei näinud ja 
mis võib tähendada, et masin ei vasta enam 
asjakohastele olulistele tervisekaitse- ja 
ohutusnõuetele, tuleks seda pidada 
oluliseks muutmiseks. Näiteks võivad 
kasutajad laadida masinavaldkonna 
tootesse tarkvara, mida tootja ei ole ette 
näinud ja mis võib tekitada uusi riske. 
Masinavaldkonna toote riist- või tarkvara 
muutmine võib muuta selle kavandatud 
funktsioone, liiki või toimivust, mis võib 
muuta ohu olemust või suurendada 
riskitaset. Selleks et tagada sellise 
masinavaldkonna toote vastavus 
asjakohastele olulistele tervisekaitse- ja 
ohutusnõuetele, tuleks masinavaldkonna 
toodet oluliselt muutvalt isikult nõuda enne 
muudetud masinavaldkonna toote 
turulelaskmist või kasutuselevõttu uue 
vastavushindamise tegemist. Kui muudatus 
ei mõjuta masinavaldkonna toodet 
tervikuna, siis tuleks seda nõuet rakendada 
üksnes masinavaldkonna toote muudetud 
osa kohta. Et vältida tarbetut ja 
ebaproportsionaalset koormust, ei tohiks 
masinavaldkonna toodet oluliselt muutvalt 
isikult nõuda katsete kordamist ega uue 
dokumentatsiooni koostamist 
masinavaldkonna toote selliste aspektide 
kohta, millele muudatusel ei ole mõju. 
Masinavaldkonna toodet oluliselt muutva 
isiku kohustuseks peaks olema tõendada, et 
muudatusel ei ole mõju masinavaldkonna 
tootele tervikuna.

Or. en
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Samuti peaks tootja või tema 
volitatud esindaja tagama, et korraldatakse 
selle masinavaldkonna toote 
riskihindamine, mida tootja soovib turule 
lasta. Selleks peaks tootja kindlaks 
määrama, millised olulised tervisekaitse- ja 
ohutusnõuded konkreetse masinavaldkonna 
toote kohta kehtivad ja milliseid meetmeid 
tuleb võtta, et vältida masinast tuleneda 
võivaid ohte. Kui masinavaldkonna 
tootesse integreeritakse 
tehisintellektipõhine süsteem, siis peaksid 
riskihindamise käigus määratavad riskid 
hõlmama ka neid riske, mis võivad tekkida 
masinavaldkonna toote olelusringi jooksul 
kavandatud edasiarendamise korral, et see 
töötaks mitmesugusel tasemel 
autonoomiaga. Seetõttu tuleks 
tehisintellektipõhise süsteemiga 
masinavaldkonna toote riskihindamisel 
arvesse võtta selle tehisintellektipõhise 
süsteemi riskihindamist, mis on tehtud 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusele (EL) .../...+.

(29) Samuti peaks tootja tagama, et 
korraldatakse selle masinavaldkonna toote 
riskihindamine, mida tootja soovib turule 
lasta. Selleks peaks tootja kindlaks 
määrama, millised olulised tervisekaitse- ja 
ohutusnõuded konkreetse masinavaldkonna 
toote kohta kehtivad ja milliseid meetmeid 
tuleb võtta, et vältida masinast tuleneda 
võivaid ohte. Kui masinavaldkonna 
tootesse integreeritakse 
tehisintellektipõhine süsteem, siis peaksid 
riskihindamise käigus määratavad riskid 
hõlmama ka neid riske, mis võivad tekkida 
masinavaldkonna toote olelusringi jooksul 
kavandatud edasiarendamise korral, et see 
töötaks mitmesugusel tasemel 
autonoomiaga. Seetõttu tuleks 
tehisintellektipõhise süsteemiga 
masinavaldkonna toote riskihindamisel 
arvesse võtta selle tehisintellektipõhise 
süsteemi riskihindamist, mis on tehtud 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusele (EL) .../...+ +.

__________________ __________________
+ ELT: Palun teksti lisada dokumendis... 
sisalduva määruse number.

+ ELT: Palun teksti lisada dokumendis... 
sisalduva määruse number.

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Oluline on, et enne ELi 
vastavusdeklaratsiooni vormistamist 

(31) Oluline on, et enne ELi 
vastavusdeklaratsiooni vormistamist 
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koostaks tootja või tema volitatud 
esindaja, kelle asukoht on liidus, tehnilise 
dokumentatsiooni, mille ta taotluse korral 
esitaks riigi ametiasutusele või teavitatud 
asutusele. Masinavaldkonna toote 
valmistamiseks kasutatavate alamkoostude 
üksikasjalikke skeeme tuleks nõuda vaid 
osana tehnilisest dokumentatsioonist, juhul 
kui neid skeeme on vaja käesoleva 
määrusega ette nähtud olulistele 
tervisekaitse- ja ohutusnõuetele vastavuse 
hindamiseks.

koostaks tootja tehnilise dokumentatsiooni, 
mille ta taotluse korral esitaks riigi 
ametiasutusele või teavitatud asutusele. 
Masinavaldkonna toote valmistamiseks 
kasutatavate alamkoostude üksikasjalikke 
skeeme tuleks nõuda vaid osana tehnilisest 
dokumentatsioonist, juhul kui neid skeeme 
on vaja käesoleva määrusega ette nähtud 
olulistele tervisekaitse- ja ohutusnõuetele 
vastavuse hindamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 45

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45) Praegune direktiivi 2006/42/EÜ 
I lisas esitatud kõrge riskitasemega 
masinate loetelu põhineb riskil, mis tuleneb 
nende masinate ettenähtud kasutamisest 
või mõistlikult prognoositavast 
väärkasutamisest. Kuid masinaehitussektor 
kasutab masinavaldkonna toodete 
projekteerimisel ja valmistamisel uusi 
viise, mis võivad põhjustada suurt riski, 
olenemata ettenähtud kasutamisest või 
mõistlikult prognoositavast 
väärkasutamisest. Näiteks tuleks 
tehisintellektil põhinevate masinate 
ohutusfunktsioone tagav tarkvara (nii 
masinavaldkonna tootesse integreerituna 
kui ka integreerimata) liigitada kõrge 
riskitasemega masinavaldkonna tooteks 
tehisintellekti selliste omaduste tõttu nagu 
andmesõltuvus, läbipaistmatus, 
autonoomsus ja ühenduvus, mille tõttu 
võib kahju tõenäosus ja raskusaste ning 
mõju masinavaldkonna toote ohutusele olla 
palju suurem. Peale selle on tehisintellektil 
põhinevate masinavaldkonna toodete 
ohutusfunktsioone tagava tarkvara turg 

(45) Praegune direktiivi 2006/42/EÜ 
IV lisas esitatud masinate loetelu põhineb 
riskil, mis tuleneb nende masinate 
ettenähtud kasutamisest või mõistlikult 
prognoositavast väärkasutamisest. Kuid 
masinaehitussektor kasutab 
masinavaldkonna toodete projekteerimisel 
ja valmistamisel uusi viise, mis võivad 
põhjustada suurt riski, olenemata 
ettenähtud kasutamisest või mõistlikult 
prognoositavast väärkasutamisest. Näiteks 
tuleks tehisintellektil põhinevate masinate 
ohutusfunktsioone tagav tarkvara (nii 
masinavaldkonna tootesse integreerituna 
kui ka integreerimata) liigitada 
potentsiaalselt kõrge riskitasemega 
masinavaldkonna tooteks tehisintellekti 
selliste omaduste tõttu nagu 
andmesõltuvus, läbipaistmatus, 
autonoomsus ja ühenduvus, mille tõttu 
võib kahju tõenäosus ja raskusaste ning 
mõju masinavaldkonna toote ohutusele olla 
palju suurem. Peale selle on tehisintellektil 
põhinevate masinavaldkonna toodete 
ohutusfunktsioone tagava tarkvara turg 
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seni väga väike, mistõttu on liiga vähe ka 
kogemusi ja andmeid. Seepärast peaks 
tehisintellektil põhinevaid 
ohutusfunktsioone tagava tarkvara 
vastavushindamise tegema kolmas isik.

seni väga väike, mistõttu on liiga vähe ka 
kogemusi ja andmeid. Seepärast peaks 
tehisintellektil põhinevaid 
ohutusfunktsioone tagava tarkvara 
vastavushindamise tegema kolmas isik.

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 50

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(50) Tootjad peaksid vastutama 
tõendamise eest, et tema masinavaldkonna 
tooted vastavad käesolevale määrusele. 
Teatavate kõrgema riskiteguriga 
masinatüüpide korral tuleks siiski nõuda 
teavitatud asutuse osalemist nõudvat 
rangemat sertifitseerimismenetlust.

(50) Tootjad peaksid vastutama selle 
eest, et tema masinavaldkonna toodete 
vastavushindamine viiakse läbi kooskõlas 
käesoleva määrusega. Teatavate kõrgema 
riskiteguriga masinatüüpide korral võib 
siiski nõuda teavitatud asutuse osalemist 
nõudvat rangemat 
vastavushindamismenetlust.

