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RÖVID INDOKOLÁS 

Az egyéni védőeszközökről szóló rendeletre irányuló javaslathoz kapcsolódó munkánk során 

első számú célunk olyan módosítások előterjesztése volt, amelyek biztosítják, hogy a jelenlegi 

irányelv ne adjon lehetőséget a hatékonyságát és jogbiztonságát aláásó értelmezésekre. Az 

alapfeltételezés az, hogy csak valóban hatékony eszközökkel biztosítható a munkavállalók 

biztonsága, figyelembe véve, hogy a munkahelyi baleseteket nemcsak a nem megfelelő 

egyéni védőeszközök használata okozza, hanem sokszor azok nem megfelelő alkalmazása is. 

Azt is megállapítottuk, hogy a védőeszköz tényleges hatékonysága úgy biztosítható, ha olyan 

termékeket dolgoznak ki és vezetnek be, amelyek a végfelhasználóik igényeihez vannak 

igazítva. Ezért hangsúlyozzuk, hogy figyelembe kell venni, ki a felszerelés viselője, és 

különbséget kell tenni a felhasználók következő kategóriái között: férfiak, nők, fiatal 

munkavállalók és fogyatékossággal élők. A „fiatal munkavállalók” kategóriájának 

meghatározásakor szem előtt kellett tartanunk, hogy a fiatalok munkakörülményei és a 

munkakörnyezetükben zajló – többnyire a gazdasági válsághoz kapcsolódó – változások miatt 

exponenciálisan növekedett az iskolát korán elhagyó fiatalok száma, és mindez egyre több 

fiatal munkavállalót eredményezett, akiknek fizikai jellemzőit szintén figyelembe kell venni. 

Úgy véljük továbbá, hogy a kétértelműség és a félreértelmezés lehetőségének a 

minimalizálása érdekében felül kell vizsgálni a rendelet műszaki előírásainak bizonyos 

szempontjait, hogy azok valamennyi kockázati kategóriára és eshetőségre kiterjedjenek.  

A rendeletet azon meggyőződésből kiindulva értelmeztük, hogy a bizonytalanság 

félreértésekhez, és emiatt a szabályok helytelen alkalmazásához vezet.   

Ezenkívül figyelemmel a közelmúltbeli a kommunikációs változásokra és arra, hogy az 

egyéni védőeszközöket a végső felhasználókhoz kell igazítani, olyan különleges eszközök 

kialakításának lehetőségét biztosítottuk, amelyek lehetővé teszik a végfelhasználók számára 

az egyéni védőeszközök megfelelő használatának a megértését, és hangsúlyozzák azok 

alapvető fontosságát a felhasználók munkahelyi kockázatok elleni védelme terén.  

A tudatosság növelése, valamint a pontos és megfelelő információk biztosítása segíti a 

munkavállalók védelmét és arra ösztönzi őket, hogy szerepet vállaljanak az őket közvetlenül 

érintő ügyekben. 

Emellett hangsúlyoztuk azt is, hogy a termékek megfelelőségével kapcsolatosan felmerült 

bármilyen kockázatot vagy kétséget jelenteni kell, és a használathoz kapcsolódó kockázat 

minimálisra csökkentése érdekében az érintett termékeket ki kell vonni a piacról. 

Szükségesnek tartottuk továbbá hangsúlyozni a rendelet végrehajtásának átlátható és 

folyamatos ellenőrzését és a szabályok megsértése esetére szankciók megállapítását.  

Véleményünk szerint a beruházáspolitikai intézkedések nem elégségesek a munkakörnyezet 

javításához, emellett szigorú védelmi intézkedésekre is szükség van, a munkavállalókra 

vonatkozó alapvető biztonsági előírásoktól kezdve a munkavállalók védelmét célzó azon 

intézkedésekig, amelyek a munkakörnyezet minőségét a megfelelő szintre emelik. 

MÓDOSÍTÁSOK 

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 
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Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat: 

 

Módosítás  1 

Rendeletre irányuló javaslat 

-1 preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (-1) Az egészségvédelemhez és a 

biztonsághoz fűződő jog alapvető jog, és 

minden munkavállalóra kiterjednek az 

egészségét, biztonságát és méltóságát 

tiszteletben tartó munkafeltételeket 

garantáló jogi biztosítékok. Tekintettel 

arra, hogy a vállalkozások és a szociális 

biztonsági rendszerek számára a 

foglalkozási balesetekkel és 

megbetegedésekkel kapcsolatban 

felmerülő költségek becslések szerint a 

bruttó hazai termék 5,9 %-át teszik ki, és 

mivel a munkavállalók tekintetében 

alkalmazott megfelelő megelőzés elősegíti 

a jólétet, a munkaminőséget és a 

termelékenységet, különösen az egyéni 

védőeszközök használatával történő 

kockázatmegelőzés elengedhetetlen a 

munkával összefüggő balesetek és 

megbetegedések arányának 

csökkentéséhez. 

 

Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Figyelmet kell fordítani az e rendelet, 

illetve a 89/391 EGK és a 89/656 /EGK 

irányelvek közötti összefüggésre, 

különösen az egyéni védőeszközökre, a 

munkavállalók tájékoztatására és a velük 

folytatott konzultációra, illetve a 

munkavállalók részvételére vonatkozó 
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rendelkezések szempontjából. 

 

 

Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az irányelv alkalmazásával kapcsolatos 

tapasztalatok azonban az érintett 

termékkörrel és a megfelelőségértékelési 

eljárásokkal kapcsolatos problémákra és 

következetlenségekre mutattak rá. A 

tapasztalatok figyelembevétele és az e 

rendelet hatálya alá tartozó termékek 

forgalmazását lehetővé tevő keretre 

vonatkozó pontosítás érdekében a 

89/686/EGK irányelv egyes vonatkozásait 

felül kell vizsgálni és tovább kell 

fejleszteni. 

(3) Az irányelv alkalmazásával kapcsolatos 

tapasztalatok azonban az érintett 

termékkörrel és a megfelelőségértékelési 

eljárásokkal kapcsolatos problémákra és 

következetlenségekre mutattak rá. A 

tapasztalatok figyelembevétele és az e 

rendelet hatálya alá tartozó termékek 

forgalmazását lehetővé tevő keretre 

vonatkozó pontosítás érdekében a 

89/686/EGK irányelv egyes vonatkozásait 

felül kell vizsgálni és tovább kell 

fejleszteni, ugyanakkor fenn kell tartani 

az egészség- és biztonságvédelem átfogó 

elvét. 

 

 

Módosítás  4 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) E rendeletet az értékesítés 

valamennyi formájára, így a 

távértékesítésre is alkalmazni kell. 

 

 

Módosítás  5 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Mivel minden tagállamra azonos 

hatály, alapvető egészségvédelmi és 

biztonsági követelmények és 

megfelelőségértékelési eljárások 

irányadók, az új megközelítési elveken 

alapuló irányelveknek a nemzeti jogba való 

átültetése igen csekély mozgásteret hagy. 

A 89/686/EGK irányelvet tehát rendelettel 

célszerű felváltani, mivel ez a jogalkotási 

eszköz a legmegfelelőbb olyan egyértelmű 

és részletes szabályok előírására, amelyek 

nem adnak alkalmat eltérő tagállami 

átültetésekre. 

(4) Mivel minden tagállamra azonos 

hatály, alapvető egészségvédelmi és 

biztonsági követelmények és 

megfelelőségértékelési eljárások 

irányadók, az új megközelítési elveken 

alapuló irányelveknek a nemzeti jogba való 

átültetése igen csekély mozgásteret hagy. 

A 89/686/EGK irányelvet tehát rendelettel 

célszerű felváltani, mivel ez a jogalkotási 

eszköz a legmegfelelőbb olyan egyértelmű 

és részletes szabályok előírására, amelyek 

nem adnak alkalmat eltérő tagállami 

átültetésekre; az átültetést egyértelmű és 

célokon alapuló megközelítéssel kell 

lebonyolítani, amely különösen a 

közegészség megőrzését, a munkahelyi 

biztonság javítását és a felhasználók 

védelmének biztosítását tűzi ki célul. 

 

 

Módosítás  6 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) A felhasználó számára védőfunkciókat 

biztosító egyes termékek nem tartoznak a 

89/686/EGK irányelv hatálya alá. Annak 

érdekében, hogy ezek a termékek a 

89/686/EGK irányelv hatálya alá tartozó 

egyéni védőeszközök által biztosítottal 

megegyező szintű védelmet nyújtsanak a 

felhasználó számára, e rendelet 

hatályának – a már jelenleg is a 

89/686/EGK irányelv hatálya alá tartozó, 

szakmai felhasználásra szánt egyéni 

védőeszközökhöz hasonlóan – ki kell 

terjednie a nedvesség, víz és hő elleni 

védelmet szolgáló, magánhasználatra 

szánt egyéni védőeszközökre (pl. 

mosogatókesztyű, sütőkesztyű) is. Azok a 

kézműves termékek – például kézzel 

(9) A felhasználó számára védőfunkciókat 

biztosító egyes termékek nem tartoznak a 

89/686/EGK irányelv hatálya alá, 

amennyiben azokat magánhasználatra 

szánják. A magas szintű védelem 

biztosítása érdekében a kezet a háztartási 

környezetben a szélsőséges hőtől védő 

eszközöket be kell vonni e rendelet hatálya 

alá, amennyiben kifejezetten 

védőfunkcióval rendelkeznek. Azok a 

kézműves termékek – például kézzel 

készített kesztyűk és sütőkesztyűk –, 

amelyek a gyártó szerint nem rendelkeznek 

kifejezetten védőfunkcióval, nem egyéni 

védőeszközök; ezért ezeket a termékeket 

nem kellene e rendelet hatálya alá vonni. 

Ehelyett e termékek esetében az 
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készített kesztyűk –, amelyek a gyártó 

szerint nem rendelkeznek kifejezetten 

védőfunkcióval, nem egyéni 

védőeszközök, és ennélfogva a hatály e 

bővítése azokat nem érinti. Indokolt 

továbbá a más jogi aktusok hatálya alá 

tartozó, és így a PPE-irányelv hatálya alól 

kizárt termékekre való hivatkozással 

pontosítani a 89/686/EGK irányelv 

I. mellékletében szereplő kizárási listát. 

öntanúsítást kell szorgalmazni. 

Napjainkban sok gyártó már megteszi ezt. 

 

Módosítás  7 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (9a) Az uniós munkavállalók munkahelyi 

balesetektől és foglalkozási 

megbetegedésektől való jobb védelme 

érdekében a Bizottság 2014. június 6-án 

közleményt fogadott el az EU munkahelyi 

biztonsággal és egészségvédelemmel 

kapcsolatos, 2014–2020-as stratégiájáról. 

