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Centralny Instytut Ochrony Pracy
 – Pañstwowy Instytut Badawczy

Propozycje Komisji Europejskiej
w zakresie nowelizacji dyrektywy 89/686/EWG 
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W artykule omówiono najwa¿niejsze zmiany do dyrektywy 89/686/EWG proponowane przez 
Komisjê Europejsk¹ oraz mo¿liwe konsekwencje wynikaj¹ce z tych zmian dla producentów i dys-
trybutorów rodków ochrony indywidualnej.

European Commission�s suggestions on amending Directive 89/686/EEC  
This article discusses the main changes proposed in the amendment of Directive 89/686/EEC directive by the 
European Commission and the possible consequences of these changes for manufacturers and distributors 
of personal protective equipment.

Wstêp
Dyrektywa Rady 89/686/EWG [1] zosta³a 

uchwalona ponad 23 lata temu, a jej g³ównym 
celem by³a harmonizacja we wszystkich krajach 
cz³onkowskich przepisów, dotycz¹cych wprowa-
dzania do obrotu rodków ochrony indywidualnej, 
u³atwienie swobodnego przep³ywu tych wyrobów 
w Europie oraz zapewnienie wysokiego poziomu 
bezpieczeñstwa dla u¿ytkowników. Ze wzglêdu 
na konieczno æ dostosowania dyrektywy do no-
wych aktów prawnych, zmieniaj¹cych horyzontal-
ne przepisy techniczne, podjêto prace zmierzaj¹ce 
do jej nowelizacji. Znowelizowana dyrektywa 
zostanie dostosowana do wymagañ:

• rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 9 lipca 2008 r. nr 765/2008 [2] usta-
nawiaj¹cego wymagania w zakresie akredytacji 
i nadzoru rynku odnosz¹ce siê do warunków 
wprowadzania produktów do obrotu i uchylaj¹-
cego rozporz¹dzenie (EWG) nr 339/93, którego 
wej cie w ¿ycie nast¹pi³o 1 stycznia 2010 r.

• decyzji Parlamentu Europejskiego z dnia 9 lip-
ca 2008 r. nr 768/2008/EC [3] w sprawie wspól-
nych ram dotycz¹cych wprowadzania produktów 
do obrotu, uchylaj¹cej decyzjê 93/465/EWG.

Dodatkow¹ przes³ank¹ wprowadzenia zmian 
w obecnej dyrektywie jest ponadto potrzeba 
doprecyzowania i zredagowania przepisów w taki 

sposób, aby nie powodowa³y one problemów 
interpretacyjnych.

Zgodnie z przyjêtym harmonogramem prac 
projekt dyrektywy powinien byæ przyjêty przez 
Komisjê Europejsk¹ na pocz¹tku 2013 roku1, 
a nastêpnie przekazany pod obrady Parlamentu 
Europejskiego. Proponowane przez Komisjê 
Europejsk¹ zmiany dotycz¹ zakresu obowi¹-
zywania dyrektywy, kategoryzacji wybranych 
rodków ochrony indywidualnej, procedur oceny 

zgodno ci wyrobów, wymagañ dotycz¹cych 
dokumentacji technicznej dostarczanej przez 
producentów wyrobów, okresu wa¿no ci oraz 
zawarto ci certyfikatów oceny typu WE, wy-
magañ zasadniczych, dostosowania dyrektywy 
do nowych ram legislacyjnych.