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 65

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(65) Selleks et võtta arvesse tehnika 
arengut ja teadmisi või uusi teaduslikke 
tõendeid, tuleks komisjonile anda õigus 
võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikliga 290 vastu õigusakte, et 
muuta kõrge riskitasemega 
masinavaldkonna toodete loetelu ja 
ohutusseadiste soovituslikku loetelu. Eriti 
oluline on see, et komisjon korraldaks 
ettevalmistava töö käigus vajalikke 
konsultatsioone, muu hulgas ekspertidega. 
Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel 

(65) Selleks et võtta arvesse tehnika 
arengut ja teadmisi või uusi teaduslikke 
tõendeid, tuleks komisjonile anda õigus 
võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikliga 290 vastu õigusakte, et 
muuta potentsiaalselt kõrge riskitasemega 
masinavaldkonna toodete loetelu ja 
ohutusseadiste soovituslikku loetelu. Eriti 
oluline on see, et komisjon korraldaks 
ettevalmistava töö käigus vajalikke 
konsultatsioone, muu hulgas ekspertidega. 
Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel 
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ja koostamisel peaks komisjon tagama 
asjaomaste dokumentide sama- ja 
õigeaegse ning asjakohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

ja koostamisel peaks komisjon tagama 
asjaomaste dokumentide sama- ja 
õigeaegse ning asjakohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Or. en

Muudatusettepanek 12

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) sõidukid, mille ainus eesmärk on 
kaupade või inimeste transportimine 
maanteel, õhus, vees või raudteel, välja 
arvatud nendele sõidukitele paigaldatud 
masinad;

(e) mootorsõidukid ja nende haagised 
ning selliste sõidukite jaoks projekteeritud 
ja valmistatud süsteemid, komponendid ja 
eraldi seadmestikud, osad ja lisaseadmed, 
mis kuuluvad määruse (EL) 2018/858 
kohaldamisalasse, välja arvatud nendele 
sõidukitele paigaldatud masinad, mille 
ainus eesmärk on kaupade, inimeste või 
loomade transportimine maanteel, õhus, 
vees või raudteel;

Or. en

Muudatusettepanek 13

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) punktides a, b ja c osutatud 
masinakoostud või punktis 7 nimetatud 
osaliselt komplekteeritud masinad, millel 
on ühine otstarve ning mille paigutus ja 
juhtimine tagab ühtse tervikuna töötamise;

(d) punktides a, b ja c osutatud 
masinakoostud või punktis 10 nimetatud 
osaliselt komplekteeritud masinad, millel 
on ühine otstarve ning mille paigutus ja 
juhtimine tagab ühtse tervikuna töötamise;

Or. en
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Muudatusettepanek 14

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1a) „masinavaldkonna toode“ – selles 
määruses määratletud „masin“, 
„vahetatav seade“, „ohutusseadis“, 
„tõstmise abiseadis“, „ketid“, „trossid“, 
„tropid“, „lindid“, „eemaldatav 
jõuülekandemehhanism“ ja „osaliselt 
komplekteeritud masin“;

Or. en

Muudatusettepanek 15

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) „vahetatav seade“ – seade, mille 
kasutaja ise pärast masinavaldkonna toote 
kasutuselevõtmist sellega kokku 
monteerib, et muuta selle funktsiooni või 
anda sellele uus funktsioon, tingimusel et 
see seade ei ole tööriist;

(2) „vahetatav seade“ – seade, mille 
kasutaja ise pärast masina 
kasutuselevõtmist sellega kokku 
monteerib, et muuta selle funktsiooni või 
anda sellele uus funktsioon, tingimusel et 
see seade ei ole tööriist;

Or. en

Muudatusettepanek 16

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) „ohutusseadis“ – masina füüsiline 
või digitaalne komponent (sealhulgas 
tarkvara), mis täidab ohutusfunktsiooni ja 
mis lastakse turule eraldi ja mille rike või 
tõrge seab ohtu inimeste ohutuse, kuid 

(3) „ohutusseadis“ – füüsiline või 
digitaalne komponent (sealhulgas 
tarkvara), masinavaldkonna toode, mis on 
projekteeritud või ette nähtud täitma 
ohutusfunktsiooni ja mis lastakse turule 
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mida ei vajata masina töötamiseks või 
mille võib masina töötamiseks asendada 
tavakomponentidega;

eraldi ja mille rike või tõrge seab ohtu 
inimeste ohutuse, kuid mida ei vajata 
masina töötamiseks või mille võib masina 
töötamiseks asendada 
tavakomponentidega;

Or. en

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) „osaliselt komplekteeritud masin“ – 
koost, mis on masin, kuid töötades ei täida 
iseseisvalt konkreetset otstarvet ja on ette 
nähtud üksnes masinasse või muusse 
osaliselt komplekteeritud masinasse või 
varustusse ühendamiseks või sellega 
kokkumonteerimiseks, et moodustada 
masinavaldkonna toode;

(10) „osaliselt komplekteeritud masin“ – 
koost, mis on masin, kuid mis töötades ei 
täida iseseisvalt konkreetset otstarvet ja on 
ette nähtud üksnes masinasse või muusse 
osaliselt komplekteeritud masinasse või 
varustusse ühendamiseks või sellega 
kokkumonteerimiseks, et moodustada 
masinavaldkonna toode;

Or. en

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) „kasutuselevõtmine“ – 
masinavaldkonna toote esmakordne 
ettenähtud otstarbel kasutamine liidus;

(13) „kasutuselevõtmine“ – 
masinavaldkonna toote, välja arvatud 
osaliselt komplekteeritud masina 
esmakordne ettenähtud otstarbel 
kasutamine liidus;

Or. en
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Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) „oluline muutmine“ – pärast 
masinavaldkonna toote turule laskmist või 
kasutuselevõtmist selle füüsiline või 
digitaalne muutmine, mida tootja ei ole ette 
näinud ja mis võib mõjutada 
masinavaldkonna toote vastavust 
asjakohastele olulistele tervisekaitse- ja 
ohutusnõuetele;

(16) „oluline muutmine“ – pärast 
masinavaldkonna toote, välja arvatud 
osaliselt komplekteeritud masina turule 
laskmist või kasutuselevõtmist selle 
füüsiline või digitaalne muutmine, mida 
tootja ei ole ette näinud või kavandanud ja 
mis mõjutab masinavaldkonna toote 
vastavust asjakohastele olulistele 
tervisekaitse- ja ohutusnõuetele;

Or. en

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) „tootja“ – füüsiline või juriidiline 
isik, kes toodab masinavaldkonna tooteid 
või kes laseb masinavaldkonna tooted 
projekteerida või toota ja turustab neid oma 
nime või kaubamärgi all või kes 
projekteerib ja valmistab masinavaldkonna 
tooteid enda tarbeks;

(17) „tootja“ – füüsiline või juriidiline 
isik, kes toodab masinavaldkonna tooteid 
või võtab masinavaldkonna tooted 
kasutusele või kes laseb masinavaldkonna 
tooted projekteerida või toota ja turustab 
neid oma nime või kaubamärgi all või kes 
projekteerib, valmistab ja kasutab 
masinavaldkonna tooteid enda tarbeks;

Or. en

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) „kasutusjuhend“ – teave, mille (18) „kasutusjuhend“ – teave, mille 
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tootja esitab masinavaldkonna toote turule 
laskmise või kasutuselevõtmise korral, et 
kasutajale teada anda, missugune on 
masinavaldkonna toote ettenähtud otstarve 
ja kuidas seda õigesti kasutada ning 
missuguseid ettevaatusmeetmeid ja 
ohutusnõudeid tuleb masinavaldkonna 
toote kasutamisel või paigaldamisel 
järgida;

tootja esitab masinavaldkonna toote, välja 
arvatud osaliselt komplekteeritud masina 
turule laskmise või kasutuselevõtmise 
korral, et kasutajale teada anda, missugune 
on masinavaldkonna toote ettenähtud 
otstarve ja kuidas seda õigesti kasutada 
ning missuguseid ettevaatusmeetmeid ja 
ohutusnõudeid tuleb masinavaldkonna 
toote kasutamisel või paigaldamisel 
järgida;

Or. en

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) „vastavushindamine“ – protsess, 
mille käigus hinnatakse, kas käesoleva 
määruse olulised tervisekaitse- ja 
ohutusnõuded on masinavaldkonna toodete 
korral täidetud;

(28) „vastavushindamine“ – protsess, 
mille käigus hinnatakse, kas käesoleva 
määruse olulised tervisekaitse- ja 
ohutusnõuded on masinavaldkonna 
toodete, välja arvatud osaliselt 
komplekteeritud masinate korral täidetud;

Or. en

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 33 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33a) „ohutusfunktsioon“ – 
kaitsemeede, mis on ette nähtud ohu 
kõrvaldamiseks või, kui see ei ole 
võimalik, selle vähendamiseks;

Or. en
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Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 33 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33b) „tehniline dokumentatsioon“ – 
dokumentatsioon, mis võimaldab hinnata 
masina vastavust asjakohastele nõuetele, 
sealhulgas dokumendid, mis sisaldavad 
riskianalüüsi ja -hinnangut;

Or. en

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 33 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33c) „olelusring“ – kogu ajavahemik, 
mille jooksul masinavaldkonna toodet on 
võimalik kasutada, sealhulgas pärast selle 
füüsilist või digitaalset muutmist.

Or. en

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõrge riskitasemega masinavaldkonna 
tooted

Potentsiaalselt kõrge riskitasemega 
masinavaldkonna tooted

Or. en
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Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. I lisas loetletud kõrge riskitasemega 
masinavaldkonna toodete suhtes 
kohaldatakse artikli 21 lõikes 2 sätestatud 
spetsiaalset vastavushindamismenetlust.

1. I lisas loetletud potentsiaalselt 
kõrge riskitasemega masinavaldkonna 
toodete suhtes kohaldatakse artikli 21 
lõikes 2 sätestatud spetsiaalset 
vastavushindamismenetlust.

Or. en

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vastavalt artiklile 45 on komisjonil 
õigus I lisa muutmiseks võtta vastu 
delegeeritud õigusakte, et võtta arvesse 
tehnika arengut ja teadmisi või uusi 
teaduslikke tõendeid, lisades käesoleva 
artikli lõigetes 3 ja 4 esitatud kriteeriumide 
alusel kõrge riskitasemega 
masinavaldkonna toodete loetelusse uue 
masinavaldkonna toote või eemaldades 
sellest loetelust mõne toote.