 

 

Módosítás  8 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) A rendelet értelmezésének és egységes 

alkalmazásának elősegítése érdekében be 

kell vezetni az „egyedileg átalakított 

egyéni védőeszköz” és a „személyre 

szabott egyéni védőeszköz” fogalmának 

meghatározását, az egyéni védőeszközök e 

fajtáira vonatkozó megfelelőségértékelési 

eljárást pedig azok egyedi gyártási 

körülményeinek megfelelően módosítani 

kell. 

(10) A rendelet értelmezésének és egységes 

alkalmazásának elősegítése érdekében be 

kell vezetni az „egyedileg átalakított 

egyéni védőeszköz” és a „személyre 

szabott egyéni védőeszköz” fogalmának 

meghatározását, többek között 

egyértelműen meg kell határozni az 

egyéni védőeszköz végfelhasználójának 

fogalmát, az egyéni védőeszközök e 

fajtáira vonatkozó megfelelőségértékelési 

eljárást pedig azok egyedi gyártási 

körülményeinek megfelelően módosítani 
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kell. Az „egyedileg átalakított egyéni 

védőeszköz” és a „személyre szabott 

egyéni védőeszköz” 

fogalommeghatározásában egyértelművé 

kell tenni, hogy az egyéni védőeszköz 

egyedi átalakításának jelentős hatással 

kell lennie a munkakörnyezetre és a 

munkahelyi biztonságra. 

 

Módosítás  9 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (10a) A terepen végzett bemutatók és 

vizsgálatok során megfelelő 

intézkedéseket kell hozni a személyek 

védelmének biztosítására. A terepen 

végzett vizsgálatokat nem az egyéni 

védőeszközök teljesítményének 

vizsgálatára kell megtervezni, hanem más, 

nem védelmi szempontok, például a 

kényelem, az ergonómia és a formaterv 

értékelésére. Minden érintett felet, például 

a munkáltatókat, valamint a védőeszközök 

viselőit vagy a fogyasztókat előre 

tájékoztatni kell a vizsgálatok hatóköréről 

és céljáról. 

 

 

Módosítás  10 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) A termékek megfelelőségét az ellátási 

láncon belüli szerepüknek megfelelően a 

gazdasági szereplőknek indokolt 

biztosítaniuk, hogy ezáltal gondoskodjanak 

a közérdekek, például az egészség és a 

biztonság magas szintű védelméről, illetve 

a felhasználók védelméről, valamint 

(11) Az egyéni védőeszközök 

megfelelőségét a teljes ellátási láncon 

belüli szerepüknek megfelelően a 

gazdasági szereplőknek indokolt 

biztosítaniuk, hogy ezáltal gondoskodjanak 

a közérdekek, például az egészség és a 

biztonság magas szintű védelméről, illetve 
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tisztességes versenyt biztosítsanak az uniós 

piacon. 

a felhasználók és adott esetben más 

személyek megfelelő tájékoztatásáról és 
védelméről, valamint tisztességes versenyt 

biztosítsanak az uniós piacon.  

 

 

Módosítás  11 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) Az ellátási és értékesítési láncba 

bekapcsolódó valamennyi gazdasági 

szereplőnek megfelelő intézkedéseket 

indokolt hoznia annak biztosítására, hogy 

az egyéni védőeszközök biztosítsák a 

személyek egészségének és biztonságának 

védelmét, valamint hogy csak olyan 

termékeket forgalmazzon, amelyek 

megfelelnek ennek a rendeletnek. Ennek a 

rendeletnek egyértelműen és arányosan 

kell megosztania a szállítási és 

forgalmazási folyamatban részt vevő 

minden egyes gazdasági szereplő 

szerepének megfelelő kötelezettségeket. 

(12) Az ellátási és értékesítési láncba 

bekapcsolódó valamennyi gazdasági 

szereplőnek megfelelő intézkedéseket 

indokolt hoznia annak biztosítására, hogy 

csak olyan egyéni védőeszközöket 

forgalmazzon, amelyek megfelelnek ennek 

a rendeletnek. Ennek a rendeletnek 

egyértelműen és arányosan kell 

megosztania a szállítási és forgalmazási 

folyamatban részt vevő minden egyes 

gazdasági szereplő szerepének megfelelő 

kötelezettségeket. 

 

 

Módosítás  12 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 a preambulumbekezdés (új)  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (12a) A rendeletben meghatározott 

követelmények végrehajtásának 

megkönnyítése és közismertté tétele 

érdekében ösztönözni kell a tagállamokat 

egy olyan honlap, és/vagy okostelefonos 

alkalmazás létrehozására, amely 

tartalmazza az e rendeletre vonatkozó 

összes lényeges információt, többek között 

a bejelentő hatóságok és a rendelet 

szerinti feladatok elvégzésére jogosult 
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megfelelőségértékelő testületek adatait; a 

gazdasági szereplők, a piacfelügyeleti 

hatóságok és a végfelhasználók közötti 

kommunikáció lehetővé tétele érdekében a 

tagállamoknak ösztönözniük kell a 

gazdasági szereplőket arra, hogy postai 

címük mellett webhelyük címét is adják 

meg.  

 

 

 

Módosítás  13 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) Gondoskodni kell arról, hogy a 

harmadik országokból az uniós piacra lépő 

egyéni védőeszközök megfeleljenek ennek 

a rendeletnek, és különösen arról, hogy a 

gyártók valamennyi szükséges értékelési 

eljárást elvégezzék. Ezért olyan 

rendelkezéseket kell hozni, amelyekkel 

biztosítható, hogy az importőrök által 

forgalomba hozott egyéni védőeszközök 

megfelelnek e rendelet követelményeinek, 

továbbá hogy az importőrök ne hozzanak 

forgalomba olyan egyéni védőeszközöket, 

amelyek nem felelnek meg ezeknek a 

követelményeknek vagy kockázatot 

jelentenek. Ezért az importőröket annak 

ellenőrzésére is kötelezni kell, hogy sor 

került-e a megfelelőségértékelési 

eljárásokra, és hogy a CE-jelölés és a 

gyártók által készített műszaki 

dokumentáció ellenőrzés céljából az 

illetékes piacfelügyeleti hatóságok 

rendelkezésére áll-e. 

(14) Gondoskodni kell arról, hogy a 

harmadik országokból az uniós piacra lépő 

egyéni védőeszközök megfeleljenek ennek 

a rendeletnek, és különösen arról, hogy a 

gyártók valamennyi szükséges értékelési 

eljárást elvégezzék. Ezért olyan 

rendelkezéseket kell hozni, amelyekkel 

biztosítható, hogy az importőrök által 

forgalomba hozott egyéni védőeszközök 

megfelelnek e rendelet követelményeinek, 

továbbá hogy az importőrök ne hozzanak 

forgalomba olyan egyéni védőeszközöket, 

amelyek nem felelnek meg ezeknek a 

követelményeknek vagy kockázatot 

jelentenek. Ezért az importőröket annak 

ellenőrzésére is kötelezni kell, hogy sor 

került-e a megfelelőségértékelési 

eljárásokra, és hogy a CE-jelölés és a 

gyártók által készített műszaki 

dokumentáció ellenőrzés céljából az 

illetékes felügyeleti hatóságok 

rendelkezésére áll-e. 

 

 

Módosítás  14 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) Indokolt, hogy egyéni védőeszköz 

forgalomba hozatalakor az importőr 

feltüntesse a terméken a nevét és azt a 

címét, amelyen kapcsolatba lehet lépni 

vele. Ez alól akkor kell kivételt tenni, ha az 

egyéni védőeszköz mérete vagy jellege ezt 

nem teszi lehetővé. Ide tartoznak azok az 

esetek is, amikor az importőrnek fel 

kellene bontania a csomagolást ahhoz, 

hogy nevét és címét a terméken 

feltüntethesse. 

(16) Indokolt, hogy egyéni védőeszköz 

forgalomba hozatalakor az importőr 

feltüntesse a terméken a nevét és azt a 

címét, amelyen kapcsolatba lehet lépni 

vele, valamint azokat a honlapokat, ahol 

az egyéni védőeszköz végfelhasználója az 

egyéni védőeszköz helyes használatával 

kapcsolatos további információkhoz 

hozzájuthat. Ez alól akkor kell kivételt 

tenni, ha az egyéni védőeszköz mérete 

vagy jellege ezt nem teszi lehetővé. Ide 

tartoznak azok az esetek is, amikor az 

importőrnek fel kellene bontania a 

csomagolást ahhoz, hogy nevét és címét a 

terméken feltüntethesse. 

 

 

Módosítás  15 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(17) Indokolt gyártónak tekinteni és a 

gyártóval azonos kötelezettségekkel 

terhelni minden olyan gazdasági szereplőt, 

aki a saját nevében vagy védjegye alatt hoz 

forgalomba egy egyéni védőeszközt, illetve 

olyan módosítást végez rajta, amely 

befolyásolja, hogy a termék megfelel-e e 

rendelet követelményeinek. 

(17) Minden olyan gazdasági szereplő, aki 

saját neve vagy védjegye alatt hoz 

forgalomba egyéni védőeszközt, illetve azt 

olyan módon módosítja, hogy az 

befolyásolja az e rendelet 

követelményeinek való megfelelést, 

gyártónak minősül, és vállalnia kell a 

gyártót terhelő kötelezettségeket. 

 

 

Módosítás  16 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(18) Mivel közel vannak a piachoz, a 

forgalmazókat és importőröket be kell 

(18) A piachoz közelálló forgalmazókat és 

importőröket csak abban az esetben kell 
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vonni az illetékes nemzeti hatóságok által 

ellátott piacfelügyeleti feladatokba, és 

aktívan közre kell működniük azáltal, hogy 

az illetékes hatóságok rendelkezésére 

bocsátják az érintett egyéni védőeszközre 

vonatkozó összes szükséges információt. 

bevonni az illetékes nemzeti hatóságok 

által ellátott piacfelügyeleti feladatokba, ha 

biztosítani lehet az összeférhetetlenség 

kiküszöbölését, és aktívan közre kell 

működniük azáltal, hogy az illetékes 

hatóságok rendelkezésére bocsátják az 

érintett egyéni védőeszközre vonatkozó 

összes szükséges információt. 

