2016/425 Sayılı Kişisel
Koruyucu Donanım
(KKD) Yönetmeliği
Kılavuzu(AB)

Nisan 2018 itibariyle, 2016/425 sayılı yeni Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)
Yönetmeliği, 89/686/EEC sayılı KKD Direktifini yürürlükten kaldırmıştır.
Süreçlerin uyumlaştırılması ve KKD'nin Avrupa'da piyasaya sunulması
ve getirilmesine yönelik mevcut uygulamaların yansıtılması için yeni
yönetmelik getirilmiştir.
KKD Yönetmeliği bağlayıcı bir yasama tasarrufudur ve AB üye devletlerinde
bütünüyle uygulanması gereken açık ve ayrıntılı şartlar getirir. Yönetmelik,
uzaktan satış dahil olmak üzere tüm KKD tedarik türleri için geçerlidir
ve yüksek düzeyde sağlık ve güvenlik uygulamalarını, kullanıcıların
korunmasını ve adil rekabetin sağlanmasını amaçlamaktadır.
Bazı temel değişiklikler vardır:
ŔŔ Sınıflandırmanın, ürünle ilgili
sınıflandırmadan riskle ilgili
sınıflandırmaya değiştirilmesi
ŔŔ Belli ürün kategorileri için
sınıflandırma değişikliği
- 'zararlı gürültü' (risk)
olarak sınıflandırılan işitme
koruması, Kategori II'den
Kategori III'e geçmiştir

ŔŔ AB Uyumluk Beyanı (veya
bunun elde edilebileceği bir
bağlantı) her ürünle birlikte
sağlanmalıdır
ŔŔ Teknik belgeler ve AB uygunluk
beyanı, KKD piyasa sürüldükten
sonraki 10 yıl boyunca
tutulmalıdır

Ekonomik işletmecilerin
yükümlülükleri
(Ekonomik işletmeci - tedarik zincirine müdahale eden
herkes; üreticiler, yetkili temsilciler, ithalatçılar ve
distribütörler)
ŔŔ Piyasaya yalnızca uyumlu KKD'yi sürün
ŔŔ KKD'nin, tüketiciler ve diğer son kullanıcılar
tarafından kolayca anlaşılabilecek bir dilde talimatlar
ve bilgiler ile sunulduğundan emin olun
ŔŔ Depolama veya nakliye koşullarının KKD'nin
uygunluğunu tehlikeye atmadığından emin olun
ŔŔ Ürün uygunsuzluğu durumunda düzeltici önlem alın
ŔŔ Yetkililerle gerektiği şekilde işbirliği yapın
Ekonomik işletmeci yükümlülüklerine ek olarak üretici,
ithalatçı ve distribütör aşağıdakilere uymalıdır:

ŔŔ yeni sertifikalar için bitiş tarihi /
5 yıl geçerlilik
ŔŔ Tedarik ve dağıtım zincirindeki
ekonomik işletmecilere yönelik
yükümlülükler belirtilmiştir

Üreticilerin yükümlülükleri
ŔŔ KKD ürünlerinin geçerli iş sağlığı ve güvenliği
gereksinimlerine uygun olarak tasarlanması ve
üretilmesi
ŔŔ Nisan 2019’dan sonra ürünleri piyasaya sürerken KKD
Yönetmeliği gerekliliklerine uygunluğun sağlanması
ŔŔ Tüm Kategori II ve Kategori III ürünleri her 5 yılda bir
yeniden onaylanır
ŔŔ AB’nin KKD’ye uygunluk beyanının veya bunun elde
edilebileceği bir bağlantının sağlanması
ŔŔ KKD piyasaya sürüldükten sonra en az 10 yıl boyunca
teknik belgelerin ve AB beyanının saklanması
ŔŔ Tüm KKD ürünlerinin doğru işaretlerle ve posta
adresleriyle işaretlenmesi (bunun mümkün olmadığı
yerlerde, ambalajında veya KKD ile birlikte verilen bir
belgede işaretlenmesi)