2. Vastavalt artiklile 45 on komisjonil 
õigus I lisa muutmiseks võtta vastu 
delegeeritud õigusakte, et võtta arvesse 
tehnika arengut ja teadmisi või uusi 
teaduslikke tõendeid, lisades käesoleva 
artikli lõigetes 3 ja 4 esitatud kriteeriumide 
alusel potentsiaalelt kõrge riskitasemega 
masinavaldkonna toodete loetelusse uue 
masinavaldkonna toote või eemaldades 
sellest loetelust mõne toote. Delegeeritud 
õigusakte, millega lisatakse loetellu uus 
masinavaldkonna toode, ei kohaldata 
varem kui 36 kuud pärast nende 
jõustumist.

Or. en

Muudatusettepanek 29

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

3. Masinavaldkonna toode kantakse 
I lisas esitatud kõrge riskitasemega 
masinavaldkonna toodete loetellu, kui 
konstruktsiooni ja ettenähtud otstarvet 
arvesse võttes põhjustab see ohtu inimeste 
tervisele. Kui masinavaldkonna toode 
enam ei põhjusta sellist riski, siis jäetakse 
see I lisas esitatud kõrge riskitasemega 
masinavaldkonna toodete loetelust välja. 
Konkreetsest masinavaldkonna tootest 
tulenev risk tehakse kindlaks kahju 
tekkimise tõenäosust ja kahju raskusastet 
kombineerides.

3. Masinavaldkonna toode kantakse 
I lisas esitatud potentsiaalselt kõrge 
riskitasemega masinavaldkonna toodete 
loetellu, kui konstruktsiooni, ettenähtud 
otstarvet ja eeldatavat kasutust arvesse 
võttes põhjustab see suurt ohtu inimeste 
tervisele. Kui masinavaldkonna toode 
enam ei põhjusta sellist riski, siis jäetakse 
see I lisas esitatud potentsiaalselt kõrge 
riskitasemega masinavaldkonna toodete 
loetelust välja. Konkreetsest 
masinavaldkonna tootest tulenev risk 
tehakse kindlaks kahju tekkimise 
tõenäosust ja kahju raskusastet 
kombineerides.

Or. en

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) selline masinavaldkonna toodete 
põhjustatud õnnetuste statistika eelneva 
nelja aasta kohta, mis põhineb eelkõige 
turujärelevalve info- ja teavitussüsteemist 
(ICSMS) saadud andmetel, kaitseklauslitel, 
kiire teabevahetuse süsteemil (RAPEX) ja 
masinate halduskoostöörühma aruannetel.

(d) selline masinavaldkonna toodete 
põhjustatud õnnetuste statistika eelneva 
nelja aasta kohta, mis põhineb eelkõige 
turujärelevalve info- ja teavitussüsteemist 
(ICSMS) saadud andmetel, kaitseklauslitel, 
kiire teabevahetuse süsteemil (RAPEX), 
üleeuroopalisel vigastuste andmebaasil 
(EU-IDB) ja masinate 
halduskoostöörühma aruannetel.

Or. en

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Osaliselt komplekteeritud masin tehakse 
turul kättesaadavaks ainult siis, kui see 
vastab III lisas sätestatud olulistele 
tervisekaitse- ja ohutusnõuetele, millega 
tootja on ELi asutamislepingus teatanud, 
et osaliselt komplekteeritud masin vastab 
nõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Muude konkreetsemate liidu 
ühtlustamisõigusaktidega hõlmatud 
tervisekaitse- ja ohutusnõudeid 
kontrollitakse käesolevas määruses 
sätestatud vastavushindamismenetluse 
osana.

Or. en

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Masinavaldkonna toote turule 
laskmisel tagab tootja, et selle 
projekteerimisel ja valmistamisel on 
järgitud III lisas esitatud olulisi 
tervisekaitse- ja ohutusnõudeid.

1. Masinavaldkonna toote turule 
laskmisel või kasutuselevõtmisel tagab 
tootja, et selle projekteerimisel ja 
valmistamisel on järgitud III lisas esitatud 
olulisi tervisekaitse- ja ohutusnõudeid.

Or. en
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Muudatusettepanek 34

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Enne masinavaldkonna toote turule 
laskmist koostab tootja IV lisas osutatud 
tehnilise dokumentatsiooni (edaspidi: 
„tehniline dokumentatsioon“) ja teeb või 
laseb teha viia artiklites 21 või 22 osutatud 
vajalikud vastavushindamised.

2. Enne masinavaldkonna toote turule 
laskmist või kasutuselevõttu koostab tootja 
IV lisas osutatud tehnilise 
dokumentatsiooni (edaspidi: „tehniline 
dokumentatsioon“) ja teeb või laseb teha 
viia artiklites 21 või 22 osutatud vajalikud 
vastavushindamised.

Or. en

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Tootja hoiab tehnilist 
dokumentatsiooni ja vajaduse korral ELi 
vastavusdeklaratsiooni 
turujärelevalveasutustele esitamiseks alles 
kümme aastat alates masinavaldkonna 
toote turule laskmisest. Põhjendatud 
taotluse korral esitatakse tehnilises 
dokumentatsioonis sisalduv lähtekood või 
programmeeritud loogika riigi pädevale 
asutusele, kui seda on vaja, et see asutus 
saaks kontrollida vastavust III lisas esitatud 
olulistele tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.

3. Tootja hoiab tehnilist 
dokumentatsiooni ja vajaduse korral ELi 
vastavusdeklaratsiooni 
turujärelevalveasutustele esitamiseks 
paberil või elektroonilisel kujul alles 
kümme aastat alates masinavaldkonna 
toote turule laskmisest. Põhjendatud 
taotluse korral esitatakse tehnilises 
dokumentatsioonis sisalduv lähtekood või 
programmeeritud loogika riigi pädevale 
asutusele, kui seda on vaja, et see asutus 
saaks kontrollida vastavust III lisas esitatud 
olulistele tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Tootja tagab, et tema poolt turule 
lastavatele masinavaldkonna toodetele on 
märgitud tüübi-, partii- või seerianumber 
või muu märge, mis võimaldab neid 
identifitseerida; kui see aga 
masinavaldkonna toote suuruse või laadi 
tõttu ei ole võimalik, siis tagab tootja, et 
ettenähtud andmed on esitatud 
masinavaldkonna toote pakendil või 
tootega kaasasolevas dokumendis.

5. Tootja tagab, et tema poolt turule 
lastavatele või kasutusele võetavatele 
masinavaldkonna toodetele on märgitud 
tüübi-, partii- või seerianumber või muu 
märge, mis võimaldab neid identifitseerida; 
kui see aga masinavaldkonna toote suuruse 
või laadi tõttu ei ole võimalik, siis tagab 
tootja, et ettenähtud andmed on esitatud 
masinavaldkonna toote pakendil või 
tootega kaasasolevas dokumendis.

Or. en

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Tootja märgib oma nime, 
registreeritud kaubanime või registreeritud 
kaubamärgi, postiaadressi ja meiliaadressi 
masinavaldkonna tootele või, kui see ei ole 
võimalik, masinavaldkonna toote pakendile 
või tootega kaasasolevasse dokumenti. 
Aadress osutab ühele ainsale kohale, kus 
tootjaga saab ühendust võtta. 
Kontaktandmed esitatakse lõppkasutajatele 
ja turujärelevalveasutustele kergesti 
arusaadavas keeles.

6. Tootja märgib oma nime, 
registreeritud kaubanime või registreeritud 
kaubamärgi, postiaadressi ja veebisaidi või 
meiliaadressi masinavaldkonna tootele või, 
kui see ei ole võimalik, masinavaldkonna 
toote pakendile või tootega kaasasolevasse 
dokumenti. Aadress osutab ühele ainsale 
kohale, kus tootjaga saab ühendust võtta. 
Kontaktandmed esitatakse lõppkasutajatele 
ja turujärelevalveasutustele kergesti 
arusaadavas keeles.

Or. en

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Tootjad, kes arvavad või kellel on 9. Tootjad, kes arvavad või kellel on 
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põhjust arvata, et nende masinavaldkonna 
toode, mis on turule lastud või kasutusele 
võetud, ei vasta III lisas esitatud olulistele 
tervisekaitse- ja ohutusnõuetele, võtavad 
masinavaldkonna toote vastavusse 
viimiseks viivitamata vajalikke 
parandusmeetmeid, vajaduse korral 
kõrvaldavad selle turult või nõuavad tagasi. 
Kui masinavaldkonna toode põhjustab 
riski, teatab tootja sellest viivitamata nende 
liikmesriikide pädevatele asutustele, kus ta 
masinavaldkonna toote turul 
kättesaadavaks tegi, esitades eelkõige 
andmed mittevastavuse ja võetud 
parandusmeetmete kohta.

põhjust arvata, et nende masinavaldkonna 
toode, mis on turule lastud või kasutusele 
võetud, ei vasta III lisas esitatud olulistele 
tervisekaitse- ja ohutusnõuetele, võtavad 
masinavaldkonna toote vastavusse 
viimiseks viivitamata vajalikke 
parandusmeetmeid, vajaduse korral 
kõrvaldavad selle turult või nõuavad tagasi. 
Kui masinavaldkonna toode põhjustab 
riski, teatab tootja sellest viivitamata nende 
liikmesriikide pädevatele asutustele, kus ta 
masinavaldkonna toote turul 
kättesaadavaks tegi või kasutusele võttis, 
esitades eelkõige andmed mittevastavuse ja 
võetud parandusmeetmete kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Euroopa Liidu Teatajas ei ole 
avaldatud ühtegi määruse (EL) 
nr 1025/2012 kohast viidet harmoneeritud 
standarditele, mis hõlmaks asjakohaseid 
olulisi tervisekaitse- ja ohutusnõudeid;

(a) Euroopa Liidu Teatajas ei ole 
avaldatud ühtegi määruse (EL) 
nr 1025/2012 kohast viidet harmoneeritud 
standarditele, mis hõlmaks asjakohaseid 
olulisi tervisekaitse- ja ohutusnõudeid; 
ning

Or. en

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) komisjon on ühele või mitmele 
Euroopa standardiorganisatsioonile 
esitanud taotluse koostada oluliste 
tervisekaitse- ja ohutusnõuete 

(b) komisjon on ühele või mitmele 
Euroopa standardiorganisatsioonile 
esitanud taotluse koostada oluliste 
tervisekaitse- ja ohutusnõuete 
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harmoneeritud standardi ja 
standardimisprotsessis esineb 
põhjendamatuid viivitusi või ei ole ükski 
Euroopa standardiorganisatsioon taotlust 
vastu võtnud.

harmoneeritud standardi ja taotletud 
standardit ei ole kolme aasta jooksul 
pärast standardimistaotluse esitamist välja 
töötatud või ei ole ükski Euroopa 
standardiorganisatsioon taotlust vastu 
võtnud.

