Útmutató az egyéni
védőeszközökre
vonatkozó (EU)
2016/425 számú
rendelethez

A személyi védőfelszerelésről szóló új, 2018 áprilisi 2016/425 számú
szabályozás hatályon kívül helyezi a 89/686/EGK irányelvét a személyi
védőfelszerelésekről. Az új szabályozás bevezetésének célja, hogy
harmonizálja az eljárásokat és reagáljon a személyi védőfelszerelések
kifejlesztésének és európai piacra juttatásának jelenlegi gyakorlatára.
A személyi védőfelszerelésre vonatkozó szabályozás kötelező érvényű
törvényi rendelkezés, amely meghatározza azokat az egyértelmű és részletes
követelményeket, amelyeket teljes egészében alkalmazni kell az EU
tagországoknak. A szabályozás a személyi védőfelszerelés értékesítésének
minden formájára érvényes, beleértve a távolról történő értékesítést is, és
célja az egészségügyi és biztonsági gyakorlat magas szintjének kialakítása,
a felhasználók védelme és a tisztességes verseny biztosítása.
Több elvi változásról beszélhetünk, amelyek a következők:
ŔŔ A termék vonatkozású
osztályozás kockázat
vonatkozásúra módosult
ŔŔ Bizonyos termékkategóriák
besorolása változott
–A most hallásvédelemként
kategorizált veszélyes zaj
(kockázat) a II. kategóriából
a III. kategóriába került

ŔŔ Az EU megfelelőségi
nyilatkozatot (vagy a linket,
ahonnan beszerezhető) minden
termékhez mellékelni kell
ŔŔ A személyi védőfelszerelés
forgalomba hozatalát követően
legalább 10 évig őrzik
a műszaki dokumentációt és
az EU nyilatkozatot

A gazdasági szereplők
kötelezettségei
(Gazdasági szereplő - bárki, aki részt vesz az ellátási
láncban, gyártó, hivatalos képviselő, importőr és
forgalmazó)
ŔŔ Kizárólag jogszabályoknak megfelelő egyéni
védőeszközt hozzon forgalomba
ŔŔ Győződjön meg arról, hogy az egyéni védőeszközhöz
tartozik használati útmutató és információ azon a
nyelven, amelyet könnyen megértenek a fogyasztók
és a többi végfelhasználó
ŔŔ Győződjön meg arról, hogy a tárolási és szállítási
körülmények nem rontják a személyi védőfelszerelés
megfelelőségét
ŔŔ Ha a termék nem megfelelő, tegye meg a szükséges
intézkedéseket
ŔŔ Szükség esetén működjön együtt a hatóságokkal
A gazdasági szereplő kötelezettségei mellett a gyártó,
az importőr és a forgalmazó köteles megfelelni
a következőknek:

ŔŔ 5 év érvényesség / lejárati idő
az új minősítéseknek
ŔŔ Meghatározott kötelezettség
a beszállítói és forgalmazói lánc
gazdasági szereplői számára

A gyártó kötelezettségei
ŔŔ A személyi védőfelszerelések megtervezése és
gyártása a vonatkozó alapvető egészségügyi és
biztonsági követelményeknek megfelelően
ŔŔ A termék forgalomba hozatalakor győződjön meg
arról, hogy az megfelel a 2019. április után hatályba
lépett, a személyi védőfelszerelésekre vonatkozó
szabályozásnak
ŔŔ A II. és III. kategóriába tartozó termékeket 5 évenként
felül kell vizsgáltatni
ŔŔ Mellékelje a személyi védőfelszerelés mellé
az EU megfelelőségi nyilatkozatot, vagy a linket,
ahonnan beszerezhető
ŔŔ A személyi védőfelszerelés forgalomba hozatalát
követően legalább 10 évig őrizze meg a műszaki
dokumentációt és az EU nyilatkozatot
ŔŔ Valamennyi személyi védőfelszerelést lássa el
a megfelelő jelöléssel és postacímmel (ahol ez nem
lehetséges, akkor a csomagolást vagy a személyi
védőfelszereléshez mellékelt dokumentumot)