Zakres wyrobów
objêtych wymaganiami dyrektywy

Celem wprowadzenia zmian jest precyzyjne 
wyja nienie zakresu stosowania dyrektywy, 
a w szczególno ci zapewnienie wiêkszej przejrzy-
sto ci, co jest rodkiem ochrony indywidualnej, 
a co nie. Ponadto istnieje potrzeba wprowadzenia 

1 Informacja uzyskana podczas spotkania grupy roboczej 
ds. rodków ochrony indywidualnej dzia³aj¹cej przy Komisji 
Europejskiej (PPE WG). Prawdopodobnie dokument zostanie 
przekazany do PE po nastêpnym spotkaniu grupy roboczej.

zmian dotycz¹cych zakresu wyrobów objêtych 
wymaganiami dyrektywy. Komisja Europejska 
proponuje dodatkowo objêcie zakresem dyrektywy 
rêkawic do zmywania oraz rêkawic do obs³ugi pie-
karnika do u¿ytku nieprofesjonalnego. Jednocze nie 
proponowane jest wy³¹czenie z zakresu dyrektywy 
odzie¿y chroni¹cej przed ekstremalnymi warunkami 
atmosferycznymi do u¿ytku zawodowego. Wyklu-
czenie to podyktowane jest brakiem jasnej defi-
nicji ekstremalnych warunków atmosferycznych, 
z czym ³¹czy siê z kolei powstawanie problemów 
z interpretacj¹ przez producentów oraz organy 
nadzoru rynku, czy wyroby te s¹ rodkami ochrony 
indywidualnej, czy te¿ nie. Dodatkowe problemy 
interpretacyjne stwarza fakt, ¿e je li producent 
zadeklaruje zastosowanie tej samej odzie¿y do u¿yt-
ku pozazawodowego, to zostaje ona wykluczona 
z zakresu dyrektywy 89/686/EWG [4].

Jednak proponowana przez Komisjê zmiana 
wzbudza znaczne kontrowersje zarówno w ród 
producentów odzie¿y ochronnej, jak i jej u¿yt-
kowników. Ci pierwsi obawiaj¹ siê nieuczciwej 
konkurencji ze strony importerów taniej odzie¿y 
z krajów Dalekiego Wschodu. Natomiast u¿yt-
kownicy obawiaj¹ siê znacznego pogorszenia 
jej jako ci. Istotnym argumentem przemawia-
j¹cym za objêciem wymaganiami dyrektywy 
odzie¿y chroni¹cej przed ekstremalnymi warun-
kami atmosferycznymi przeznaczonej do u¿ytku 
zawodowego jest konieczno æ zapewnienia 
jej u¿ytkownikom potwierdzonej badaniami, 
skutecznej ochrony przed z³¹ pogod¹. Ekspo-
zycja na ekstremalne warunki atmosferyczne 
mo¿e mieæ znacz¹cy wp³yw na bezpieczeñstwo 
pracowników, m.in. budowlanych.

Obecnie w grupie ekspertów ds. rodków 
ochrony indywidualnej, dzia³aj¹cej przy Komisji 
Europejskiej trwaj¹ równie¿ dyskusje dotycz¹ce 
w³¹czenia do zakresu dyrektywy odzie¿y do u¿yt-
ku zawodowego, chroni¹cej przed naturalnym 
promieniowaniem UV. Ustalono, ¿e odzie¿ 
ta jest rodkiem ochrony indywidualnej, nie usta-
lono jednak jeszcze jej kategorii.

Zmiana kategorii 
rodków ochrony indywidualnej

Obecnie wykaz rodków ochrony indywidual-
nej zakwalifikowanych do kategorii III okre lony 
jest w tre ci dyrektywy. Zgodnie z definicj¹ 
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okre lon¹ w dyrektywie 89/686/EWG do rod-
ków ochrony indywidualnej III kategorii zalicza 
siê rodki „o z³o¿onej konstrukcji przeznaczone 
do ochrony przed zagro¿eniem ¿ycia lub przed 
zagro¿eniami, które mog¹ powodowaæ powa¿ne 
i nieodwracalne uszkodzenia zdrowia, a których 
natychmiastowych skutków dzia³ania, wed³ug 
projektanta, u¿ytkownik nie jest w stanie stwier-
dziæ w odpowiednim czasie”.