Or. en

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4a. Kui töötatakse välja III lisas 
sätestatud olulisi tervisekaitse- ja 
ohutusnõudeid hõlmavad harmoneeritud 
standardid ning viited nendele 
avaldatakse tulevikus Euroopa Liidu 
Teatajas kooskõlas määrusega 
(EL) nr 1025/2012, siis asjaomaseid 
tehnilisi kirjeldusi enam ei kohaldata.

Or. en

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevale määrusele vastavuse 
tõendamiseks kasutavad tootja või tema 
volitatud esindaja ja isik, kes on 
masinavaldkonna toodet oluliselt muutnud, 
masinavaldkonna toote korral ühte 
lõigetes 2 ja 3 osutatud 
vastavushindamismenetlustest.

1. Käesolevale määrusele vastavuse 
kindlakstegemiseks kasutavad tootja ja 
isik, kes on masinavaldkonna toodet 
oluliselt muutnud, masinavaldkonna toote 
korral ühte lõigetes 2 ja 3 osutatud 
vastavushindamismenetlustest.

Or. en
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Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui masinavaldkonna toode on 
I lisa loetelusse kuuluv kõrge riskitasemega 
toode, siis kasutavad tootja või tootja 
volitatud esindaja ja isik, kes on 
masinavaldkonna toodet oluliselt muutnud, 
ühte järgmistest menetlustest:

2. Kui masinavaldkonna toode on 
I lisa loetelusse kuuluv potentsiaalselt 
kõrge riskitasemega toode, siis kasutavad 
tootja ja isik, kes on masinavaldkonna 
toodet oluliselt muutnud, ühte järgmistest 
menetlustest:

Or. en

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 – punkt -a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-a) tootmise sisekontrollimenetlus 
(moodul A), mis on sätestatud VI lisas;

Or. en

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui masinavaldkonna toode ei ole 
I lisa loetelusse kuuluv kõrge riskitasemega 
toode, siis kasutavad tootja või tootja 
volitatud esindaja ja isik, kes on 
masinavaldkonna toodet oluliselt muutnud, 
tootmise sisekontrolli menetlust (moodul 
A), mis on esitatud VI lisas.

3. Kui masinavaldkonna toode ei ole 
I lisa loetelusse kuuluv potentsiaalselt 
kõrge riskitasemega toode, siis kasutavad 
tootja ja isik, kes on masinavaldkonna 
toodet oluliselt muutnud, tootmise 
sisekontrolli menetlust (moodul A), mis on 
esitatud VI lisas.

Or. en
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Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Vastavushindamise tasude 
kehtestamisel võtavad teavitatud asutused 
arvesse väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate konkreetseid huvisid ja vajadusi 
ning vähendavad tasusid 
proportsionaalselt nende huvide ja 
vajadustega.

4. Vastavushindamise tasude 
kehtestamisel võtavad teavitatud asutused 
arvesse väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate konkreetseid huvisid ja 
vajadusi.

Or. en

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Osaliselt komplekteeritud masinate 
vastavushindamine

Osaliselt komplekteeritud masinatele 
kohaldatavad menetlused

Or. en

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Enne osaliselt komplekteeritud 
masina turule laskmist tagab osaliselt 
komplekteeritud masina tootja või tootja 
volitatud esindaja järgmiste dokumentide 
koostamise:

1. Enne osaliselt komplekteeritud 
masina turule laskmist tagab osaliselt 
komplekteeritud masina tootja järgmiste 
digitaalsete või paberdokumentide 
koostamise:

Or. en
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Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Riigi pädeva asutuse taotluse korral 
esitab osaliselt komplekteeritud masina 
tootja või tootja volitatud esindaja talle 
lõike 1 punktis a osutatud tehnilises 
dokumentatsioonis sisalduva lähtekoodi 
või programmeeritud loogika, kui seda on 
vaja, et kõnealune asutus saaks kontrollida 
vastavust III lisas esitatud olulistele 
tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Lõike 1 
punktis b osutatud koostejuhend ja lõike 1 
punktis c osutatud ühendamisdeklaratsioon 
peavad osaliselt komplekteeritud 
masinavaldkonna tootega olema kaasas, 
kuni see on integreeritud lõpptootesse, ning 
edasi kuuluvad need dokumendid 
masinavaldkonna toote tehnilise 
dokumentatsiooni hulka.

2. Riigi pädeva asutuse taotluse korral 
esitab osaliselt komplekteeritud masina 
tootja talle lõike 1 punktis a osutatud 
tehnilises dokumentatsioonis sisalduva 
lähtekoodi või programmeeritud loogika, 
kui seda on vaja, et kõnealune asutus saaks 
kontrollida vastavust III lisas esitatud 
olulistele tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. 
Lõike 1 punktis b osutatud koostejuhend ja 
lõike 1 punktis c osutatud ELi 
ühendamisdeklaratsioon peavad osaliselt 
komplekteeritud masinavaldkonna tootega 
olema kaasas, kuni see on integreeritud 
lõpptootesse, ning edasi kuuluvad need 
dokumendid masinavaldkonna toote 
tehnilise dokumentatsiooni hulka.

Or. en

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui ühe liikmesriigi 
turujärelevalveasutustel on piisavalt 
põhjust arvata, et käesoleva määrusega 
hõlmatud masinavaldkonna toode ohustab 
inimeste tervist või ohutust või siis (kui see 
on asjakohane) koduloomi või vara või 
keskkonda, siis korraldavad nad selle 
masinavaldkonna toote hindamise, mis 
hõlmab kõiki käesoleva määruse 
asjakohaseid nõudeid. Asjaomased 
ettevõtjad teevad turujärelevalveasutustega 

1. Kui ühe liikmesriigi 
turujärelevalveasutustel on piisavalt 
põhjust arvata, et käesoleva määrusega 
hõlmatud masinavaldkonna toode ei vasta 
käesolevas määruses sätestatud nõuetele 
või ohustab inimeste tervist või ohutust või 
siis (kui see on asjakohane) koduloomi või 
vara või keskkonda, siis korraldavad nad 
selle masinavaldkonna toote hindamise, 
mis hõlmab kõiki käesoleva määruse 
asjakohaseid nõudeid. Asjaomased 
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sel eesmärgil vajalikul viisil koostööd. ettevõtjad teevad turujärelevalveasutustega 
sel eesmärgil vajalikul viisil koostööd.

Or. en

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui turujärelevalveasutused leiavad 
esimeses lõigus osutatud hindamisel, et 
masinavaldkonna toode ei vasta käesoleva 
määruse nõuetele, siis nõuavad nad 
esimeses lõigus osutatud riski laadi arvesse 
võttes viivitamata, et asjaomane ettevõtja 
kas võtaks kõik vajalikud 
parandusmeetmed masinavaldkonna toote 
vastavusse viimiseks nende nõuetega või 
kõrvaldaks masinavaldkonna toote turult 
või nõuaks selle mõistliku aja jooksul 
tagasi.

Kui turujärelevalveasutused leiavad 
esimeses lõigus osutatud hindamisel, et 
masinavaldkonna toode ei vasta käesoleva 
määruse nõuetele, siis nõuavad nad 
esimeses lõigus osutatud riski laadi arvesse 
võttes viivitamata, et asjaomane ettevõtja 
kas võtaks vajalikud ja proportsionaalsed 
parandusmeetmed, mis on sätestatud 
määruse (EL) 2019/1020 artikli 16 
lõikes 3, et kõrvaldada mittevastavus või 
kõrvaldada nende poolt kindlaks 
määratud risk mõistliku aja jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ettevõtja tagab, et kõik vajalikud 
parandusmeetmed võetakse kõigi 
asjakohaste masinavaldkonna toodete 
korral, mille ta on liidu turul 
kättesaadavaks teinud.

3. Ettevõtja tagab, et vajalikud 
parandusmeetmed võetakse kõigi 
asjakohaste masinavaldkonna toodete 
korral, mille ta on liidu turul 
kättesaadavaks teinud.

Or. en
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Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui ettevõtja ei võta lõike 1 teises 
lõigus osutatud aja jooksul piisavaid 
parandusmeetmeid, siis rakendavad 
turujärelevalveasutused kõiki asjakohaseid 
ajutisi meetmeid, et kõnealuse 
masinavaldkonna toote kättesaadavaks 
tegemine nende siseturul keelata või seda 
piirata, masinavaldkonna toode turult 
kõrvaldada või see tagasi nõuda.