İthalatçıların yükümlülükleri

Distribütörlerin yükümlülükleri

ŔŔ KKD'yi piyasaya sürmeden önce ithalatçılar
aşağıdakileri sağlamalıdır:
–– Üretici tarafından uygun uyumluluk değerlendirme
prosedürünün gerçekleştirilmiş olması
–– KKD'nin CE işareti taşıması ve gerekli bilgilerle
birlikte sunulması

ŔŔ KKD'yi piyasaya sürmeden önce, distribütörler şunları
doğrulamalıdır:

ŔŔ İthalatçılar, KKD üzerinde adlarını, kayıtlı ticari
adlarını veya kayıtlı ticari markalarını ve posta
adreslerini belirtir
ŔŔ İthalatçının KKD'nin uygun olmadığını düşündüğü
durumlarda, ithalatçı ürünü piyasaya sürmez ve
üreticiyi ve piyasa gözetim yetkililerini bilgilendirir
ŔŔ KKD piyasaya sürüldükten sonra en az 10 yıl süreyle
AB uygunluk beyanının bir kopyasının saklanması

–– KKD'nin CE işaretini taşıdığını
–– KKD'nin, tüketiciler ve diğer son kullanıcılar
tarafından kolayca anlaşılabilecek bir dilde gerekli
bilgiler ve talimatlar ile sunulduğunu
–– Üreticinin ve ithalatçıların gerekliliklere uyduğunu
ŔŔ Distribütörün KKD'nin uygun olmadığını düşündüğü
durumlarda, distribütör ürünü iptal eder veya toplatır
ve üreticiyi ve piyasa gözetim yetkililerini bilgilendirir.

KKD kullanıcısı için öneriler
ŔŔ KKD tedarikçinizden yönetmeliğe uygun olduğunu
gösteren belgeleri talep edin
ŔŔ İşçileri doğru KKD seçimi ve kullanımı konusunda
eğitin
ŔŔ Tüm KKD'lerin amaçlarına uygun bir şekilde
muhafaza edildiğinden ve kullanıldığından emin olun

Yönetmeliğin zaman çizelgesi
Yönetmelik
onaylandı

Yönetmelik yayınlandı

Geçiş dönemi sonu

ŔŔ KKD Direktifi yürürlükten
kaldırıldı

Piyasaya sürülen tüm
ürünler yönetmelikle uyumlu
olmalıdır

ŔŔ KKD Yönetmeliği
2016/425 geçerlidir (AB)

Nisan 2016

Nisan 2018

Nisan 2019

KKD Direktifi kapsamında
verilen EC tipi inceleme
sertifikaları geçersizdir
Tedarik zincirindeki tüm
ürünler yönetmelikle uyumlu
olmalıdır

Nisan 2023

Geçiş dönemi

Yeni KKD Yönetmeliğine verilen AB Tipi sertifikalar

Üreticiler tarafından piyasa sürülen tüm ürünler KKD Yönetmeliğine uygun olmalıdır

Kaynaklar
Zararlı gürültünün Kategori
II'den Kategori III'e yeniden
sınıflandırılması hakkında daha fazla
bilgi için lütfen bkz.
https://www.3M.co.uk/3M/en_GB/
worker-health-safety-uk/safetysolutions/harmful-noise-regulation/

Uygunluk beyanları ve AB
sertifikaları
3M ürünleri için olan Uygunluk Beyanları ve AB
sertifikaları aşağıdaki bağlantılarda bulunabilir:
Solunum Koruma Ürünleri Serifika
Seçim Kılavuzu:
www.3M.com/Respiratory/certs
Kaynakçılık Ürünleri Sertifika
Seçim Kılavuzu:
www.3M.com/Welding/certs
Yüksekte Çalışma Ürünleri
Sertifika Seçim Kılavuzu:
www.3M.com/FallProtection/DOC
PELTOR İletişim Ürünleri Sertifika
Seçim Kılavuzu
http://www.3M.com/Peltor/DOC
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