Ze wzglêdu na sformu³owanie „do tej kate-
gorii nale¿¹ wy³¹cznie” nie mo¿na obecnie za-
kwalifikowaæ do III kategorii takich wyrobów, jak:

• rodki ochrony indywidualnej stosowane 
do ochrony przed przeciêciem rêczn¹ pilark¹ 
³añcuchow¹ (w tym odzie¿, obuwie i rêkawice)

• rodki ochrony indywidualnej chroni¹ce 
przed utoniêciem (w szczególno ci kamizelki 
ratunkowe)

• kamizelki kuloodporne, kamizelki chroni¹ce 
przed uderzeniem no¿em, ig³¹ lub kolcem

• rodki ochrony indywidualnej stosowane 
podczas ciêcia wysokoci nieniowego (odzie¿, 
obuwie, rêkawice oraz os³ony twarzy).

Ze wzglêdu na rodzaj zagro¿eñ, przed którymi 
chroni¹ te wyroby oraz ciê¿ko æ urazów, które 
mog¹ wyst¹piæ, mo¿na stwierdziæ, ¿e wyroby te 
chroni¹ u¿ytkownika przed zagro¿eniami zdrowia 
lub ¿ycia, w zwi¹zku z tym spe³niaj¹ wymagania 
okre lone w definicji rodków ochrony indywi-
dualnej kategorii III.

Komisja Europejska rozwa¿a równie¿ zmianê 
kategoryzacji rodków ochrony indywidualnej 
chroni¹cych przed ha³asem (w szczególno ci 
wk³adek przeciwha³asowych). Zdaniem niektó-
rych ekspertów rodki te, ze wzglêdu na problemy 
z ich poprawnym stosowaniem, powinny byæ 
zakwalifikowane równie¿ do kategorii III. Pro-
pozycja zakwalifikowania ochronników s³uchu 
do III kategorii nie jest jeszcze przes¹dzona, 
bêdzie przedmiotem dyskusji podczas kolejnych 
posiedzeñ grupy ekspertów ds. rodków ochrony 
indywidualnej.

Zdaniem autora wprowadzenie opisanych 
zmian mo¿e mieæ istotny wp³yw na dzia³alno æ 
producentów i dystrybutorów tych wyrobów. 
Producenci bêd¹ musieli ponie æ znacz¹ce 
koszty zwi¹zane z konieczno ci¹ prowadzenia 
nadzoru nad certyfikatami oceny typu WE przez 
jednostki notyfikowane. Zgodnie z obowi¹zuj¹-
cymi obecnie procedurami, okre lonymi w art. 
11 dyrektywy, jednostka notyfikowana powinna 
corocznie przeprowadziæ inspekcjê oraz pobraæ 
próbki wyrobów do badañ (nadzór wg art. 11A) 
lub przeprowadziæ audyt systemu zarz¹dzania 
jako ci¹ produkcji (nadzór wg art. 11B).

Zmiana procedur 
oceny zgodno ci wyrobów

W zwi¹zku z konieczno ci¹ dostosowania 
dyrektywy 89/686/EWG do decyzji Parlamentu 
Europejskiego i Rady UE nr 768/2008/WE [3] 
istnieje konieczno æ zast¹pienia procedur oceny 
zgodno ci opisanych obecnie w dyrektywie 
w odniesieniu do poszczególnych „kategorii” 
rodków ochrony indywidualnej odpowiednimi 

„modu³ami oceny zgodno ci”. Podstawow¹ ide¹ 
Komisji Europejskiej jest zminimalizowanie zmian 
w obowi¹zuj¹cych obecnie wymaganiach dyrek-
tywy, zmiany te maj¹ jedynie charakter formalny.

W odniesieniu do wyrobów „kategorii I” 
dotychczasowa procedura oceny zgodno ci 
zostanie zast¹piona modu³em A, opisanym 
w decyzji nr 768/2008/UE. Modu³ A obejmuje 
wewnêtrzn¹ kontrolê projektowania wyrobu oraz 
produkcji i nie wymaga obowi¹zkowego udzia³u 
jednostki notyfikowanej w procedurze oceny 
typu wyrobu. W przypadku wyrobów kategorii II 
dotychczasowa procedura oceny typu wyrobów 
zostanie zast¹piona procedur¹ opisan¹ w module 
B cytowanej decyzji. Procedura ta obejmuje we-
wnêtrzn¹ kontrolê podczas projektowania wyro-
bu, jego produkcji oraz przeprowadzenie oceny 
typu wyrobu przez jednostkê notyfikowan¹. Dla 
wyrobów kategorii III przewidziano mo¿liwo æ 
wyboru przez producenta modu³u B oraz F1 lub 
zastosowanie modu³u D.