4. Kui ettevõtja ei võta 
kindlaksmääratud aja jooksul lõike 1 
teises lõigus osutatud parandusmeetmeid 
või kui lõikes 1 osutatud mittevastavus või 
risk püsib, siis tagavad 
turujärelevalveasutused, et kõnealune 
masinavaldkonna toode kõrvaldatakse 
turult või nõutakse tagasi või et selle 
kättesaadavaks tegemine turul keelatakse 
või seda piiratakse ning et üldsust, 
komisjoni ja teisi liikmesriike teavitatakse 
sellest.

Or. en

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Turujärelevalveasutused teavitavad 
viivitamata komisjoni ja teisi liikmesriike 
kõnealustest meetmetest.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lõike 4 teises lõigus osutatud teave 
hõlmab kõiki kasutadaolevaid andmeid: 
eelkõige nõuetele mittevastava 

5. Lõikes 4 osutatud teave hõlmab 
kõiki kasutadaolevaid andmeid: eelkõige 
nõuetele mittevastava masinavaldkonna 



PE697.614v02-00 32/52 PR\1241657ET.docx

ET

masinavaldkonna toote identifitseerimiseks 
vajalikud andmed, masinavaldkonna toote 
päritolu, leitud mittevastavuse ja kaasneva 
riski laad, liikmesriigis võetud meetmete 
laad ja kestus, samuti asjaomase ettevõtja 
esitatud seisukohad. 
Turujärelevalveasutused teatavad eelkõige, 
kas mittevastavus on seotud mõne järgmise 
põhjusega:

toote identifitseerimiseks vajalikud 
andmed, masinavaldkonna toote päritolu, 
leitud mittevastavuse ja kaasneva riski 
laad, liikmesriigis võetud meetmete laad ja 
kestus, samuti asjaomase ettevõtja esitatud 
seisukohad. Turujärelevalveasutused 
teatavad eelkõige, kas mittevastavus on 
seotud mõne järgmise põhjusega:

Or. en

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kui teised liikmesriigid või 
komisjon ei ole kolme kuu jooksul alates 
lõike 4 teises lõigus osutatud teabe 
kättesaamisest esitanud vastuväiteid 
liikmesriigi võetud ajutise meetme kohta, 
loetakse see meede põhjendatuks.

7. Kui kolme kuu jooksul alates 
lõikes 4 osutatud teabe kättesaamisest ei 
ole teised liikmesriigid ega komisjon 
esitanud vastuväiteid liikmesriigi meetme 
suhtes, loetakse meede põhjendatuks.

Or. en

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Direktiiv 2006/42/EÜ tunnistatakse 
kehtetuks alates ... [30 kuud alates 
käesoleva määruse jõustumise 
kuupäevast].

2. Direktiiv 2006/42/EÜ tunnistatakse 
kehtetuks alates ... [48 kuud alates 
käesoleva määruse jõustumise 
kuupäevast].

Or. en
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Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid ei takista kuni ... [42 
kuud alates käesoleva määruse jõustumise 
kuupäevast] selliste masinate turul 
kättesaadavaks tegemist, mis lasti turule 
kooskõlas direktiiviga 2006/42/EÜ enne ... 
[käesoleva määruse jõustumise kuupäev]. 
Käesoleva määruse VI peatükki 
kohaldatakse selliste masinate korral siiski 
mutatis mutandis nimetatud direktiivi 
artikli 11 asemel, sealhulgas selliste 
masinate korral, mille kohta on juba 
algatatud menetlus direktiivi 2006/42/EÜ 
artikli 11 alusel, alates ... [käesoleva 
määruse jõustumise kuupäev].

1. Liikmesriigid ei takista kuni ... [60 
kuud alates käesoleva määruse jõustumise 
kuupäevast] selliste masinate turul 
kättesaadavaks tegemist, mis lasti turule 
kooskõlas direktiiviga 2006/42/EÜ enne ... 
[käesoleva määruse jõustumise kuupäev]. 
Käesoleva määruse VI peatükki 
kohaldatakse selliste masinate korral siiski 
mutatis mutandis nimetatud direktiivi 
artikli 11 asemel, sealhulgas selliste 
masinate korral, mille kohta on juba 
algatatud menetlus direktiivi 2006/42/EÜ 
artikli 11 alusel, alates ... [käesoleva 
määruse jõustumise kuupäev].

Or. en

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Direktiivi 2006/42/EÜ artikli 14 
kohaselt välja antud EÜ 
tüübihindamissertifikaadid ja 
heakskiiduotsused kehtivad kuni... [42 
kuud alates käesoleva määruse jõustumise 
kuupäevast], välja arvatud juhul, kui nende 
aeguvad enne seda kuupäeva.

2. Direktiivi 2006/42/EÜ artikli 14 
kohaselt välja antud EÜ 
tüübihindamissertifikaadid ja 
heakskiiduotsused kehtivad kuni... [60 
kuud alates käesoleva määruse jõustumise 
kuupäevast], välja arvatud juhul, kui nende 
aeguvad enne seda kuupäeva.

Or. en

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Hiljemalt ... [54 kuud alates 
käesoleva määruse jõustumise kuupäevast] 
ja seejärel iga nelja aasta tagant esitab 
komisjon Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande käesoleva määruse 
hindamise ja läbivaatamise kohta. 
Aruanded avalikustatakse.

1. Hiljemalt ... [72 kuud alates 
käesoleva määruse jõustumise kuupäevast] 
ja seejärel iga nelja aasta tagant esitab 
komisjon Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande käesoleva määruse 
hindamise ja läbivaatamise kohta. 
Aruanded avalikustatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) I lisas loetletud kõrge riskitasemega 
masinavaldkonna toodete 
vastavushindamismenetlus.

(b) I lisas loetletud potentsiaalselt 
kõrge riskitasemega masinavaldkonna 
toodete vastavushindamismenetlus.

Or. en

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat määrust kohaldatakse alates ... 
[30 kuud alates käesoleva määruse 
jõustumise kuupäevast].

Käesolevat määrust kohaldatakse alates ... 
[48 kuud alates käesoleva määruse 
jõustumise kuupäevast].

Or. en

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – alapealkiri 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

KÕRGE RISKITASEMEGA 
MASINAVALDKONNA TOOTED

POTENTSIAALSELT KÕRGE 
RISKITASEMEGA 
MASINAVALDKONNA TOOTED

Or. en

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

24. Ohutusfunktsioonide tagamise 
tarkvara, sealhulgas tehisintellektipõhised 
süsteemid.

24. Ohutusfunktsioonide tagamise 
tarkvara, sealhulgas tehisintellektipõhiste 
süsteemide ohutusseadis.

Or. en

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

25. Ohutusfunktsioone tagavate 
tehisintellektipõhiste süsteemidega 
varustatud masinad.

25. Ohutusfunktsioone tagavad 
tehisintellektipõhised süsteemid, mis on 
integreeritud masinatesse.

Or. en

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Masinavaldkonna toote tootja või 1. Masinavaldkonna toote tootja 
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tema volitatud esindaja tagab, et 
masinavaldkonna tootele kohaldatavate 
tervisekaitse- ja ohutusnõuete 
kindlaksmääramiseks tehakse 
riskihindamine. Seejärel projekteeritakse ja 
valmistatakse masinavaldkonna toode 
riskihindamise tulemusi arvesse võttes nii, 
et välditakse ja minimeeritakse kõiki 
asjakohaseid riske.

tagab, et masinavaldkonna tootele 
kohaldatavate tervisekaitse- ja 
ohutusnõuete kindlaksmääramiseks tehakse 
riskihindamine. Seejärel projekteeritakse ja 
valmistatakse masinavaldkonna toode 
riskihindamise tulemusi arvesse võttes nii, 
et välditakse ja minimeeritakse kõiki 
asjakohaseid riske.

Or. en

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 1 – lõik 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud riskihindamise ja 
riski vähendamise järkjärgulise protsessi 
käigus teeb tootja või tema volitatud 
esindaja järgmist:

Esimeses lõigus osutatud riskihindamise ja 
riski vähendamise järkjärgulise protsessi 
käigus teeb tootja järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 1 – lõik 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) kõrvaldab ohu või vähendab 
nendega seotud riski, rakendades selleks 
kaitsemeetmeid punktis 1.1.2.b määratud 
eelistusjärjekorra kohaselt.

(f) kõrvaldab ohu või vähendab 
piisavalt nendega seotud riski, rakendades 
selleks kaitsemeetmeid punktis 1.1.2.b 
määratud eelistusjärjekorra kohaselt.

Or. en
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Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Olulistes tervisekaitse- ja 
ohutusnõuetes kehtestatud kohustusi 
kohaldatakse üksnes siis, kui vastav oht on 
asjakohase masinavaldkonna toote korral 
olemas, kui masinat kasutatakse tootja või 
tema volitatud esindaja ettenähtud 
tingimustel prognoositavates ebatavalistes 
olukordades. Kõikidel juhtudel 
kohaldatakse siiski punktis 1.1.2 sätestatud 
ohutuse tagamise põhimõtteid ning 
punktides 1.7.3 ja 1.7.4 osutatud 
masinavaldkonna toodete märgistamise ja 
juhenditega seotud kohustusi.

2. Olulistes tervisekaitse- ja 
ohutusnõuetes kehtestatud kohustusi 
kohaldatakse üksnes siis, kui vastav oht on 
asjakohase masinavaldkonna toote korral 
olemas, kui masinat kasutatakse tootja 
ettenähtud tingimustel prognoositavates 
ebatavalistes olukordades. Kõikidel 
juhtudel kohaldatakse siiski punktis 1.1.2 
sätestatud ohutuse tagamise põhimõtteid 
ning punktides 1.7.3 ja 1.7.4 osutatud 
masinavaldkonna toodete märgistamise ja 
juhenditega seotud kohustusi.

