Rozporządzenie (UE) ŚOI 2016/425
`
Wejście w życie
nowych przepisów

Stosowanie się do
nowego rozporządzenia

20 KWIETNIA 2016

1.

Ostateczny termin
wprowadzenia na rynek
produktów zgodnych ze
starą dyrektywą

21 KWIETNIA 2018

21 KWIETNIA 2019

Okres ważności dla producenta
certyfikatów CE wydanych zgodnie ze
starą dyrektywą

21 KWIETNIA 2023

Metody i harmonogram stosowania::

Rozporządzenie (UE) 2016/425 weszło w życie w dniu 20 kwietnia 2016 r. i obowiązuje od 21 kwietnia
2018 r. Jednak w następnym roku nowe przepisy będą współistnieć z dyrektywą 89/686, która zostanie
ostatecznie zniesiona 21 kwietnia 2019 r.
Oznacza to, że w roku przejściowym firmy będą mogły udostępniać na rynku produkty zgodne zarówno
ze starymi jak i nowymi przepisami.
(Wprowadzanie do obrotu oznacza pierwsze udostępnienie ŚOI na rynku europejskim = moment, w
którym towary są rozliczane przez organy celne).
Pod koniec okresu przejściowego środki ochrony indywidualnej mogą zostać udostępnione na rynku
tylko wtedy, gdy są zgodne z rozporządzeniem.
Nie oznacza to jednak, że środki ochrony indywidualnej spełniające wymagania poprzednich
przepisów nie będą mogły być wprowadzane do obrotu na rynku:
Artykuł 47 ust. 1 rozporządzenia (UE) stanowi, że certyfikaty produktów udostępnionych na rynku przed
21 kwietnia 2019 r. i wydane zgodnie z przepisami dyrektywy, pozostają ważne do 21 kwietnia 2023 r.,
chyba, że ich data wygaśnie wcześniej. Pod koniec tego okresu konieczne będzie przeprowadzenie
nowej certyfikacji zgodnie z rozporządzeniem.
Wszystkie produkty już obecne w łańcuchu dystrybucji (tj. będące na rynku, a zatem dostępne w
dowolnym magazynie UE, u dystrybutorów, hurtowników lub sprzedawców detalicznych), mogą być
sprzedawane, do momentu wygaśnięcia swojej daty ważności, (jeśli wskazano) lub odpowiedniego
certyfikatu WE, jeśli świadectwo nie wymienia daty ważności, aż do daty ważności 21/04/2023 (ostatni
termin ważności certyfikatów WE na mocy dyrektywy 89/686 / EWG).
Przypominamy, że zgodnie z nowym rozporządzeniem użytkownicy końcowi nie są uznawani za
podmioty gospodarcze i dlatego nadal mogą używać ŚOI, które są certyfikowane zgodnie ze starą
dyrektywą 89/686 EWG nawet po tej dacie (21/04/2023) i do czasu wygaśnięcia daty ważności, jeśli
producent ją wskaże.

2.

Główne zmiany rozporządzenia w porównaniu z uchyloną dyrektywą:

- Klasyfikacja ŚOI opiera się obecnie na kategoriach ryzyka, a nie na produktach;
- Zmodyfikowano klasyfikację niektórych kategorii produktów;
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- Ochrona słuchu, obecnie klasyfikowana, jako chroniąca przez „szkodliwym hałasem”, zostanie
przeniesiona z kategorii II do kategorii III;
- Do każdego produktu musi być dołączona deklaracja zgodności UE (lub link do strony, na której ta
deklaracja jest dostępna);
- Dokumentacja techniczna i deklaracja zgodności UE muszą być przechowywane przez okres 10 lat od
daty wprowadzenia ŚOI na rynek;
- Nowo wydane certyfikaty mają okres ważności / termin ważności 5 lat;
- Opisano obowiązki podmiotów gospodarczych w łańcuchu dostaw i dystrybucji.
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA I ODPOWIEDZI O OKRESIE PRZEJŚCIOWYM
ROZPORZĄDZENIA:
D. Jestem użytkownikiem końcowym: zgodnie z nowym europejskim rozporządzeniem 2016/425, jak
długo mogę kontynuować stosowanie środków ochrony indywidualnej, certyfikowanych zgodnie ze starą
dyrektywą EWG 89/686?
Odp..: Zakupione ŚOI, certyfikowane zgodnie ze starą dyrektywą EWG 89/686, mogą być nadal
używane, aż do wygaśnięcia daty ważności, jeśli jest ona wskazana przez producenta
D. Jestem dystrybutorem: zgodnie z nowym rozporządzeniem europejskim 2016/425, jak długo mogę
kontynuować sprzedaż środków ochrony indywidualnej certyfikowanych zgodnie ze starą dyrektywą
EWG 89/686?
Odp..:, Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy podkreślić poniższe dwie definicje:
- „udostępnione na rynku”: dostawa ŚOI do dystrybucji lub użytkowania na rynku UE w ramach
działalności handlowej (dystrybutorzy)
- “Wprowadzenie do obrotu” oznacza pierwsze udostępnienie ŚOI na rynku UE (producenci i importerzy)
Na tym etapie możemy powiedzieć, że wszystkie ŚOI zgodne ze starą dyrektywą EWG 89/686
„wprowadzone do obrotu” (tj. odprawione przez organy celne) przed 21 kwietnia 2019 r., mogą być
udostępnione do czasu wygaśnięcia ich dat ważności, jeśli jest wskazana przez producenta (tj. nie
później niż 21 kwietnia 2023 r.).
* Niniejsza publikacja została przygotowane przez Industrial Starter S.p.A. na podstawie komunikatów
dostępnych w momencie publikacji i stanowi jedynie pomoc w poznaniu niektórych aspektów
związanych z nowym rozporządzeniem (UE) 2016/425. W związku z powyższym, nie należy jej
traktować, jako wyczerpującego dokumentu dotyczącego treści samego rozporządzenia.
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