Procedury opisane w tych modu³ach s¹ zbli-
¿one do wymagañ okre lonych w artyku³ach 
11A i 11B dyrektywy 89/686/EWG. Producent 
wyrobów zakwalifikowanych do kategorii III 
bêdzie mia³ mo¿liwo æ wyboru nadzoru nad 
certyfikatem poprzez audyt certyfikowanego 
systemu zarz¹dzania jako ci¹ (obecnie procedura 
nadzoru wg art. 11B dyrektywy) lub badania labo-
ratoryjne pobranych losowo z produkcji wyrobów 
(procedura wg art. 11A dyrektywy).

Okres wa¿no ci certyfikatów 
oceny typu WE

Z uwagi na problemy zwi¹zane z obecno ci¹ 
na rynku UE wyrobów niespe³niaj¹cych wymagañ 
dyrektywy, mimo posiadania przez ich producen-
tów lub importerów certyfikatów oceny typu, 
Komisja Europejska zadecydowa³a o wprowa-
dzeniu limitu wa¿no ci tych certyfikatów. Nale¿y 
podkre liæ, ¿e obecnie jednostki notyfikowane 
w niektórych krajach (w tym w Polsce) wydaj¹ 
certyfikaty z okre lonym terminem wa¿no ci. 
Podstaw¹ tej decyzji jest zalecenie do stosowania 
(Recomendation for use) nr 136, wdro¿one przez 
Komitet Horyzontalny Jednostek Notyfikowa-
nych oraz zatwierdzone przez grupê ekspertów 
ds. rodków ochrony indywidualnej, dzia³aj¹c¹ 
przy Komisji Europejskiej. Zgodnie z tym zalece-
niem jednostki notyfikowane powinny wydawaæ 
certyfikaty z maksymalnie 5-letnim okresem 
wa¿no ci. Po up³ywie tego okresu producent 
powinien wyst¹piæ o przed³u¿enie certyfikatu 
oceny typu WE. Je li producent lub upowa¿niony 
przedstawiciel chce odnowiæ certyfikat, wymaga-
ne jest z³o¿enie pisemnego wniosku do jednostki 
notyfikowanej zawieraj¹cego:

• potwierdzenie nazwy i adresu firmy
• potwierdzenie adresu miejsca produkcji
• potwierdzenie, ¿e nie zosta³y wprowadzo-

ne zmiany w wyrobie, w tym jego elementach 
i podzespo³ach

• kopiê aktualnego rysunku technicznego 
wyrobu i fotografie, opis znakowania i informacji 
dostarczanej przez producenta

• dane z kontroli wyrobu i urz¹dzeñ kontro-
lnych, które by³y stosowane do sprawdzenia 
zgodno ci rodka ochrony indywidualnej z wy-
maganiami normy zharmonizowanej lub inn¹ 
dokumentacj¹ techniczn¹

• dla wyrobów kategorii III informacje doty-
cz¹ce statusu kontroli wg art. 11 dyrektywy.

Dodatkowo do wniosku powinien zostaæ za-
³¹czony co najmniej 1 egzemplarz wyrobu repre-
zentatywnego dla bie¿¹cej produkcji. Producent 
mo¿e dostarczyæ dodatkowe dokumenty wspo-
magaj¹ce wniosek o odnowienie certyfikatu, 
np. niezale¿ne certyfikaty dla wyrobu, certyfikat 
systemu zarz¹dzania jako ci¹ produkcji.