 

 

Módosítás  17 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(19) Az egyéni védőeszköznek a teljes 

értékesítési láncban való 

nyomonkövethetőségének biztosítása segít 

egyszerűbbé és hatékonyabbá tenni a 

piacfelügyeletet. A hatékony 

nyomonkövetési rendszer megkönnyíti a 

piacfelügyeleti hatóságok feladatait a nem 

megfelelő egyéni védőeszköz 

értékesítéséért felelős gazdasági szereplő 

nyomon követésében. 

(19) Az egyéni védőeszköznek a teljes 

értékesítési láncban való 

nyomonkövethetőségének biztosítása segít 

egyszerűbbé és hatékonyabbá tenni a 

piacfelügyeletet. A hatékony 

nyomonkövetési rendszer megkönnyíti a 

piacfelügyeleti hatóságok feladatait a nem 

megfelelő egyéni védőeszköz 

értékesítéséért felelős gazdasági szereplő 

nyomon követésében, illetve pontos, 

egyértelmű és átlátható módon 

meghatározza a felelősségek megoszlását 

az egyes szereplők között. 

 

 

 

Módosítás  18 

Rendeletre irányuló javaslat 

21 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(21) A félreértések és a kétértelműségek 

elkerülése, és ennélfogva a megfelelő 

egyéni védőeszközök szabad mozgásának 

biztosítása érdekében pontosan meg kell 

határozni e rendeletnek a tagállamok azon 

– különösen a 89/656/EGK tanácsi 

(21) A félreértések és a kétértelműségek 

elkerülése, és ennélfogva az előírásoknak 

megfelelő egyéni védőeszközök szabad 

mozgásának biztosítása érdekében 

pontosan meg kell határozni e rendeletnek 

a tagállamok azon – különösen a 
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irányelv19 szerinti – jogosultságához 

fűződő viszonyát és hatályát, hogy 

meghatározhatják a munkahelyen használt 

egyéni védőeszközökre vonatkozó 

követelményeket. 

89/656/EGK tanácsi irányelv19 szerinti – 

jogosultságához fűződő viszonyát és 

hatályát, hogy meghatározhatják a 

munkahelyen használt egyéni 

védőeszközökre vonatkozó 

követelményeket. Az említett irányelv 4. 

cikke kötelezi a munkáltatókat az olyan 

egyéni védőeszközök biztosítására, 

amelyek megfelelnek a tervezésre és 

gyártásra vonatkozó uniós 

egészségvédelmi és biztonsági 

rendelkezéseknek. E cikk értelmében az 

alkalmazottaik számára az általuk gyártott 

egyéni védőeszközt biztosító gyártók 

kötelesek gondoskodni arról, hogy az 

adott egyéni védőeszköz megfeleljen az e 

rendeletben foglalt követelményeknek. 

__________________ __________________ 

19 A Tanács 1989. november 30-i 

89/656/EGK irányelve a munkavállalók 

által a munkahelyen használt egyéni 

védőeszközök egészségvédelmi és 

biztonsági minimumkövetelményeiről 

(HL L 393., 1989.12.30., 18. o.). 

19 A Tanács 1989. november 30-i 

89/656/EGK irányelve a munkavállalók 

által a munkahelyen használt egyéni 

védőeszközök egészségvédelmi és 

biztonsági minimumkövetelményeiről 

(HL L 393., 1989.12.30., 18. o.). 

 

 

Módosítás  19 

Rendeletre irányuló javaslat 

24 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(24) Az egyéni védőeszközök 

legkorszerűbb módszerekkel történő 

vizsgálatának biztosítása érdekében az EU-

típusvizsgálati tanúsítvány maximális 

érvényességi idejét öt évben kell 

meghatározni. Rendelkezni kell a 

tanúsítvány felülvizsgálatára szolgáló 

eljárásról. A piacfelügyeleti hatóságok 

munkájának megkönnyítése érdekében elő 

kell írni a tanúsítvány kötelező minimális 

tartalmát. 

(24) Az egyéni védőeszközök 

legkorszerűbb módszerekkel történő 

vizsgálatának biztosítása érdekében az EU-

típusvizsgálati tanúsítvány maximális 

érvényességi idejét öt évben kell 

meghatározni. Rendelkezni kell a 

tanúsítvány felülvizsgálatára szolgáló 

eljárásról. E felülvizsgálatnak egyszerű és 

erre alkalmas eljárásból kell állnia. A 

piacfelügyeleti hatóságok munkájának 

megkönnyítése érdekében elő kell írni a 

tanúsítvány kötelező minimális tartalmát. 
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Módosítás  20 

Rendeletre irányuló javaslat 

27 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(27) Egyedül a CE-jelölés jelezheti azt, 

hogy az egyéni védőeszköz megfelel az 

uniós harmonizációs jogi aktusoknak. 

Mindazonáltal más jelölések használatát is 

lehetővé kell tenni, amennyiben ezek 

hozzájárulnak a fogyasztóvédelem 

javításához, és uniós harmonizációs jogi 

aktusok nem rendelkeznek róluk. 

(27) Egyedül a CE-jelölés jelezheti azt, 

hogy az egyéni védőeszköz megfelel az 

uniós harmonizációs jogi aktusoknak. 

Mindazonáltal más jelölések használatát is 

lehetővé kell tenni, amennyiben ezek 

hozzájárulnak a fogyasztók 

egészségvédelmének és biztonságának 
javításához, és uniós harmonizációs jogi 

aktusok nem rendelkeznek róluk. 

 

 

Módosítás  21 

Rendeletre irányuló javaslat 

28 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(28) Annak biztosítása érdekében, hogy az 

alapvető biztonsági követelmények 

teljesüljenek, szükség van a gyártók által 

követendő megfelelőségértékelési eljárások 

meghatározására. A 89/686/EGK irányelv 

az egyéni védőeszközöket három 

kategóriába sorolja, amelyek esetében 

eltérő megfelelőségértékelési eljárást kell 

alkalmazni. Az egyéni védőeszközök 

egységesen magas szintű 

biztonságosságának garantálása érdekében 

ki kell bővíteni a gyártási szakaszhoz 

kapcsolódó valamely 

megfelelőségértékelési eljárás hatálya alá 

tartozó termékek listáját. Az egyéni 

védőeszközök egyes kategóriáira 

vonatkozó megfelelőségértékelési 

eljárásokat a lehetséges mértékben a 

768/2008/EK határozatban foglalt 

(28) Annak biztosítása érdekében, hogy az 

e rendeletben meghatározott alapvető 

egészségvédelmi és biztonsági 

követelmények teljesüljenek, szükség van a 

gyártók által követendő 

megfelelőségértékelési eljárások 

meghatározására. A 89/686/EGK irányelv 

az egyéni védőeszközöket három 

kategóriába sorolja, amelyek esetében 

eltérő megfelelőségértékelési eljárást kell 

alkalmazni. Az egyéni védőeszközök 

egységesen magas szintű 

biztonságosságának garantálása érdekében 

ki kell bővíteni a gyártási szakaszhoz 

kapcsolódó valamely 

megfelelőségértékelési eljárás hatálya alá 

tartozó termékek listáját. Az egyéni 

védőeszközök egyes kategóriáira 

vonatkozó megfelelőségértékelési 
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megfelelőségértékelési modulok alapján 

kell meghatározni. 

eljárásokat a lehetséges mértékben a 

768/2008/EK határozatban foglalt 

megfelelőségértékelési modulok alapján 

kell meghatározni.  

 

 

Módosítás  22 

Rendeletre irányuló javaslat 

31 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(31) A műszaki ismeretek területén 

tapasztalt előrelépés és az új tudományos 

bizonyítékok figyelembevétele érdekében 

az Európai Unió működéséről szóló 

szerződés 290. cikkével összhangban a 

Bizottságot fel kell hatalmazni az egyes 

kategóriákba tartozó egyéni védőeszközök 

listájának módosítását célzó jogi aktusok 

elfogadására. Különösen fontos, hogy a 

Bizottság az előkészítő munkálatok során 

megfelelő konzultációkat folytasson, 

többek között szakértői szinten. A 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

előkészítése és megszövegezése során a 

Bizottságnak gondoskodnia kell az 

alkalmazandó dokumentumoknak az 

Európai Parlamenthez és a Tanácshoz 

történő egyidejű, időben és megfelelő 

módon történő eljuttatásáról. 

(31) A műszaki ismeretek területén 

tapasztalt előrelépés és az új tudományos 

bizonyítékok figyelembevétele érdekében 

az Európai Unió működéséről szóló 

szerződés 290. cikkével összhangban a 

Bizottságot fel kell hatalmazni az egyes 

kategóriákba tartozó egyéni védőeszközök 

listájának módosítását célzó jogi aktusok 

elfogadására. Különösen fontos, hogy a 

Bizottság az előkészítő munkálatok során 

megfelelő konzultációkat folytasson és 

megvizsgálja javaslatainak hatását, 

többek között szakértői szinten, és 

konzultáljon azon ágazatok munkavállalói 

és munkáltatói szervezeteinek 

képviselőivel, amely ágazatok szokásosan 

használnak egyéni védőeszközöket a 

tevékenységeik során. A felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok előkészítése és 

megszövegezése során a Bizottságnak 

gondoskodnia kell az alkalmazandó 

dokumentumoknak az Európai 

Parlamenthez és a Tanácshoz történő 

egyidejű, időben és megfelelő módon 

történő eljuttatásáról. 

 

 

Módosítás  23 

Rendeletre irányuló javaslat 

33 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(33) A tagállamoknak szabályokat kell 

megállapítaniuk az e rendelet 

rendelkezéseinek megsértése esetén 

alkalmazandó szankciókról, és 

biztosítaniuk kell ezek végrehajtását. A 

szankcióknak hatékonyaknak, 

arányosaknak és visszatartó erejűeknek 

kell lenniük. 

(33) A tagállamoknak a jogsértések 

megelőzése érdekében szabályokat kell 

megállapítaniuk az alkalmazandó 

útmutatásról, felügyeletről és 

ellenőrzésről, az e rendelet 

rendelkezéseinek megsértése esetén pedig 

a szankciókról, és biztosítaniuk kell ezek 

végrehajtását, figyelembe véve azt, hogy az 

útmutatás a legjobb eszköz a munkáltatók, 

az egyéni védőeszközök gyártói és 

végfelhasználói által nem szándékosan 

elkövetett hibák elkerülésére. A 

szankciókat és korlátozó intézkedéseket 

késedelem nélkül kell kiróni, azoknak 
hatékonyaknak, arányosaknak és 

visszatartó erejűeknek kell lenniük. 