Az importőr kötelezettségei

A forgalmazó kötelezettségei

ŔŔ A személyi védőfelszerelés forgalomba hozatala előtt
az importőr köteles meggyőződni arról, hogy:
–– A gyártó végrehajtotta a megfelelő megfelelőségi
vizsgálatot
–– A személyi védőfelszerelés rendelkezik a CE
jelöléssel és a szükséges dokumentumokkal

ŔŔ A személyi védőfelszerelés forgalomba hozatala előtt
a forgalmazó köteles meggyőződni arról, hogy:

ŔŔ Az importőr köteles feltüntetni a személyi
védőfelszerelésen a nevét, bejegyzett márkanevét
vagy bejegyzett védjegyét és a postacímét
ŔŔ Ha az importőr úgy véli, vagy oka van feltételezni,
hogy a személyi védőfelszerelés nem megfelelő, nem
hozhatja forgalomba és köteles tájékoztatni erről a
gyártót és a piacfelügyeletet
ŔŔ A személyi védőfelszerelés forgalomba hozatalát
követően legalább 10 évig őrizze meg a műszaki
dokumentáció és az EU nyilatkozat egy példányát

–– A személyi védőfelszerelést ellátták CE jelöléssel
–– A személyi védőfelszereléshez tartozik használati
útmutató és információ azon a nyelven, amelyet
könnyen megértenek a fogyasztók és a többi
végfelhasználó
–– A gyártó és az importőr megfelelt
a követelményeknek
ŔŔ Ha a forgalmazó úgy véli, vagy oka van feltételezni,
hogy a személyi védőfelszerelés nem megfelelő,
köteles kivonni a forgalomból, illetve visszahívni,
majd tájékoztatni erről a gyártót és a piacfelügyeletet

Ajánlások a személyi
védőfelszerelés felhasználói
számára
ŔŔ Amennyiben lehetséges, kérje el a személyi
védőfelszerelés forgalmazójától a megfelelőséget
igazoló dokumentációt
ŔŔ Képezze ki a munkavállalókat a személyi
védőfelszerelés megfelelő kiválasztására és
használatára
ŔŔ Győződjön meg a személyi védőfelszerelés
megfelelő karbantartásáról és rendeltetésszerű
használatáról

A szabályozás időrendje
A szabályozás
elfogadva

A szabályozás megjelentetve
ŔŔ A személyi védőfelszerelésekről
szóló irányelv hatályon kívül
helyezve
ŔŔ A személyi védőfelszerelésekről
szóló (EU) 2016/425 szabályozás
érvényes

2016. április

2018. április

Véget ér az átmeneti
időszak
Valamennyi forgalomban
lévő terméknek meg kell
felelnie a szabályozásban
foglaltaknak

A személyi védőfelszerelésekre
vonatkozó irányelv alapján
kiadott EK típusú igazolás
érvénytelen
Valamennyi, a beszállítói láncban
lévő terméknek meg kell felelnie
a szabályozásban foglaltaknak

2019. április

2023. április

Átmeneti időszak

A személyi védőfelszerelésekről szóló új szabályozáshoz kiadott EU típusú igazolások

A gyártók által forgalomba hozott valamennyi termék megfelel a személyi
védőfelszerelésekről szóló szabályozásnak

Források
További információt a veszélyes
zaj II. kategóriából III. kategóriába
helyezéséről lásd:
https://www.3M.co.uk/3M/en_GB/
worker-health-safety-uk/safetysolutions/harmful-noise-regulation/

Megfelelési nyilatkozat és
EU minősítések
A 3M termékek megfelelési nyilatkozatai és
EU minősítései az alábbi linkeken találhatók:
Légzésvédő termékek minősítésválasztója:
www.3M.com/Respiratory/certs
Hegesztőtermékek minősítés kiválasztó:
www.3M.com/Welding/certs
Zuhanásgátló termékek minősítésválasztója:
www.3M.com/FallProtection/DOC
PELTOR kommunikációs termékek
minősítés kiválasztó
http://www.3M.com/Peltor/DOC
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