Jednostka notyfikowana powinna dokonaæ 
weryfikacji dostarczonej dokumentacji w ci¹gu 2 
miesiêcy od jej otrzymania. Weryfikacja musi byæ 
przeprowadzona z uwzglêdnieniem wymagañ 
ostatniej wersji dyrektywy 89/686/EWG. Je li 
jednostka notyfikowana stwierdzi zgodno æ 
wyrobu z obowi¹zuj¹cymi wymaganiami, 
wydaje certyfikat z tym samym numerem, 
wa¿ny na kolejne 5 lat. Natomiast je li zostan¹ 
stwierdzone ró¿nice, wnioskodawca powinien 
wyja niæ wszelkie niezgodno ci przed wydaniem 
certyfikatu.

Tre æ certyfikatu oceny typu WE
Jednym z problemów zg³aszanych przed 

organa nadzoru rynku s¹ ró¿nice w tre ci cer-
tyfikatów oceny typu WE w poszczególnych 
krajach cz³onkowskich. Obecnie w znacznej 
czê ci certyfikatów oceny typu WE, szczególne 
tych wydanych ponad 10 lat temu, brak jest jed-
noznacznej identyfikacji wyrobów, odniesienia 
do dokumentacji technicznej oraz parametrów 
ochronnych rodków ochrony indywidualnej. 
Powoduje to znaczne utrudnienia dla organów 
nadzoru rynku. W zwi¹zku z tym Komisja Euro-
pejska proponuje harmonizacjê tre ci certyfika-
tów oceny typu WE. Odpowiadaj¹c na propozycjê 
KE Komitet Horyzontalny Jednostek Notyfiko-
wanych opracowa³ zalecenia do stosowania 
(Recomendation for use) nr 138, zawieraj¹ce 
wymagania dotycz¹ce minimalnej zawarto ci 
certyfikatów oceny typu WE.

Zgodnie z tymi zaleceniami w certyfikacie 
powinny zostaæ zawarte nastêpuj¹ce informacje:

• nazwa i nr identyfikacyjny jednostki noty-
fikowanej

• nazwa i adres producenta lub autoryzowa-
nego przedstawiciela

• o wiadczenie potwierdzaj¹ce zgodno æ 
wyrobu z wymaganiami dyrektywy (je li nor-
my zharmonizowane zosta³y zastosowane 
do potwierdzenia zgodno ci wyrobu, to powinny 
zostaæ one podane)

• szczegó³owe informacje na temat wyrobu 
bêd¹cego przedmiotem certyfikatu (typ rodka 
ochrony indywidualnej, model lub numer kata-
logowy)

• ustalone na podstawie badañ w³a ciwo ci 
ochronne
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• informacje niezbêdne do identyfikacji wy-
robu lub odno nik do dokumentacji technicznej 
zawieraj¹cej te dane

• warunki wa¿no ci certyfikatu, np. data 
wystawienia, data wprowadzenia zmian, data 
wyga niêcia certyfikatu

• informacje dotycz¹ce nadzoru nad certyfi-
katem, zgodnie z artyku³em 11 dyrektywy.

Zmiana wymagañ 
dotycz¹cych dokumentacji
dostarczanej przez producenta

Komisja Europejska proponuje wprowadzenie 
jedynie niewielkich zmian w tym zakresie. Do naj-
wa¿niejszych z nich mo¿na zaliczyæ:

• obowi¹zek do³¹czania deklaracji zgodno ci 
do instrukcji u¿ytkowania

• rozszerzenie wymagañ dotycz¹cych za-
warto ci dokumentacji dla wyrobów kategorii I.