 

 

 

Módosítás  24 

Rendeletre irányuló javaslat 

33 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (33a) Mivel a 89/656/EGK irányelv 

megállapítja a munkavállalók által a 

munkavégzés során használt egyéni 

védőeszközökre vonatkozó 

minimumkövetelményeket, és mivel a 

munkahelyi biztonságra vonatkozós 

nemzeti rendelkezések kötelezővé teszik az 

egyéni védőeszközök használatát, illetve 

minden tagállamnak megfelelő 

intézkedéseket kell hoznia ahhoz, hogy 

rábírják a munkaadókat és a 

munkavállalókat a megfelelő egyéni 

védőeszközök használatára, többek között 

ezen eszközök kötelező használatára 

vonatkozóan a munkaadóknak, a 

munkavállalóknak és a munkavállalói 

szervezeteknek nyújtott egyértelmű 

tájékoztatás révén, illetve az e szabályokat 
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betartó munkáltatók bevált 

gyakorlatainak népszerűsítése révén, 

ugyanakkor betartva a munkavállalók 

munkahelyi biztonságának és 

egészségvédelmének javítását ösztönző 

intézkedések bevezetéséről szóló 

89/391/EGK irányelv 6. cikkének (2) 

bekezdésében előírt általános megelőzési 

elveket.  

 

 

 

 

Módosítás  25 

Rendeletre irányuló javaslat 

33 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (33b) A tagállamoknak – lehetőleg a 

felügyeleti hatóságok és a szociális 

partnerek közötti együttműködés 

keretében – egyablakos ügyintézési helyet 

kell létrehozniuk, ahol az egyéni 

védőeszközök végfelhasználói 

bejelenthetik az egyéni védőeszközökkel 

kapcsolatos hiányosságokat és hibákat. A 

felügyeleti hatóságok kötelesek gyorsan és 

hatékonyan reagálni a végfelhasználói 

bejelentésekre. 

 

Módosítás  26 

Rendeletre irányuló javaslat 

34 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (34a) Rendkívül fontos, hogy az egyéni 

védőeszközöket érintő különböző 

szempontok – különösen előállításuk és 

felhasználásuk – teljes mértékben össze 

legyenek kapcsolva egymással, a 

munkahelyi egészségvédelemre és 

biztonságra irányuló széles körű uniós 
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fellépés mellett, ami elengedhetetlen a 

munkavállalók magas szintű védelmének 

biztosításához, és mérettől, helytől vagy 

tevékenységi ágazattól függetlenül 

valamennyi vállalatot célzó cselekvési 

keret kialakításához. 

 

 

Módosítás  27 

Rendeletre irányuló javaslat 

34 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (34b) Különleges figyelmet kell fordítani a 

be nem jelentett munkavégzésre, mivel a 

munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági 

rendelkezések betartásának 

ellenőrizhetetlensége miatt az ilyen jellegű 

munkavégzés feltételei lehetővé teszik, 

hogy a munkavállalók magas 

egészségügyi kockázatoknak és 

munkahelyi baleseteknek legyenek kitéve, 

és hogy a munkáltatók kikerüljék a 

felelősséget. Az elsősorban a nők által 

végzett háztartási munka különleges 

kihívást jelent, mivel ez az informális 

ágazatban egyénileg végzett munka, és 

jellegénél fogva láthatatlan. 

 

Módosítás  28 

Rendeletre irányuló javaslat 

35 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (35a) Kiemelkedő fontosságú, hogy az 

egyéni védőeszközök használatának 

előmozdítása a kockázatmegelőzés 

kultúrájának megerősítésének részeként 

szerepeljen az uniós és tagállami szinten 

végrehajtott figyelemfelkeltő 

kezdeményezésekben. Amint a 

foglalkoztatáspolitikai csomag is 
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hangsúlyozza, a munkakörülmények 

javítása kedvezően hat a termelékenységre 

és a versenyképességre. 

 

Módosítás  29 

Rendeletre irányuló javaslat 

35 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (35b) A vállalatok mérete és a munkaerő 

sokszínűsége szempontjából különböző 

helyzetekre tekintettel a munkavállalók 

magas szintű védelmének garantálása 

érdekében olyan nem jogalkotási 

eszközöket kell alkalmazni, mint az 

összehasonlító teljesítményértékelés, a 

bevált gyakorlatok felismerése és cseréje, 

tudatosságnövelő tevékenységek, illetve 

felhasználóbarát informatikai eszközök 

használata. 

 

 

Módosítás  30 

Rendeletre irányuló javaslat 

35 c preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (35c) Az egészségvédelemmel és a 

biztonsággal – ezen belül az egyéni 

védőeszközökkel – kapcsolatos 

figyelemfelkeltésnek a balesetek 

arányának visszaszorítása, valamint az 

egészségvédelem és a biztonság javítása 

érdekében fiatal kortól be kell kerülnie a 

tantervekbe; az egészségvédelemmel és 

biztonsággal kapcsolatos képzésnek be 

kell épülnie különösen a szakképzésbe, azt 

teljes körűen el kell ismerni és oklevéllel 

kell igazolni. Erőfeszítéseket kell tenni a 

vállalkozók tájékoztatásának és 

képzésének jelentős mértékű javítására. 

Az új egyéni védőeszközökre irányuló 
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kutatások technológiai fejlődésnek és új 

kihívásoknak köszönhető eredményeit 

jobban ismertté kell tenni. 

 

Módosítás  31 

Rendeletre irányuló javaslat 

35 d preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (35d) Az Eurostat népességi előrejelzései 

szerint (Europop, 2010) az Unió aktív 

népessége öregszik, és ennek megfelelő 

munkakörülmények biztosítására lesz 

szükség, beleértve a munkaidőt, a 

munkahelyek hozzáférhetőségét és az 

idősebb munkavállalókat érintő 

munkahelyi beavatkozásokat. Ez 

biztonságos és egészséges környezet 

kialakítását teszi szükségessé a növekvően 

diverzifikált munkaerő teljes munkában 

töltött idejére vonatkozóan, amelynek 

megvalósításához a megelőzés 

kultúrájának ösztönzése alapvető. 

 

 

 

Módosítás  32 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ez a rendelet meghatározza az egyéni 

védőeszközök tervezésére és gyártására 

vonatkozó, a felhasználók 

egészségvédelmét és biztonságát szavatoló 

követelményeket, valamint az egyéni 

védőeszközök Unión belüli szabad 

mozgására vonatkozó szabályokat. 

Ez a rendelet meghatározza a 

forgalmazásra szánt egyéni védőeszközök 

tervezésére és gyártására vonatkozó, a 

felhasználók egészségvédelmét és 

biztonságát szavatoló követelményeket, 

valamint az egyéni védőeszközök Unión 

belüli szabad mozgására vonatkozó 

szabályokat. 
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Módosítás  33 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) nem szélsőséges jellegű légköri 

körülmények elleni védelmet szolgáló, 

magánhasználatra szánt egyéni 

védőeszközök; 

c) a következők elleni védelmet szolgáló, 

magánhasználatra szánt egyéni 

védőeszközök: 

 

 

Módosítás  34 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – c pont – i pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 i. nem szélsőséges jellegű légköri 

körülmények (évszaknak megfelelő 

ruházat, esernyő stb.); 

 

 

Módosítás  35 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – c pont – ii pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ii. nedvesség és víz (mosogatókesztyűk 

stb.); 

 

 

Módosítás  36 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – c pont – iii pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 iii. hő (kesztyű stb.), amelyek a gyártó 

szerint nem rendelkeznek kifejezetten a 
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túlzott hőhatás elleni védőfunkcióval; 

 

Módosítás  37 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) olyan helyzetekben való 

felhasználásra szánt egyéni védőeszközök, 

ahol a potenciális védőjellemzőkkel 

rendelkező elemeket csak formatervezési 

célból építik be; 

 

 

Módosítás  38 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) a tagállamokban alkalmazandó 

vonatkozó nemzetközi szerződések hatálya 

alá tartozó hajókon vagy légi járműveken 

történő felhasználásra szánt egyéni 

védőeszközök; 

d) kizárólagosan a tagállamokban 

alkalmazandó, vonatkozó nemzetközi 

szerződések hatálya alá tartozó hajókon 

vagy légi járműveken történő 

felhasználásra szánt egyéni védőeszközök; 

 

 

Módosítás  39 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Ilyen esetekben lehetőleg e rendelet 

célkitűzéseinek figyelembevételével és a 

89/391/EGK tanácsi irányelvvel1a 

összhangban kell biztosítani a használók 

egészségvédelmét és biztonságát. 

 ___________ 
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 1aA Tanács 89/391/EGK irányelve (1989. 

június 12.) a munkavállalók munkahelyi 

biztonságának és egészségvédelmének 

javítását ösztönző intézkedések 

bevezetéséről (HL L 183., 1989.29.6., 1. 

o.). 

Indokolás 

A mentességeket a feltétlenül szükséges esetekre kell korlátozni, ezért vezetünk be a 

89/391/EGK keretirányelv 2. cikkének (2) bekezdésével párhuzamos rendelkezést. 

 

 

Módosítás  40 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) olyan eszköz, amelyet arra terveztek, 

hogy viselve vagy kézben tartva megvédje 

az egyént az egészségét vagy a biztonságát 

érintő egy vagy több kockázattal szemben, 

és amelyet önállóan vagy nem védő jellegű 

egyéni eszközzel együtt hoznak 

forgalomba; 

a) olyan eszköz, amelyet arra terveztek és 

gyártottak, hogy viselve vagy kézben 

tartva megvédje az egyént az egészségét 

vagy a biztonságát érintő egy vagy több 

kockázattal szemben, és amelyet önállóan 

vagy nem védő jellegű egyéni eszközzel 

együtt hoznak forgalomba; 

 

 

Módosítás  41 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) az a) pontban említett eszközökhöz 

tartozó, nem kézben tartott és nem viselt 

kikötési rendszerek, amelyek feladata, 

hogy az adott eszközt külső eszközzel vagy 

szerkezettel kapcsolják össze, és amelyek 

eltávolíthatók, továbbá nem egy 

szerkezethez való állandó rögzítésre 

szolgálnak; 

c) az a) pontban említett eszközökhöz 

tartozó, nem kézben tartott és nem viselt, 

az eszköz működéséhez elengedhetetlen 
kikötési rendszerek, amelyek feladata, 

hogy az adott eszközt külső eszközzel vagy 

szerkezettel kapcsolják össze, és amelyek 

eltávolíthatók, továbbá nem egy 

szerkezethez való állandó rögzítésre 

szolgálnak;  
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Módosítás  42 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) „egyéni védőeszköz típus”: a műszaki 

dokumentációban leírt egyéni védőeszköz 

sorozattal és az EU típusvizsgálat tárgyát 

képező (a II. vagy III. kategória esetében) 

egyéni védőeszközzel egyenértékű egyéni 

védőeszköz; 