Or. en

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 1. osa – punkt 1.1 – alapunkt 1.1.2 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Masinavaldkonna toode peab olema 
projekteeritud ja valmistatud nii, et see 
täidab oma funktsiooni, ning seda saab 
käitada, seadistada ja hooldada inimesi 
ohustamata, kui neid toiminguid tehakse 
ettenähtud tingimuste kohaselt, võttes 
arvesse ka masina mõistlikult 
prognoositavat väärkasutamist. 
Kaitsemeetmete eesmärk on kõrvaldada 
kõik riskid masinavaldkonna toote 
eeldatava kasutusea vältel, kaasa arvatud 
transportimise, kokkumonteerimise, 
lahtimonteerimise, kasutuselt kõrvaldamise 
ja utiliseerimise ajal.

(a) Masinavaldkonna toode peab olema 
projekteeritud ja valmistatud nii, et see 
täidab oma funktsiooni, ning seda saab 
käitada, seadistada ja hooldada inimesi 
ohustamata, kui neid toiminguid tehakse 
ettenähtud tingimustel ja viisil, võttes 
arvesse ka masina mõistlikult 
prognoositavat väärkasutamist. 
Kaitsemeetmete eesmärk on kõrvaldada 
kõik riskid masinavaldkonna toote 
eeldatava olelusringi vältel, kaasa arvatud 
transportimise, kokkumonteerimise, 
lahtimonteerimise, kasutuselt kõrvaldamise 
ja utiliseerimise ajal.

Or. en
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Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 1. osa – punkt 1.1 – alapunkt 1.1.2 – alapunkt b – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Kõige sobivamate meetodite 
valimisel järgib tootja või tema volitatud 
esindaja järgmisi põhimõtteid järgmises 
järjekorras:

(b) Kõige sobivamate meetodite 
valimisel järgib tootja järgmisi põhimõtteid 
järgmises järjekorras:

Or. en

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 1. osa – punkt 1.1 – alapunkt 1.1.2 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Masinavaldkonna toote 
projekteerimisel ja valmistamisel ning 
juhendite koostamisel võtab tootja või tema 
volitatud esindaja arvesse 
masinavaldkonna toote ettenähtud 
kasutamist ja ka mõistlikult prognoositavat 
väärkasutamist. Masinavaldkonna toode 
peab olema projekteeritud ja valmistatud 
nii, et on välditud masina väärkasutamine, 
kui selline kasutamine tekitaks riski. 
Vajaduse korral tuleb juhendis suunata 
kasutaja tähelepanu masinavaldkonna toote 
valedele kasutusviisidele, mida kogemuste 
põhjal on täheldatud.

(c) Masinavaldkonna toote 
projekteerimisel ja valmistamisel ning 
juhendite koostamisel võtab tootja arvesse 
masinavaldkonna toote ettenähtud 
kasutamist ja ka mõistlikult prognoositavat 
väärkasutamist. Masinavaldkonna toode 
peab olema projekteeritud ja valmistatud 
nii, et on välditud masina väärkasutamine, 
kui selline kasutamine tekitaks riski. 
Vajaduse korral tuleb juhendis suunata 
kasutaja tähelepanu masinavaldkonna toote 
valedele kasutusviisidele, mida kogemuste 
põhjal on täheldatud.

Or. en

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 1. osa – punkt 1.1 – alapunkt 1.1.5 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui masinavaldkonna toodet ja/või selle 
osi käsitsetakse juhendi kohaselt, ei tohi 
masinavaldkonna toote transportimisel 
masin ja/või selle osad ootamatult liikuma 
hakata ja nende ebastabiilsus ei tohi 
tekitada ohtu.

Kui masinavaldkonna toodet või selle osi 
käsitsetakse juhendi kohaselt, ei tohi 
masinavaldkonna toote transportimisel 
masin või selle osad ootamatult liikuma 
hakata ja nende ebastabiilsus ei tohi 
tekitada ohtu.

Or. en

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 1. osa – punkt 1.1 – alapunkt 1.1.7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Töötamiskoht peab olema projekteeritud ja 
valmistatud nii, et on välditud heitgaasist 
ja/või hapnikupuudusest tulenevat riski.

Töötamiskoht peab olema projekteeritud ja 
valmistatud nii, et on välditud heitgaasist 
või hapnikupuudusest tulenevat riski.

Or. en

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 1. osa – punkt 1.1 – alapunkt 1.1.7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vajaduse korral peab töötamiskohal olema 
asjakohane kabiin, mis on projekteeritud, 
valmistatud ja/või varustatud eespool 
nimetatud nõuete kohaselt. Väljapääs peab 
võimaldama kiiret väljumist. Peale selle 
peab kabiinil võimaluse korral olema 
avariiväljapääs, mis avaneb teise suunda 
kui tavaväljapääs.

Vajaduse korral peab töötamiskohal olema 
asjakohane kabiin, mis on projekteeritud, 
valmistatud või varustatud eespool 
nimetatud nõuete kohaselt. Väljapääs peab 
võimaldama kiiret väljumist. Peale selle 
peab kabiinil võimaluse korral olema 
avariiväljapääs, mis avaneb teise suunda 
kui tavaväljapääs.

Or. en
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Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 1. osa – punkt 1.3 – alapunkt 1.3.2 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui purunemis- või laialipaiskumisoht 
püsib võetud meetmetest hoolimata, tuleb 
asjaomased osad monteerida, paigutada 
ja/või kaitsepiiretega varustada nii, et on 
välditud mis tahes kildude 
eemalepaiskumine masinast ja ohuolukorra 
tekkimine.

Kui purunemis- või laialipaiskumisoht 
püsib võetud meetmetest hoolimata, tuleb 
asjaomased osad monteerida, paigutada või 
kaitsepiiretega varustada nii, et on välditud 
mis tahes kildude eemalepaiskumine 
masinast ja ohuolukorra tekkimine.

Or. en

Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 1. osa – punkt 1.5 – alapunkt 1.5.1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Masinavaldkonna toodete suhtes 
kohaldatakse direktiivis 2014/35/EL 
sätestatud ohutuseesmärke. 
Masinavaldkonna toote vastavushindamise 
ja turule laskmise ja/või kasutuselevõtuga 
seotud kohustusi seoses elektrist tulenevate 
riskidega reguleeritakse siiski üksnes 
käesoleva määrusega.

Masinavaldkonna toodete suhtes 
kohaldatakse direktiivis 2014/35/EL 
sätestatud ohutuseesmärke. 
Masinavaldkonna toote vastavushindamise 
ja turule laskmise või kasutuselevõtuga 
seotud kohustusi seoses elektrist tulenevate 
riskidega reguleeritakse siiski üksnes 
käesoleva määrusega.

Or. en

Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 1. osa – punkt 1.5 – alapunkt 1.5.4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui vead, mida võidakse teha teatavate 
osade paigaldamisel või 
tagasipaigaldamisel, võivad põhjustada 

Kui vead, mida võidakse teha teatavate 
osade paigaldamisel või 
tagasipaigaldamisel, võivad põhjustada 
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riski, tuleb nende vigade tegemine 
välistada selliste osade projekteerimise ja 
valmistamisega või kui see ei ole võimalik, 
siis sellistele osadele ja/või nende 
korpusele märgitud teabega. Selline teave 
esitatakse liikuvatel osadel ja/või nende 
katetel, kui riski vältimiseks on vaja teada 
liikumissuunda.

riski, tuleb nende vigade tegemine 
välistada selliste osade projekteerimise ja 
valmistamisega või kui see ei ole võimalik, 
siis sellistele osadele või nende korpusele 
märgitud teabega. Selline teave esitatakse 
liikuvatel osadel või nende katetel, kui riski 
vältimiseks on vaja teada liikumissuunda.

Or. en

Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 1. osa – punkt 1.7 – alapunkt 1.7.4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina võib hooldusjuhend, mis on ette 
nähtud kasutamiseks tootja või tema 
volitatud esindaja spetsialistidest 
töötajatele, olla koostatud ainult ühes 
Euroopa Liidu ametlikus keeles, millest 
spetsialistidest töötajad aru saavad.

Erandina võib hooldusjuhend, mis on ette 
nähtud kasutamiseks tootja spetsialistidest 
töötajatele, olla koostatud ainult ühes 
Euroopa Liidu ametlikus keeles, millest 
spetsialistidest töötajad aru saavad.