Wprowadzenie zmiany dotycz¹cej dostar-
czania deklaracji zgodno ci do ka¿dego wyrobu 
mo¿e siê wi¹zaæ siê ze zwiêkszeniem kosztów dla 
producentów rodków ochrony indywidualnej, 
spowodowanych konieczno ci¹ drukowania 
dodatkowych informacji. Problem ten mo¿e 
byæ istotny w przypadku takich wyrobów, jak 
wk³adki przeciwha³asowe, okulary ochronne, 
szybki ochronne, filtry spawalnicze lub rêkawice 
chroni¹ce przed zagro¿eniami mechanicznymi. 
Wyroby tego typu produkowane s¹ zwykle w du-
¿ych ilo ciach, a ich jednostkowy koszt jest bardzo 
niski. W zwi¹zku z tym konieczno æ dodatkowego 
do³¹czania deklaracji do ka¿dego wyrobu mo¿e 
mieæ wp³yw na koszty ich wytwarzania. Celem 
proponowanej przez Komisjê zmiany jest u³a-
twienie dzia³ania organów nadzoru rynku, dziêki 
zapewnieniu mo¿liwo ci szybkiej identyfikacji 
producenta danego wyrobu.

Komisja Europejska proponuje równie¿ roz-
szerzenie wymagañ dotycz¹cych dokumentacji 
dla wyrobów zakwalifikowanych do kategorii I. 
Zgodnie z t¹ propozycj¹ informacje okre lone 
w pkt. 2 i 3 za³¹cznika III do dyrektywy 89/686/
EWG by³y stosowane równie¿ dla wyrobów kate-
gorii I. Dokumentacja powinna zawieraæ:

• rysunki zbiorcze i szczegó³owe, wyliczenia 
i wyniki badañ prototypu

• pe³n¹ listê podstawowych wymagañ bezpie-
czeñstwa i norm zharmonizowanych uwzglêd-
nionych przy projektowaniu wyrobu

• opis urz¹dzeñ kontrolno-pomiarowych 
u¿ywanych w zak³adzie producenta do kontroli 
zgodno ci produkcji rodków ochrony indywidu-
alnej z normami zharmonizowanymi lub innymi 
wymaganiami technicznymi oraz do utrzymania 
odpowiedniego poziomu jako ci

• kopiê karty informacyjnej dla u¿ytkownika.
Zdaniem autora mo¿na oczekiwaæ, ¿e zwiêk-

szenie wymagañ dotycz¹cych dokumentacji 
technicznej dla wyrobów kategorii I, w tym ko-
nieczno æ wykonywania badañ laboratoryjnych 
tych wyrobów, przyczyni siê do poprawy ich ja-
ko ci, a tym samym zwiêkszenia bezpieczeñstwa 
u¿ytkowników.

Zmiany wymagañ zasadniczych
dla wybranych grup wyrobów

Komisja Europejska zaproponowa³a równie¿ 
zmianê wybranych wymagañ zasadniczych. 
Zmiany te maj¹ charakter porz¹dkowy i dotycz¹ 
usuniêcia pojedynczych zapisów w zakresie:

• ochrony przed drganiami mechanicznymi 
(usuniêcie odniesienia do dopuszczalnych war-
to ci natê¿eñ drgañ)

• ochrony przed ha³asem (usuniêcie wyma-
gania dotycz¹cego pomiaru wska nika komfortu 
stosowania ochronników s³uchu)

• ochrony oczu przed promieniowaniem 
(usuniêcie wymagania dotycz¹cego podawania 
przez producenta krzywej transmisji dla okularów 
przeciws³onecznych).

Wiêksze obowi¹zki importerów
oraz dystrybutorów 
rodków ochrony indywidualnej

Ze wzglêdu na konieczno æ dostosowania 
dyrektywy dotycz¹cej rodków ochrony indy-
widualnej do Decyzji Parlamentu Europejskiego 
z dnia 9 lipca 2008 r. [3] zostan¹ zmienione m.in.:

• obowi¹zki producentów, upowa¿nionych 
przedstawicieli, importerów i dystrybutorów 
(operatorów gospodarczych)

• zasady dotycz¹ce ustalenia zgodno ci pro-
duktu i umieszczenie oznakowania CE

• zasady dotycz¹ce notyfikacji jednostek 
odpowiedzialnych za ocenê zgodno ci

• obowi¹zki jednostek notyfikowanych
• obowi¹zki organów notyfikuj¹cych
• procedury postêpowania w przypadku 

produktów stanowi¹cych zagro¿enie dla zdrowia 
i bezpieczeñstwa.