 

 

Módosítás  43 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – 2 pont  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) „egyedileg átalakított egyéni 

védőeszköz”: olyan sorozatgyártású egyéni 

védőeszköz, amelynek esetében a sorozat 

minden egyes darabja egy adott 

felhasználó igényeinek megfelelően készül; 

(2) egyedileg átalakított egyéni 

védőeszköz”: olyan sorozatgyártású egyéni 

védőeszköz, amelynek esetében a sorozat 

minden egyes darabja egy konkrét 

felhasználó igényeinek megfelelően készül, 

az érintett személyek (férfiak, nők és fiatal 

munkavállalók, illetve fogyatékossággal 

élő személyek) speciális igényeinek és 

sajátosságainak megfelelően, az 

egészségre és munkahelyi biztonságra 

nézve bizonyítottan hozzáadott értéket 

teremtve;  

 

 

 

 

Módosítás  44 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – 3 pont  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) „személyre szabott egyéni (3) „személyre szabott egyéni 
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védőeszköz”: olyan egyéni védőeszköz, 

amelyből egy alapmodell mintájára a 

modell tervezőjének utasításai szerint, 

valamint engedélyezhető változatok 

meghatározott körén belül egy adott 

felhasználó egyedi igényeinek megfelelően 

egyetlen darab készül; 

védőeszköz”: olyan egyéni védőeszköz, 

amelyből a modell tervezőjének utasításai 

szerint, valamint a változatok 

meghatározott körén belül egy 

meghatározott személy egyedi igényeinek 

megfelelően készül; 

 

Módosítás  45 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – 5 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) „forgalomba hozatal”: valamely egyéni 

védőeszköz első alkalommal történő 

forgalmazása az uniós piacon; 

(5) „forgalomba hozatal”: valamely egyéni 

védőeszköz típusának első alkalommal 

történő forgalmazása az uniós piacon; 

 

 

 

Módosítás  46 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – 6 a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6a) „végfelhasználó”: az egyéni 

védőeszközt viselő vagy használó személy; 

 

 

Módosítás  47 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – 20 a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (20a) „bemutató”: az egyéni védőeszköz 

nem veszélyes körülmények közötti 

bemutatása promóciós célokból; 
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Módosítás  48 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – 20 b pont (új)  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (20b) „terepen végzett vizsgálatok”: olyan 

esemény, ahol egy nem tanúsított egyéni 

védőeszközt a (végleges) értékelés céljából 

nagyon korlátozott számban és igen 

korlátozott ideig felhasználnak. A gyártó a 

vizsgálat kezdete előtt pontosan 

meghatározza és megindokolja a vizsgálat 

időtartamát és célját, valamint arról az 

érintett felektől megerősítést kér. E 

vizsgálatot kizárólag nem veszélyes 

körülmények között, többek között 

kényelmi, ergonómiai vagy formatervezési 

szempontok értékelése érdekében végzik 

el. A védőeszközök viselője védelmének 

biztosítása érdekében az érintett felek 

hozzáférnek a műszaki dokumentációt 

alátámasztó, akkreditált vagy 

engedélyezett laboratóriumok, illetve a 

gyártó által készített összes vizsgálati 

dokumentumhoz; 

 

 

 

Módosítás  49 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok megteszik a szükséges 

intézkedéseket annak biztosítására, hogy az 

egyéni védőeszközök forgalmazására csak 

akkor kerüljön sor, ha azok megfelelő 

karbantartás és rendeltetésszerű használat 

esetén eleget tesznek ennek a rendeletnek. 

A tagállamok megtesznek minden 

megfelelő és szükséges intézkedést annak 

biztosítására, hogy az egyéni védőeszközök 

forgalmazására csak akkor kerüljön sor, ha 

azok megfelelő karbantartás, a működés 

egyértelmű szemléltetése és 

rendeltetésszerű használat esetén eleget 

tesznek ennek a rendeletnek.  
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Módosítás  50 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az egyéni védőeszközöknek teljesíteniük 

kell a II. mellékletben meghatározott, 

alkalmazandó alapvető egészségvédelmi és 

biztonsági követelményeket. 

Az egyéni védőeszközöknek teljesíteniük 

kell a II. mellékletben meghatározott, 

alkalmazandó alapvető egészségvédelmi és 

biztonsági követelményeket, valamint 

maradéktalanul eleget kell tenniük a 

89/391/EGK irányelvnek. 

Indokolás 

Rendkívül fontos, hogy a védőeszköz maradéktalanul eleget tegyen az egészségvédelmi és 

biztonsági keretirányelvnek. 

 

 

 

Módosítás  51 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ez a rendelet nem érinti a tagállamokat – 

különösen a 89/656/EGK irányelv 

végrehajtása során – megillető azon jogot, 

hogy az egyéni védőeszközök használatára 

vonatkozó követelményeket határozzanak 

meg, feltéve hogy ezek a követelmények 

nem érintik az e rendelet alapján 

forgalomba hozott egyéni védőeszközök 

tervezését. 

Ez a rendelet nem érinti a tagállamokat – 

különösen a 89/656/EGK irányelv 

végrehajtása során – megillető azon jogot, 

hogy az egyéni védőeszközök használatára 

vonatkozóan a végfelhasználók és 

harmadik felek védelmének biztosításához 

szükségesnek ítélt, illetve a felhasználók 

egészsége és biztonsága szempontjából 

hozzáadott érték teremtésével indokolt 

követelményt meghatározzanak, feltéve 

hogy ezek a követelmények nem érintik az 

e rendelet alapján forgalomba hozott 

egyéni védőeszközök tervezését. 

 

 

Módosítás  52 

Rendeletre irányuló javaslat 
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7 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok nem akadályozzák meg az e 

rendeletnek nem megfelelő egyéni 

védőeszközök vásárokon, kiállításokon és 

bemutatókon történő bemutatását, feltéve 

hogy jól látható felirattal egyértelműen 

jelezve van, hogy az adott egyéni 

védőeszköz nem felel meg ennek a 

rendeletnek, és azt mindaddig nem hozzák 

forgalomba, amíg megfelelősége nincs 

biztosítva. 

A tagállamok nem akadályozzák meg az e 

rendeletnek nem megfelelő egyéni 

védőeszközök vásárokon, kiállításokon és 

bemutatókon, illetve hasonló 

rendezvényeken és terepen végzett 

vizsgálatokon történő bemutatását, feltéve 

hogy a kiállító fél számára fenntartott 

területen belül jól látható feliratok 

találhatók, amelyek egyértelműen jelzik, 

hogy az adott egyéni védőeszköz nem felel 

meg ennek a rendeletnek, és azt mindaddig 

nem hozzák forgalomba, amíg 

megfelelősége nincs biztosítva.  

 

 

 

Módosítás  53 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A bemutatók során megfelelő 

intézkedéseket kell hozni a személyek 

védelmének biztosítására. 

A bemutatók és a terepen végzett 

vizsgálatok során megfelelő intézkedéseket 

kell hozni a személyek védelmének 

biztosítására és a tudatosságuk növelésére. 

A terepen végzett vizsgálatokat nem az 

egyéni védőeszközök teljesítményének 

vizsgálatára kell megtervezni, hanem más, 

nem védelmi szempontok, például a 

kényelem, az ergonómia és a formaterv 

értékelésére. Minden érintett felet (például 

a munkáltatókat, valamint a védőeszközök 

viselőit vagy a végfelhasználókat) előre 

tájékoztatni kell a vizsgálatok hatóköréről 

és céljáról. A „kizárólag terepen végzett 

vizsgálatra” megjelölést világosan és 

kitörölhetetlen módon kell elhelyezni az 

egyéni védőeszközön. A vizsgálati 

időtartam végével visszaadják a használt 

egyéni védőeszközöket a gyártónak. 
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Módosítás  54 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az egyéni védőeszközök forgalomba 

hozatalakor a gyártók meggyőződnek arról, 

hogy azok tervezése és gyártása a 

II. mellékletben meghatározott alapvető 

egészségvédelmi és biztonsági 

követelményeknek megfelelően történt. 

(1) Az egyéni védőeszközök forgalomba 

hozatalakor a gyártók meggyőződnek arról, 

hogy azok tervezése és gyártása a 

II. mellékletben meghatározott alapvető és 

szükséges egészségvédelmi és biztonsági 

követelményeknek megfelelően történt. 

 

Módosítás  55 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A gyártók a műszaki dokumentációt és 

az EU-megfelelőségi nyilatkozatot az 

egyéni védőeszköz forgalomba hozatalát 

követően tíz évig kötelesek megőrizni. 

(3) A gyártók a műszaki dokumentációt és 

az EU-megfelelőségi nyilatkozatot az 

egyéni védőeszköz piaci elérhetőségét 

követően tíz évig kötelesek megőrizni. 

 

 

Módosítás  56 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A gyártók biztosítják, hogy az általuk 

forgalomba hozott egyéni védőeszközökön 

fel legyen tüntetve az azonosításukat 

lehetővé tevő típus-, tétel- vagy 

sorozatszám vagy más ilyen elem, illetve – 

ha az egyéni védőeszköz mérete vagy 

jellege ezt nem teszi lehetővé – a szükséges 

információ az egyéni védőeszköz 

csomagolásán vagy kísérő 

dokumentációjában szerepeljen. 

(5) A gyártók biztosítják, hogy minden 

egyes általuk forgalomba hozott egyéni 

védőeszközön fel legyen tüntetve az 

azonosításukat lehetővé tevő típus-, tétel- 

vagy sorozatszám vagy más ilyen elem, 

illetve – ha az egyéni védőeszköz mérete 

vagy jellege ezt nem teszi lehetővé – a 

szükséges információ az egyéni 

védőeszköz csomagolásán vagy kísérő 

dokumentációjában szerepeljen. 
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Módosítás  57 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 6 bekezdés  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A gyártók feltüntetik az egyéni 

védőeszközön, vagy ha ez nem lehetséges, 

az egyéni védőeszköz csomagolásán vagy 

kísérő dokumentációján a nevüket, 

bejegyzett kereskedelmi nevüket vagy 

bejegyzett védjegyüket és azt a 

postacímüket, amelyen kapcsolatba lehet 

lépni velük. A megadott címen a gyártó 

általános kapcsolattartója kell, hogy 

elérhető legyen. Az elérhetőségi adatokat a 

végfelhasználók és a piacfelügyeleti 

hatóságok számára könnyen érthető 

nyelven kell megadni. 