Or. en

Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 1. osa – punkt 1.7 – alapunkt 1.7.4 – lõige 4 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) esitama juhendi vormingus, mis 
võimaldab lõppkasutajal selle alla laadida 
ja elektroonilises seadmes salvestada, nii et 
tal on sellele juurdepääs igal ajal, eelkõige 
masina rikke ajal. Seda nõuet kohaldatakse 
ka sellise masinavaldkonna toote suhtes, 
mille juhend on integreeritud 
masinavaldkonna toote tarkvarasse. 
Juhendi koostamise üldpõhimõtted

(c) esitama juhendi vormingus, mis 
võimaldab lõppkasutajal selle alla laadida 
kogu masinavaldkonna toote olelusringi 
jooksul ja elektroonilises seadmes 
salvestada, nii et tal on sellele juurdepääs 
igal ajal, eelkõige masina rikke ajal. Seda 
nõuet kohaldatakse ka sellise 
masinavaldkonna toote suhtes, mille 
juhend on integreeritud masinavaldkonna 
toote tarkvarasse.
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Or. en

Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 1. osa – punkt 1.7 – alapunkt 1.7.4 – alapunkt 1.7.4.2 – alapunkt 1 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) ELi vastavusdeklaratsioon või 
dokument, milles on esitatud ELi 
vastavusdeklaratsiooni sisu, ja 
masinavaldkonna toote detailsed andmed, 
mis ei pea tingimata sisaldama 
seerianumbrit ja allkirja, või veebiaadress, 
millel ELi vastavusdeklaratsioon 
kättesaadav on;

(c) ELi vastavusdeklaratsioon või 
dokument, milles on esitatud ELi 
vastavusdeklaratsiooni sisu, ja 
masinavaldkonna toote detailsed andmed, 
mis ei pea tingimata sisaldama 
seerianumbrit ja allkirja, või veebiaadress, 
millel ELi vastavusdeklaratsioon on 
kättesaadav kogu masinavaldkonna toote 
olelusringi jooksul;

Or. en

Muudatusettepanek 82

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 2. osa – punkt 2.2 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.2. KANTAVAD KÄESHOITAVAD 
JA/VÕI KÄSIJUHITAVAD MASINAD

2.2. KANTAVAD KÄESHOITAVAD 
VÕI KÄSIJUHITAVAD MASINAD

Or. en

Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 2. osa – punkt 2.2 – alapunkt 2.2.1 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kantav käeshoitav ja/või käsijuhitav 
masinavaldkonna toode peab:

Kantav käeshoitav või käsijuhitav 
masinavaldkonna toode peab:
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Or. en

Muudatusettepanek 84

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 2. osa – punkt 2.2 – alapunkt 2.2.1 – lõige 1 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) välistama riski, et masinavaldkonna 
toode käivitub juhuslikult ja/või töötab 
edasi pärast seda, kui operaator on 
käepidemed vabastanud. Kui selle nõude 
täitmine ei ole tehniliselt võimalik, 
võetakse samaväärsed meetmed;

(c) välistama riski, et masinavaldkonna 
toode käivitub juhuslikult või töötab edasi 
pärast seda, kui operaator on käepidemed 
vabastanud. Kui selle nõude täitmine ei ole 
tehniliselt võimalik, võetakse samaväärsed 
meetmed;

Or. en

Muudatusettepanek 85

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 2. osa – punkt 2.2 – alapunkt 2.2.1 – lõige 1 – alapunkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) olema varustatud seadmega või 
ühendatud äratõmbega heitgaasisüsteemiga 
või samaväärse süsteemiga ohtlike ainete 
heite kinnipüüdmiseks või vähendamiseks. 
Seda nõuet ei kohaldata, kui selle 
kohaldamine tooks kaasa uue riski 
tekkimise, kui masina põhifunktsioon on 
ohtlike ainete pihustamine ja 
sisepõlemismootori heite korral. Kantavate 
masinate käepidemed peavad olema 
projekteeritud ja valmistatud nii, et 
käivitamine ja seiskamine on lihtne.

(e) olema varustatud seadmega või 
ühendatud äratõmbega heitgaasisüsteemiga 
või samaväärse süsteemiga ohtlike ainete 
heite kinnipüüdmiseks või vähendamiseks. 
Seda nõuet ei kohaldata, kui selle 
kohaldamine tooks kaasa uue riski 
tekkimise, kui masina põhifunktsioon on 
ohtlike ainete pihustamine ja 
sisepõlemismootori heite korral.

Or. en

Muudatusettepanek 86

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 2. osa – punkt 2.2 – alapunkt 2.2.1 – lõige 1 – alapunkt f (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) Kantavate masinate käepidemed 
peavad olema projekteeritud ja 
valmistatud nii, et masina käivitamine ja 
seiskamine on lihtne.

Or. en

Muudatusettepanek 87

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 3. osa – punkt 3.2 – alapunkt 3.2.4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Autonoomsel liikurmasinal peab olema 
autonoomsele režiimile omane 
dispetšjuhtimise funktsioon. See 
funktsioon võimaldab operaatoril saada 
masinalt teavet kaugjuhtimise teel. 
Dispetšjuhtimise funktsioon võimaldab 
kaugjuhtimise teel ainult masina 
seiskamist ja käivitamist. See peab olema 
projekteeritud ja valmistatud nii, et need 
toimingud on võimalikud ainult siis, kui 
juht otseselt või kaudselt näeb masina 
liikumist ja töötamisala ning kui 
kaitseseadised on töökorras.

Kui autonoomsel liikurmasinal on vaja 
dispetšjuhtimise funktsiooni, peab see 
funktsioon olema omane selle 
autonoomsele toimimisele. Kui 
dispetšjuhtimise funktsioon võimaldab 
käitajal kaugtoimingut, peab funktsioon 
olema projekteeritud nii, et see toiming ei 
suurenda mis tahes riske.

Or. en

Muudatusettepanek 88

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 3. osa – punkt 3.2 – alapunkt 3.2.4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teave, mille juht saab masinalt 
sisselülitatud dispetšjuhtimise funktsiooni 
kaudu, peab andma juhile täieliku ja 
täpse ülevaate masina töötamisest, 
liikumisest ja ohutust paiknemisest selle 

välja jäetud
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liikumis- ja töötamisalal.

Or. en

Muudatusettepanek 89

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 3. osa – punkt 3.2 – alapunkt 3.2.4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

See teave hoiatab juhti sellisest 
ettenägematust või ohtlikust olukorrast 
või selle vahetu tekkimise võimalusest, 
mis nõuab juhi sekkumist.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 90

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 3. osa – punkt 3.2 – alapunkt 3.2.4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui dispetšjuhtimise funktsioon ei ole 
sisse lülitatud, ei tohi masinavaldkonna 
toode töötada.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 91

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 4. osa – punkt 4.1 – alapunkt 4.1.2 – alapunkt 4.1.2.3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Masin, tõstmise abiseadised ja nende 
komponendid peavad ettenähtud paigaldus- 
ja töötingimustes ning kõigis asjakohastes 
konfiguratsioonides taluma pingeid, mis 
neile mõjuvad kasutusea vältel, nii 

Masin, tõstmise abiseadised ja nende 
komponendid peavad ettenähtud paigaldus- 
ja töötingimustes ning kõigis asjakohastes 
konfiguratsioonides taluma pingeid, mis 
neile mõjuvad olelusringi vältel, nii 
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kasutamise ajal kui ka kasutamiste 
vahelisel ajal (kui see on asjakohane), 
võttes vajaduse korral nõuetekohaselt 
arvesse keskkonnategurite ja inimese poolt 
avaldatava jõu mõju. See nõue peab olema 
täidetud ka transportimise, 
kokkumonteerimise ja lahtimonteerimise 
ajal.

kasutamise ajal kui ka kasutamiste 
vahelisel ajal (kui see on asjakohane), 
võttes vajaduse korral nõuetekohaselt 
arvesse keskkonnategurite ja inimese poolt 
avaldatava jõu mõju. See nõue peab olema 
täidetud ka transportimise, 
kokkumonteerimise ja lahtimonteerimise 
ajal.

Or. en

Muudatusettepanek 92

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – A osa – lõige 2 – punkt l

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(l) vajaduse korral V lisas sätestatud 
osaliselt komplekteeritud masinate 
ühendamisdeklaratsioon ja selliste 
masinate asjakohased montaažijuhendid;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 93

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – B osa – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) osaliselt komplekteeritud masina ja 
selle ettenähtud kasutamise täielik 
kirjeldus;

(a) osaliselt komplekteeritud masina ja 
selle ettenähtud funktsiooni täielik 
kirjeldus, kui see on masinasse või muusse 
osaliselt komplekteeritud masinasse või 
varustusse ühendatud või sellega kokku 
monteeritud;

Or. en
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Muudatusettepanek 94

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – B osa – lõige 2 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j) osaliselt komplekteeritud masina 
montaažijuhendi koopia, nagu on 
sätestatud III lisa punktis 1.7.4;

(j) osaliselt komplekteeritud masinat 
käsitlev ELi deklaratsioon, nagu on 
sätestatud V lisas, ja sellise masina 
asjakohane montaažijuhend, mis on 
sätestatud X lisa punktis 1.7.4;

Or. en

Muudatusettepanek 95

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – B osa – lõige 2 – punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k) osaliselt komplekteeritud 
masinavaldkonna toodete seeriatootmise 
korral sisemeetmed, mida võetakse, et 
tagada osaliselt komplekteeritud 
masinavaldkonna toote vastavus 
kohaldatavatele olulistele tervisekaitse- ja 
ohutusnõuetele;

(k) osaliselt komplekteeritud masina 
seeriatootmise korral sisemeetmed, mida 
võetakse, et tagada osaliselt 
komplekteeritud masina vastavus 
kohaldatavatele olulistele tervisekaitse- ja 
ohutusnõuetele;

Or. en

Muudatusettepanek 96

Ettepanek võtta vastu määrus
IX lisa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Otsusest teatatakse tootjale või tema 
volitatud esindajale.

Otsusest teatatakse tootjale.

Or. en
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Muudatusettepanek 97

Ettepanek võtta vastu määrus
IX lisa – punkt 5 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Vastavusmärgis ja 
vastavusdeklaratsioon

5. CE-märgis ja ELi 
vastavusdeklaratsioon

Or. en

Muudatusettepanek 98

Ettepanek võtta vastu määrus
IX lisa – punkt 5 – alapunkt 5.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5.1. Tootja kinnitab käesolevas 
määruses sätestatud vastavusmärgise ja 
punktis 3.1 osutatud teavitatud asutuse 
vastutusel selle asutuse 
identifitseerimisnumbri igale tootele, mis 
vastab käesoleva määrusega 
kohaldatavatele nõuetele.