Znowelizowana dyrektywa na³o¿y znacznie 
wiêksze obowi¹zki na importerów oraz dystry-
butorów rodków ochrony indywidualnej. Bêd¹ 
oni w praktyce odpowiedzialni za sprawdzenie 
zgodno ci wprowadzanych do obrotu rod-
ków ochrony indywidualnej z wymaganiami 
znowelizowanej dyrektywy. Zwiêkszenie odpo-
wiedzialno ci oraz wymagañ stawianych impor-
terom oraz dystrybutorom rodków ochrony 
indywidualnej u³atwi wyeliminowanie z rynku 
wyrobów, dla których nie zosta³y przeprowa-
dzone odpowiednie procedury oceny zgodno ci, 
szczególnie wyrobów importowanych z krajów 
Dalekiego Wschodu. Obecnie wiele z tych wyro-
bów nie posiada odpowiedniego oznakowania 
oraz instrukcji u¿ytkowania. Zwiêkszenie odpo-
wiedzialno ci importerów oraz dystrybutorów 
za wprowadzane przez nich na rynek wyroby 
u³atwi równie¿ dzia³alno æ krajowych organów 
nadzoru rynku. Co wiêcej, ze wzglêdu na d³ugi 
³añcuch dostawców dotarcie od importera 
do producenta jest czêsto bardzo trudne.

Podsumowanie
Ze wzglêdu na przyjêty przez Komisjê Euro-

pejsk¹ harmonogram oraz stopieñ zaawanso-
wania prac nad nowelizacj¹ dyrektywy 89/686/

EWG mo¿na oczekiwaæ, ¿e przedstawione w ar-
tykule propozycje nie ulegn¹ zmianom. Mo¿na 
stwierdziæ, ¿e najwiêkszy wp³yw na rynek 
rodków ochrony indywidualnej bêdzie mia³o 

wprowadzenie 5-letniego okresu wa¿no ci 
certyfikatów oceny typu WE, zwiêkszenie 
zakresu odpowiedzialno ci importerów i dys-
trybutorów tych rodków za bezpieczeñstwo 
wyrobów, zwiêkszenie wymagañ dotycz¹cych 
dokumentacji technicznej dla wyrobów kategorii 
I oraz zmiana kategoryzacji rodków ochrony 
indywidualnej.

Najwiêkszym problemem zwi¹zanym z no-
welizacj¹ dyrektywy bêdzie konieczno æ ponow-
nego wydania certyfikatów (w Polsce zosta³o 
wydanych oko³o 2500 certyfikatów oceny typu 
WE). Zdaniem autora skutecznym rozwi¹zaniem 
tego problemu mo¿e byæ wprowadzenie okresu 
przej ciowego.

Mo¿na równie¿ oczekiwaæ, ¿e wprowadzenie 
okresu wa¿no ci certyfikatów zwiêkszy koszty 
zwi¹zane z wprowadzaniem na rynek rodków 
ochrony indywidualnej. Bêd¹ one wynika³y z pro-
cedury przed³u¿ania certyfikatów oraz, w wielu 
przypadkach, z konieczno ci przeprowadzenia 
dodatkowych badañ laboratoryjnych wyrobów, 
ze wzglêdu na zmianê norm zharmonizowanych. 
Nale¿y jednak podkre liæ, ¿e wprowadzone 
zmiany bêd¹ mia³y pozytywny wp³yw na rynek 
rodków ochrony indywidualnej w krajach UE. 

Propozycje te pozwol¹ na poprawê bezpieczeñ-
stwa wyrobów, szczególnie zakwalifikowanych 
do kategorii I oraz zmniejszenie liczby wyrobów 
niezgodnych z wymaganiami dyrektywy wpro-
wadzanych na rynek UE.
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