(6) A gyártók feltüntetik az egyéni 

védőeszközön, vagy ha ez nem lehetséges, 

az egyéni védőeszköz csomagolásán vagy 

kísérő dokumentációján a nevüket, 

bejegyzett kereskedelmi nevüket vagy 

bejegyzett védjegyüket és azt a 

postacímüket, amelyen kapcsolatba lehet 

lépni velük. A megadott címen a gyártó 

általános kapcsolattartója kell, hogy 

elérhető legyen. Az elérhetőségi adatokat 

azon tagállam(ok) végfelhasználóinak a 

hivatalos nyelvén (nyelvein) kell megadni, 

amely(ek)ben az egyéni védőeszközt 

forgalomba kívánják hozni. 

 

 

 

Módosítás  58 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 7 bekezdés  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A gyártók gondoskodnak arról, hogy az 

egyéni védőeszközhöz mellékelve legyen a 

II. melléklet 1.4. pontjában előírt használati 

utasítást az érintett tagállam által 

meghatározott, a végfelhasználók által 

könnyen érthető nyelven. 

(7) A gyártók gondoskodnak arról, hogy 

minden egyes egyéni védőeszközhöz, 

annak legkisebb egységéhez is mellékelve 

legyen a II. melléklet 1.4. pontjában előírt 

használati utasítás és egyéb tájékoztatás – 

illetve lehetőség szerint piktogramok is – 

azon tagállam végfelhasználóinak 

hivatalos nyelvén, amelyben az egyéni 

védőfelszerelést forgalomba hozták.  
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Módosítás  59 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 9 bekezdés  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) Azok a gyártók, amelyek úgy ítélik 

meg, illetve okuk van feltételezni, hogy 

valamely általuk forgalomba hozott egyéni 

védőeszköz nem felel meg ennek a 

rendeletnek, azonnal meghozzák az e 

termék megfelelőségének biztosítása, 

illetve adott esetben a forgalomból történő 

kivonása vagy visszahívása érdekében 

szükséges korrekciós intézkedéseket. 

Továbbá ha az egyéni védőeszköz 

kockázatot jelent, a gyártók erről 

haladéktalanul tájékoztatják azon 

tagállamok illetékes nemzeti hatóságait, 

amelyekben az egyéni védőeszközt 

forgalmazták, részletes tájékoztatást adva 

különösen a megfelelés hiányáról és a 

meghozott korrekciós intézkedésekről. 

(9) Azok a gyártók, amelyek úgy ítélik 

meg, illetve okuk van feltételezni, hogy 

valamely általuk forgalomba hozott egyéni 

védőeszköz nem felel meg ennek a 

rendeletnek, azonnal meghozzák az e 

termék megfelelőségének biztosítása, 

illetve adott esetben a forgalomból történő 

kivonása vagy visszahívása érdekében 

szükséges korrekciós intézkedéseket. 

Továbbá ha az egyéni védőeszköz 

kockázatot jelent, a gyártók erről 

haladéktalanul tájékoztatják azon 

tagállamok illetékes nemzeti hatóságait, 

amelyekben az egyéni védőeszközt 

forgalmazták, részletes tájékoztatást adva 

különösen a megfelelés hiányáról és a 

meghozott korrekciós intézkedésekről. A 

piacfelügyeleti hatóságok ezt követően 

kötelesek tájékoztatni a nyilvánosságot a 

kockázatról, amennyiben a korrekciós 

intézkedések bevezetésére nem került sor. 

A megfelelés megállapításának időszaka 

során a végfelhasználók magas szintű 

védelmének biztosítása érdekében a 

gyártók visszahívják az egyéni 

védőeszközöket. 
 

 

Módosítás  60 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 10 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) A gyártók valamely illetékes nemzeti 

hatóság indokolt kérésére átadják az egyéni 

védőeszköz megfelelőségének igazolásához 

szükséges összes információt és 

dokumentációt, az e hatóság számára 

(10) A gyártók egy illetékes nemzeti 

hatóság indokolt kérésére – nyomtatott 

vagy lehetőség szerint elektronikus 

formában – átadják a termék 

megfelelőségének igazolásához szükséges 
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könnyen érthető nyelven. Az említett 

hatóság kérésére együttműködnek ezzel a 

hatósággal az általuk forgalomba hozott 

egyéni védőeszközök jelentette kockázatok 

kiküszöbölése érdekében tett intézkedések 

terén. 

összes információt és dokumentációt a 

hatóság hivatalos nyelvén. Az említett 

hatóság kérésére együttműködnek ezzel a 

hatósággal az általuk forgalomba hozott 

egyéni védőeszközök jelentette kockázatok 

kiküszöbölése érdekében tett intézkedések 

terén. 

 

 

Módosítás  61 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 2 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) az egyéni védőeszköz forgalomba 

hozatalát követően legalább tíz évig 

megőrzi és a nemzeti piacfelügyeleti 

hatóságok rendelkezésére bocsátja az EU-

megfelelőségi nyilatkozatot és a műszaki 

dokumentációt; 

a) az egyéni védőeszköz piaci 

elérhetőségét követően legalább tíz évig 

megőrzi és a nemzeti piacfelügyeleti 

hatóságok rendelkezésére bocsátja az EU-

megfelelőségi nyilatkozatot és a műszaki 

dokumentációt; 

 

 

Módosítás  62 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) valamely nemzeti piacfelügyeleti 

hatóság indokolt kérésére az említett 

hatóság rendelkezésére bocsátja az egyéni 

védőeszköz megfelelőségének 

igazolásához szükséges összes információt 

és dokumentációt, 

b). valamely illetékes nemzeti hatóság 

kérésére az említett hatóság – nyomtatott 

vagy lehetőség szerint elektronikus 

formában – rendelkezésére bocsátja az 

egyéni védőeszköz megfelelőségének 

igazolásához szükséges összes információt 

és dokumentációt; 

 

 

 

Módosítás  63 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 2 bekezdés – c pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a nemzeti piacfelügyeleti hatóságok 

kérésére együttműködik velük a 

meghatalmazása körébe tartozó egyéni 

védőeszközök jelentette kockázatok 

kiküszöbölése érdekében tett intézkedések 

terén. 

c) az illetékes nemzeti hatóságok kérésére 

együttműködik velük a meghatalmazása 

körébe tartozó egyéni védőeszközök 

jelentette kockázatok kiküszöbölése 

érdekében tett intézkedések terén. 

 

 

Módosítás  64 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az importőrök kizárólag megfelelő 

egyéni védőeszközt hoznak forgalomba. 

(1) Az importőrök csak olyan egyéni 

védőeszközöket hoznak forgalomba, 

amelyek teljesítik az e rendeletben 

meghatározott követelményeket és 

megfelelnek az uniós egészségvédelmi és 

biztonsági rendelkezéseknek. 

 

 

Módosítás  65 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az egyéni védőeszköz forgalomba hozatala 

előtt az importőrök meggyőződnek arról, 

hogy a gyártó elvégezte a 18. cikkben 

említett alkalmazandó 

megfelelőségértékelési eljárás(oka)t. 

Meggyőződnek arról, hogy a gyártó 

elkészítette a műszaki dokumentációt, hogy 

az egyéni védőeszközön feltüntették a CE-

jelölést, hogy mellékelték hozzá az EU-

megfelelőségi nyilatkozatot, valamint a 

8. cikk (7) bekezdésében említett 

használati utasítást, továbbá hogy a gyártó 

teljesítette a 8. cikk (5), illetve 

Az egyéni védőeszköz forgalomba hozatala 

előtt az importőrök meggyőződnek arról, 

hogy a gyártó elvégezte a 18. cikkben 

említett alapvető megfelelőségértékelési 

eljárás(oka)t. Meggyőződnek arról, hogy a 

gyártó elkészítette és közzétette a műszaki 

dokumentációt, hogy az egyéni 

védőeszközön feltüntették a CE-jelölést, 

hogy mellékelték hozzá az EU-

megfelelőségi nyilatkozatot, valamint a 

szükséges dokumentumokat, továbbá hogy 

a gyártó teljesítette a 8. cikk (5), illetve 

(6) bekezdésében foglalt valamennyi 
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(6) bekezdésében foglalt követelményeket. követelményt. 

 

 

 

 

Módosítás  66 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az importőrök feltüntetik az egyéni 

védőeszközön, vagy ha ez nem lehetséges, 

az egyéni védőeszköz csomagolásán vagy 

kísérő dokumentációján a nevüket, 

bejegyzett kereskedelmi nevüket vagy 

bejegyzett védjegyüket és azt a 

postacímüket, amelyen kapcsolatba lehet 

lépni velük. Az elérhetőségi adatokat a 

végfelhasználók és a piacfelügyeleti 

hatóságok számára könnyen érthető 

nyelven kell megadni. 

(3) Az importőrök feltüntetik az egyéni 

védőeszközön, vagy ha ez nem lehetséges, 

az egyéni védőeszköz csomagolásán vagy 

kísérő dokumentációján a nevüket, 

bejegyzett kereskedelmi nevüket vagy 

bejegyzett védjegyüket és azt a 

postacímüket, amelyen kapcsolatba lehet 

lépni velük. Az elérhetőségi adatokat a 

végfelhasználók és a piacfelügyeleti 

hatóságok hivatalos nyelvén kell megadni. 

 

 

 

Módosítás  67 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 4 bekezdés  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az importőrök meggyőződnek arról, 

hogy az egyéni védőeszközhöz mellékelték 

a II. melléklet 1.4. pontjában előírt 

használati utasítást az érintett tagállam 

által meghatározott, a fogyasztók és más 

végfelhasználók által könnyen érthető 

nyelven. 

(4) Az importőrök gondoskodnak arról, 

hogy minden egyes egyéni védőeszközhöz, 

annak legkisebb egységéhez is mellékelve 

legyen a II. melléklet 1.4. pontjában előírt 

használati utasítás és egyéb tájékoztatás – 

lehetőség szerint nyelvsemleges formában 

– azon tagállam végfelhasználóinak 

hivatalos nyelvén, amelyben az egyéni 

védőfelszerelést forgalomba hozták. 
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Módosítás  68 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 5 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) Az importőrök – amennyiben az 

egyéni védőeszköz jelentette veszély miatt 

ezt helyénvalónak ítélik – a fogyasztók és 

más végfelhasználók egészségének 

védelme és biztonsága érdekében elvégzik 

a forgalmazott egyéni védőeszköz 

mintájának vizsgálatát, amelynek során 

kivizsgálják a panaszokat, szükség esetén 

nyilvántartást vezetnek azokról, illetve a 

nem megfelelő egyéni védőeszközökről és 

az egyéni védőeszközök visszahívásáról, 

valamint folyamatosan tájékoztatják a 

forgalmazókat minden ilyen intézkedésről. 