5.1. Tootja kinnitab CE-märgise igale 
masinavaldkonna tootele, mis vastab ELi 
tüübihindamissertifikaadis kirjeldatud 
tüübile ja käesoleva määrusega 
kohaldatavatele nõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 99

Ettepanek võtta vastu määrus
IX lisa – punkt 5 – alapunkt 5.2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5.2. Tootja koostab masinavaldkonna 
toote iga mudeli kohta kirjaliku 
vastavusdeklaratsiooni ja säilitab seda riigi 
ametiasutuste jaoks kättesaadavana kümne 
aasta vältel pärast masinavaldkonna toote 
turule laskmist. Vastavusdeklaratsioonist 
peab olema nähtav toote mudel, mille 
kohta see on koostatud.

5.2. Tootja koostab masinavaldkonna 
toote iga mudeli kohta kirjaliku ELi 
vastavusdeklaratsiooni ja säilitab seda riigi 
ametiasutuste jaoks kättesaadavana kümne 
aasta vältel pärast masinavaldkonna toote 
turule laskmist. ELi 
vastavusdeklaratsioonist peab olema 
nähtav toote mudel, mille kohta see on 
koostatud.
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Or. en

Muudatusettepanek 100

Ettepanek võtta vastu määrus
IX lisa – punkt 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastavusdeklaratsiooni koopia tehakse 
põhjendatud taotluse korral asjaomasele 
ametiasutusele kättesaadavaks.

ELi vastavusdeklaratsiooni koopia tehakse 
põhjendatud taotluse korral asjaomasele 
ametiasutusele kättesaadavaks.

Or. en
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SELETUSKIRI

Masinadirektiiviga 2006/42/EÜ on kehtestatud õigusraamistik masinate viimiseks ühtsele 
turule, et tagada masinate vaba liikumine ning kõrgetasemeline kaitse kasutajatele ja muudele 
isikutele, kes puutuvad masinavaldkonna toodetega kokku. 

Komisjon esitas 21. aprillil 2021 ettepaneku masinadirektiivi läbivaatamiseks. Kavandatud 
läbivaatamine toimus 15 aastat pärast praegu kehtiva masinadirektiivi vastuvõtmist, mis 
kajastab komisjoni 2020. aasta tööprogrammi prioriteedi „Digiajastule vastav Euroopa“ 
raames. Samal ajal tegi komisjon ettepaneku uue tehisintellekti käsitleva õigusakti kohta, mille 
peamine eesmärk on kajastada digipöördega seotud muutuseid ja uute tehnoloogiate mõju liidu 
tooteohutust käsitlevatele õigusaktidele. 

Kuna masinaehitussektor on oluline osa inseneritööstusest ja üks ELi majanduse 
tööstussambaid, peab raportöör väga oluliseks kaaluda hoolikalt muudatusi õigusraamistikus, 
et tagada kestlik taastumine COVID-19 kriisist, mis võimaldab samal ajal innovatsiooni ja uue 
disaini arendamist, ning hoida Euroopa tootjad ja projekteerijad konkurentsivõimelised 
ülemaailmselt võrdsetel tingimustel.

Raportöör väljendab heameelt komisjoni ettepaneku üle võtta vastu määrus masinatoodete 
kohta ja toetab täielikult selle vastavusse viimist uue õigusraamistikuga, kuna see tagab 
sidususe muude tooteohutust ja horisontaalset läbipaistvust käsitlevate õigusaktidega. 
Raportöör toetab ka direktiivi muutmist määruseks, kuna see hõlbustab ühetaolist 
kohaldamist kõigis ELi liikmesriikides ja seega kaupade vaba liikumist.

Raporti projekti ettevalmistamisel konsulteeris raportöör ulatuslikult sidusrühmadega ning 
kuulas ära tootjate, teavitatud asutuste ja tarbijate seisukohti ja vajadusi ning arutas lisaks 
ettepanekut komisjoniga.

Selle põhjal teeb raportöör ettepaneku teha komisjoni ettepanekusse järgmised peamised 
muudatused.

1. Kohaldamisala ja mõisted

Raportöör teeb ettepaneku selgitada kohaldamisala, eelkõige seoses mootorsõidukite 
väljajätmisega määrusest. Lisaks teeb raportöör ettepaneku selgitada mitut määratlust, nagu 
„ohutusseadis“, „oluline muudatus“ ja „tootja“, ning soovitab uusi mõisteid „masinavaldkonna 
toode“, „ohutusfunktsioon“, „tehniline dokumentatsioon“ ja „olelusring“, et aidata kaasa 
jõustavate sätete selgemale mõistmisele. 

Kuna määrust kohaldatakse masinavaldkonna toodete suhtes, mis komisjoni ettepaneku 
kohaselt hõlmavad ka osaliselt komplekteeritud masinaid, peab raportöör oluliseks teha 
selgemat vahet osaliselt komplekteeritud masinate ja muude masinakategooriate määratluste 
vahel.

Seda vahet tuleks teha ka masinavaldkonna toodetele üldiselt ja osaliselt komplekteeritud 
masinatele esitatavate nõuete ning ettevõtjate kohustuste, sealhulgas (vastavus-
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)hindamismenetluste puhul. 

2. Kõrge riskitasemega masinavaldkonna tooted

Raportöör teeb ettepaneku asendada kogu tekstis mõiste „kõrge riskitasemega 
masinavaldkonna tooted“ mõistega „potentsiaalselt kõrge riskitasemega masinavaldkonna 
tooted“, kuna ta leiab, et tänapäeval turule lastud masinavaldkonna tooted ei kujuta endast 
vaikimisi suurt riski, vaid ainult teatavates olukordades. 

Lisaks teeb raportöör seoses komisjonile antud volitusega võtta vastu delegeeritud õigusakte 
ettepaneku muuta I lisa, milles loetletakse potentsiaalselt kõrge riskitasemega masinavaldkonna 
tooted, et selliseid delegeeritud õigusakte ei kohaldataks varem kui 36 kuud pärast nende 
jõustumist, et tootjatel oleks piisavalt aega oma disaini ja tootmise kohandamiseks. 

Raportöör rõhutas raportis, et masinavaldkonna tooted peaksid turule laskmisel või kasutusele 
võtmisel vastama olulistele tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.

Lõpetuseks täpsustas raportöör III lisas, et autonoomsete toimingute dispetšjuhtimise 
funktsiooni kaugjuhtimist tuleks rakendada ainult valikuna, tagades, et kaugmeetmed ei 
suurenda riskitaset.

3. Potentsiaalselt kõrge riskitasemega masinavaldkonna toodete vastavushindamine

Raportöör teeb ettepaneku säilitada tootjatele võimalus kasutada potentsiaalselt kõrge 
riskitasemega masinavaldkonna toodete puhul ka VI lisas sätestatud tootmise sisekontrolli 
menetlust (moodul A), kuna ta ei ole veendunud, et selle võimaluse kaotamiseks on piisavalt 
argumente, ning peab samas silmas nii masinavaldkonna toodete ohutust kui ka 
masinaehitussektori konkurentsivõimet ja innovatsiooni paindlikkust. Lisaks on VKEde jaoks 
eriti oluline säilitada võimalus kasutada tootmise sisekontrolli menetlust. 

Lisaks on raportöör seisukohal, et tootja volitatud esindajal ei tohiks olla volitust tagada 
masinavaldkonna toodete vastavushindamist ega vastutada tehnilise dokumentatsiooni 
koostamise eest. Vastavalt uue õigusraamistiku sätetele peaks nende ülesannete eest vastutama 
ainult tootja.

4. Komisjoni volitus võtta vastu tehnilised kirjeldused

Seoses komisjoni ettepanekuga võtta erandkorras vastu rakendusaktid, millega kehtestatakse 
oluliste tervisekaitse- ja ohutusnõuete tehnilised kirjeldused harmoneeritud standardite 
puudumise korral, teeb raportöör ettepaneku, et selliseid tehnilisi kirjeldusi ei kohaldata, kui 
harmoneeritud standardeid tulevikus välja töötatakse. Samuti on raportöör seisukohal, et 
komisjon võiks tehnilisi kirjeldusi koostada ainult juhul, kui Euroopa standardiorganisatsioonid 
ei ole harmoneeritud standardeid kolm aastat pärast standardimistaotluse esitamist esitanud.

5. Dokumentatsioon

Kõik asjakohased tehnilised dokumendid, montaažijuhendid ja deklaratsioonid tuleks esitada 
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digitaalselt või paberil ning kui need esitatakse digitaalselt, peaksid need olema kättesaadavad 
kogu masinavaldkonna toote olelusringi jooksul.

6. Turujärelevalve

Raportöör selgitab liikmesriikide turujärelevalveasutuste õigusi ja ettevõtjate kohustusi juhul, 
kui masinavaldkonna toode ei vasta käesoleva määruse nõuetele või kujutab endast ohtu. Seda 
tehes püüab ta viia turujärelevalvet käsitlevad sätted kooskõlla turujärelevalve määrusega 
(EL) 2019/1020.

7. Tähtajad ja üleminekusätted

Raportöör teeb ettepaneku pikendada direktiivi 2006/42/EÜ kehtetuks tunnistamise tähtaega 
30 kuult 48 kuule pärast uue määruse jõustumise kuupäeva. Sellega seoses pikendati 
üleminekuperioodi ka 42 kuult 60 kuule ning tähtaega, mille jooksul komisjon peab esitama 
oma esimese aruande määruse hindamise kohta, 54 kuult 72 kuule. 
Lõpuks lükati määruse kohaldamise kuupäev 30 kuult pärast selle jõustumist edasi 48 kuule 
pärast selle jõustumist.