 

 

Módosítás  69 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Azok az importőrök, amelyek úgy ítélik 

meg, illetve okkal feltételezik, hogy 

valamely általuk forgalomba hozott egyéni 

védőeszköz nem felel meg ennek a 

rendeletnek, haladéktalanul meghozzák az 

érintett egyéni védőeszköz 

megfelelőségének biztosítása, illetve adott 

esetben a forgalomból történő kivonása 

vagy visszahívása érdekében szükséges 

korrekciós intézkedéseket. Továbbá ha az 

egyéni védőeszköz kockázatot jelent, az 

importőrök erről haladéktalanul 

tájékoztatják azon tagállamok 

piacfelügyeleti hatóságait, amelyekben az 

egyéni védőeszközt forgalmazták, részletes 

tájékoztatást adva különösen a megfelelés 

hiányáról és a meghozott korrekciós 

intézkedésekről. 

(6) Azok az importőrök, amelyek úgy ítélik 

meg, illetve okkal feltételezik, hogy 

valamely általuk forgalomba hozott egyéni 

védőeszköz nem felel meg ennek a 

rendeletnek, haladéktalanul meghozzák az 

érintett egyéni védőeszköz 

megfelelőségének biztosítása, illetve adott 

esetben a forgalomból történő kivonása 

vagy visszahívása érdekében szükséges 

korrekciós intézkedéseket. Ezeket az 

intézkedéseket legkésőbb attól a naptól 

számított öt munkanapon belül kell 

meghozni, amikor az importőrök 

tudomására jutott ez az információ. 

Továbbá ha az egyéni védőeszköz 

kockázatot jelent, az importőrök erről 

haladéktalanul tájékoztatják a gyártókat és 

azon tagállamok piacfelügyeleti hatóságait, 
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amelyekben az egyéni védőeszközt 

forgalmazták, részletes tájékoztatást adva 

különösen a megfelelés hiányáról és a 

meghozott korrekciós intézkedésekről. A 

piacfelügyeleti hatóságok ezt követően a 

korrekciós intézkedések érvénybe 

léptetéséig kötelesek tájékoztatni a 

nyilvánosságot a kockázatról.  

 

 

 

 

Módosítás  70 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az egyéni védőeszköz forgalmazását 

megelőzően a forgalmazók 

megbizonyosodnak arról, hogy az egyéni 

védőeszközön fel van tüntetve a CE-jelölés 

és mellékelve van hozzá az EU-

megfelelőségi nyilatkozatot vagy az 

egyszerűsített EU-megfelelőségi 

nyilatkozatot, valamint a II. melléklet 

1.4. pontjában meghatározott használati 

utasítást, az azon tagállam végfelhasználói 

által könnyen érthető nyelven, amelyben 

az egyéni védőeszközt forgalmazni fogják, 

továbbá arról, hogy a gyártó és az importőr 

teljesítette a 8. cikk (5) és 

(6) bekezdésében, illetve a 10. cikk 

(3) bekezdésében meghatározott 

követelményeket. 

(2) Az egyéni védőeszköz forgalmazását 

megelőzően a forgalmazók 

megbizonyosodnak arról, hogy az egyéni 

védőeszközön fel van tüntetve a CE-jelölés 

és mellékelve van hozzá az EU-

megfelelőségi nyilatkozat vagy az 

egyszerűsített EU-megfelelőségi 

nyilatkozat, valamint a II. melléklet 

1.4. pontjában meghatározott használati 

utasítás és egyéb tájékoztatás azon 

tagállam végfelhasználóinak hivatalos 

nyelvén, amelyben az egyéni védőeszközt 

forgalmazni fogják, továbbá arról, hogy a 

gyártó és az importőr teljesítette a 8. cikk 

(5) és (6) bekezdésében, illetve a 10. cikk 

(3) bekezdésében meghatározott 

követelményeket.  

 

 

 

Módosítás  71 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Amennyiben a forgalmazó úgy ítéli meg, 

vagy okkal feltételezi, hogy valamely 

egyéni védőeszköz nem felel meg a 

II. mellékletben meghatározott vonatkozó 

alapvető egészségvédelmi és biztonsági 

követelményeknek, az érintett egyéni 

védőeszközt mindaddig nem hozza 

forgalomba, amíg annak megfelelősége 

nincs biztosítva. Továbbá amennyiben az 

egyéni védőeszköz kockázatot jelent, a 

forgalmazó tájékoztatja erről a gyártót 

vagy az importőrt, valamint a 

piacfelügyeleti hatóságokat. 

Amennyiben a forgalmazó úgy ítéli meg, 

vagy okkal feltételezi, hogy valamely 

egyéni védőeszköz nem felel meg a 

II. mellékletben meghatározott vonatkozó 

alapvető egészségvédelmi és biztonsági 

követelményeknek, az érintett egyéni 

védőeszközt mindaddig nem hozza 

forgalomba, amíg annak megfelelősége 

nincs biztosítva. Továbbá amennyiben az 

egyéni védőeszköz kockázatot jelent, a 

forgalmazó tájékoztatja erről a gyártót 

vagy az importőrt, valamint a 

piacfelügyeleti hatóságokat. Ezt követően a 

gyártó azonnal visszahívja az egyéni 

védőeszközt a piacról. A piacfelügyeleti 

hatóságok ezt követően a korrekciós 

intézkedések érvénybe léptetéséig 

kötelesek tájékoztatni a nyilvánosságot a 

kockázatról.  

 

 

Módosítás  72 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 4 bekezdés  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Azok a forgalmazók, amelyek úgy 

ítélik meg, illetve okuk van feltételezni, 

hogy valamely általuk forgalmazott egyéni 

védőeszköz nem felel meg az e rendeletben 

foglalt követelményeknek, gondoskodnak 

az érintett egyéni védőeszköz 

megfelelőségének biztosítása, illetve adott 

esetben a forgalomból történő kivonása 

vagy visszahívása érdekében szükséges 

korrekciós intézkedések meghozataláról. 

Továbbá, amennyiben az adott egyéni 

védőeszköz kockázatot jelent, a 

forgalmazók erről haladéktalanul 

tájékoztatják azon tagállamok 

piacfelügyeleti hatóságait, amelynek 

piacán az egyéni védőeszközt 

(4) Azok a forgalmazók, amelyek úgy 

ítélik meg, illetve okuk van feltételezni, 

hogy valamely általuk forgalmazott egyéni 

védőeszköz nem felel meg az e rendeletben 

foglalt követelményeknek, gondoskodnak 

az érintett egyéni védőeszköz 

megfelelőségének biztosítása, illetve adott 

esetben a forgalomból történő kivonása 

vagy visszahívása érdekében szükséges 

korrekciós intézkedések meghozataláról. 

Továbbá ha az egyéni védőeszköz 

kockázatot jelent, az importőrök erről 

haladéktalanul tájékoztatják a gyártókat és 

az importőröket, valamint azon tagállamok 

piacfelügyeleti hatóságait, amelyekben az 

egyéni védőeszközt forgalmazták, részletes 
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forgalmazták, részletes tájékoztatást adva 

különösen a megfelelés hiányáról és a 

meghozott korrekciós intézkedésekről. 

tájékoztatást adva különösen a megfelelés 

hiányáról és a meghozott korrekciós 

intézkedésekről. A piacfelügyeleti 

hatóságok ezt követően a korrekciós 

intézkedések érvénybe léptetéséig 

kötelesek tájékoztatni a nyilvánosságot a 

kockázatról.  

 

 

 

Módosítás  73 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Azt az importőrt vagy forgalmazót, aki 

vagy amely a saját nevében vagy védjegye 

alatt hoz forgalomba egyéni védőeszközt, 

illetve olyan módon módosít egy már piaci 

forgalomba hozott egyéni védőeszközt, ami 

befolyásolhatja annak a II. mellékletben 

meghatározott vonatkozó alapvető 

egészségvédelmi és biztonsági 

követelményeknek való megfelelését, e 

rendelet alkalmazásában gyártónak kell 

tekinteni, és a gyártó 8. cikkben előírt 

kötelezettségei terhelik. 

Azt az importőrt vagy forgalmazót, aki 

vagy amely a saját nevében vagy védjegye 

alatt hoz forgalomba egyéni védőeszközt, 

illetve olyan módon módosít egy már piaci 

forgalomba hozott egyéni védőeszközt, ami 

befolyásolhatja az egyéni védőeszköz e 

rendeletnek való megfelelését, e rendelet 

alkalmazásában gyártónak kell tekinteni, és 

a gyártó 8. cikkben előírt kötelezettségei 

terhelik. 

 

Módosítás  74 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az EU-megfelelőségi nyilatkozat 

megállapítja, hogy a II. mellékletben 

meghatározott vonatkozó alapvető 

egészségvédelmi és biztonsági 

követelmények teljesültek. 

(1) Az EU-megfelelőségi nyilatkozat 

megállapítja, hogy a II. mellékletben 

meghatározott vonatkozó alapvető 

egészségvédelmi és biztonsági 

követelmények teljesültek. Az EU-

megfelelőségi nyilatkozat mintája 

könnyen elérhető a gazdasági szereplők 

honlapján. 
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Módosítás  75 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A CE-jelölést az egyéni védőeszközön 

jól láthatóan, olvashatóan és 

letörölhetetlenül kell elhelyezni. 

Amennyiben ez az egyéni védőeszköz 

jellegénél fogva nem lehetséges vagy nem 

biztosítható, akkor azt – ha van ilyen – a 

csomagoláson és a kísérő okmányokon kell 

feltüntetni. 

(2) A CE-jelölést az egyéni védőeszközön 

jól láthatóan, olvashatóan és 

letörölhetetlenül kell elhelyezni. 

Amennyiben ez az egyéni védőeszköz 

jellegénél fogva nem lehetséges vagy nem 

biztosítható, akkor azt – ha van ilyen – a 

csomagoláson vagy a kísérő okmányokon 

jól látható, olvasható és letörölhetetlen 

módon kell feltüntetni. 

 

 

Módosítás  76 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A CE-jelölést az egyéni védőeszköz 

forgalomba hozatala előtt kell elhelyezni. 

A CE-jelölést az azon kockázatot jelölő 

piktogram vagy bármilyen egyéb jelölés is 

követheti, amely ellen az egyéni 

védőeszköz rendeltetése szerint védelmet 

nyújt. 

(3) A CE-jelölést az egyéni védőeszköz 

forgalomba hozatala előtt kell elhelyezni. 

A CE-jelölést az azon kockázatot jelölő 

piktogram vagy bármilyen egyéb jelölés is 

kísérheti, amely ellen az egyéni 

védőeszköz rendeltetése szerint védelmet 

nyújt. 

 

Módosítás  77 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A megfelelőségértékelő szervezet a 

nemzeti jogszabályok szerint jön létre, és 

(2) A megfelelőségértékelő szervezet 

minden egyes tagállam nemzeti 
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jogi személyiséggel rendelkezik. jogszabályai szerint jön létre, és jogi 

személyiséggel rendelkezik. 

 

Módosítás  78 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A megfelelőségértékelő szervezet olyan 

harmadik fél, amely független az általa 

értékelt szervezettől vagy egyéni 

védőeszköztől. 

A megfelelőségértékelő szervezet olyan 

harmadik fél, amely független az általa 

értékelt szervezettől vagy egyéni 

védőeszköztől, és egy nyilatkozat 

aláírásával igazolja függetlenségét és 

pártatlanságát. A szervezet kellőképpen 

figyelembe veszi a 89/391/EGK 

irányelvben és különösen a 89/656/EGK 

irányelvben meghatározott 

egészségvédelmi és biztonsági 

követelményeket. 

 

 

Módosítás   79 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A megfelelőségértékelő szervezet, 

valamint annak felső szintű vezetése és a 

megfelelőségértékelést végző személyzete 

nem vehet részt közvetlenül ezen egyéni 

védőeszközök tervezésében, gyártásában, 

forgalmazásában, használatában vagy 

karbantartásában, és nem képviselheti az 

ilyen tevékenységben részt vevő feleket 

sem. Nem vehet részt olyan 

tevékenységben, amely veszélyeztetné a 

bejelentett megfelelőségértékelési 

tevékenységeikkel kapcsolatos döntéshozói 

függetlenségét vagy feddhetetlenségét. Ez 

különösen érvényes a szaktanácsadási 

szolgáltatásokra. 

A megfelelőségértékelő szervezet, 

valamint annak felső szintű vezetése és a 

megfelelőségértékelést végző személyzete 

nem vehet részt közvetlenül ezen egyéni 

védőeszközök tervezésében, gyártásában, 

forgalmazásában, értékesítésében, 

használatában vagy karbantartásában, és 

nem képviselheti az ilyen tevékenységben 

részt vevő feleket sem. Nem vehet részt 

olyan tevékenységben, amely 

veszélyeztetné a bejelentett 

megfelelőségértékelési tevékenységeikkel 

kapcsolatos döntéshozói függetlenségét 

vagy feddhetetlenségét. Ez különösen 

érvényes a szaktanácsadási 



 

AD\1056753HU.doc 41/63 PE544.202v03-00 

 HU 

szolgáltatásokra. 

 

 

Módosítás  80 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 cikk – 7 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a II. mellékletben meghatározott 

alapvető egészségvédelmi és biztonsági 

követelmények, a kapcsolódó harmonizált 

szabványok, valamint az uniós 

harmonizációs jogi aktusok vonatkozó 

rendelkezéseinek megfelelő ismerete és 

megértése; 

c) a II. mellékletben meghatározott 

alapvető egészségvédelmi és biztonsági 

követelmények, a kapcsolódó harmonizált 

szabványok, valamint az uniós 

harmonizációs jogi aktusok és a vonatkozó 

nemzeti jogszabályok vonatkozó 
rendelkezéseinek megfelelő ismerete és 

megértése; 

 

Módosítás  81 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 cikk – 9 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) A megfelelőségértékelő szervezetek 

felelősségbiztosítást kötnek, kivéve ha a 

felelősséget a nemzeti joggal összhangban 

az állam vállalja át, vagy ha a tagállam 

közvetlenül felel a 

megfelelőségértékelésért. 

(9) A megfelelőségértékelő szervezetek 

felelősségbiztosítást kötnek, kivéve ha a 

felelősséget a nemzeti joggal összhangban 

a tagállam vállalja át, vagy ha a tagállam 

közvetlenül felel a 

megfelelőségértékelésért. 

 

 

Módosítás  82 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 cikk – 11 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) A megfelelőségértékelő szervezetek 

részt vesznek a vonatkozó szabványosítási 

tevékenységekben, valamint az e rendelet 

alapján létrehozott, a bejelentett 

(11) A megfelelőségértékelő szervezetek 

részt vesznek a vonatkozó szabványosítási 

tevékenységekben, valamint az e rendelet 

alapján létrehozott, a bejelentett 
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szervezeteket koordináló csoport 

tevékenységeiben, illetve gondoskodnak 

arról, hogy az értékelést végző 

személyzetük tájékoztatást kapjon ezekről 

a tevékenységekről, továbbá általános 

útmutatóként alkalmazzák az említett 

csoport munkája eredményeként létrejött 

adminisztratív döntéseket és 

dokumentumokat. 

szervezeteket koordináló csoport 

tevékenységeiben, illetve gondoskodnak 

arról, hogy az értékelést végző 

személyzetük tájékoztatást kapjon ezekről 

a tevékenységekről, továbbá alkalmazzák 

az említett csoport munkája eredményeként 

létrejött döntéseket és dokumentumokat. 

 

 

Módosítás  83 

Rendeletre irányuló javaslat 

25 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Amennyiben a bejelentett szervezet 

egyes, a megfelelőség értékelésével 

kapcsolatos feladatokat alvállalkozásba ad 

vagy azok ellátását leányvállalatra bízza, 

biztosítania kell, hogy az alvállalkozó vagy 

a leányvállalat megfeleljen a 23. cikkben 

meghatározott követelményeknek, továbbá 

tájékoztatnia kell erről a bejelentő 

hatóságot. 

(1) Amennyiben a bejelentett szervezet 

egyes, a megfelelőség értékelésével 

kapcsolatos feladatokat alvállalkozásba ad 

vagy azok ellátását leányvállalatra bízza, 

biztosítania kell, hogy a teljes 

megfelelőségi lánc mentén működő 

alvállalkozók vagy leányvállalatok 

megfeleljenek a 23. cikkben meghatározott 

követelményeknek, továbbá megfelelően 

tájékoztatnia kell erről a bejelentő 

hatóságot. 

 

 

 

 

Módosítás  84 

Rendeletre irányuló javaslat 

39 cikk – cím  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Szankciók Felügyelet, ellenőrzés és szankciók 
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Módosítás  85 

Rendeletre irányuló javaslat 

39 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok megállapítják az e rendelet 

rendelkezéseinek megsértése esetén 

alkalmazandó szankciókra vonatkozó 

szabályokat, és minden szükséges 

intézkedést megtesznek azok érvényesítése 

érdekében. Az előírt szankcióknak 

hatékonyaknak, arányosaknak és 

visszatartó erejűeknek kell lenniük. A 

tagállamok legkésőbb [e rendelet 

alkalmazásának kezdete előtt három 

hónappal] értesítik a Bizottságot ezekről a 

rendelkezésekről, és haladéktalanul 

tájékoztatják az azokat érintő bármely 

későbbi módosításról. 

A tagállamok megállapítják az 

útmutatásra, felügyeletre, ellenőrzésre és 

az e rendelet rendelkezéseinek megsértése 

esetén alkalmazandó szankciókra 

vonatkozó szabályokat, és minden 

szükséges intézkedést megtesznek azok 

érvényesítése érdekében. Az egyéni 

védőeszközök helytelen használatának és 

a nem szándékos hiányosságoknak az 

elkerülése érdekében a tagállamok 

mindenekelőtt útmutatást biztosítanak az 

e rendeletben foglalt követelmények 

betartásához. Ha azonban a szükséges 

útmutatás átvételét követően a 

követelmények továbbra sem teljesülnek, 

szankciók alkalmazása a következő lépés. 

Az előírt szankcióknak hatékonyaknak, 

arányosaknak és visszatartó erejűeknek 

kell lenniük. A tagállamok legkésőbb [e 

rendelet alkalmazásának kezdete előtt 

három hónappal] értesítik a Bizottságot 

ezekről a rendelkezésekről, és 

haladéktalanul tájékoztatják az azokat 

érintő bármely későbbi módosításról. 

 

 

 

Módosítás  86 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – III kategória– 1 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Rendkívül súlyos kockázatokkal szemben 

védelmet nyújtó egyéni védőeszközök. A 

III. kategória kizárólag azokat az egyéni 

védőeszközöket foglalja magában, amelyek 

a felhasználót a következőkkel szemben 

védik: 

Rendkívül súlyos kockázatokkal – például 

halállal vagy visszafordíthatatlan 

sérülésekkel és egészségkárosodással – 
szemben védelmet nyújtó egyéni 

védőeszközök. A III. kategória kizárólag 

azokat az egyéni védőeszközöket foglalja 
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magában, amelyek a felhasználót a 

következőkkel szemben védik:  

 

 

 

 

Módosítás  87 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – III kategória – 1 bekezdés – e pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) legfeljebb -50 °C-os környezeti 

levegőhöz hasonló hatást keltő alacsony 

hőmérsékletű környezetek; 

e) legfeljebb -50°C-os környezeti levegővel 

megegyező hatást keltő alacsony 

hőmérsékletű környezetek, figyelembe 

véve a szél hatását; 

 

 

 

Módosítás  88 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – -1 pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ELŐZETES MEGJEGYZÉSEK 

 1. Az ebben a rendeletben megállapított 

alapvető egészségvédelmi és biztonsági 

követelmények kötelezőek. 

 2. Az alapvető egészségvédelmi és 

biztonsági követelményekkel összefüggő 

kötelezettségek csak abban az esetben 

állnak fenn, ha az adott egyéni védőeszköz 

tekintetében fennáll az említett 

követelmények által érintett kockázat. 

 3. Az alapvető követelményeket a tervezés 

és a gyártás idejének legkorszerűbb 

technikáját és aktuális gyakorlatát, 

valamint a magas fokú egészség- és 

biztonságvédelemmel összhangban lévő 

műszaki és gazdasági megfontolásokat 

figyelembe véve kell értelmezni és 
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alkalmazni. 

 4. A gyártó köteles kockázatfelmérést 

végezni az egyéni védőeszköz 

vonatkozásában felmerülő valamennyi 

kockázat azonosításához. A gyártó ezt 

követően a kockázatfelmérés 

figyelembevételével megtervezi és 

legyártja azt. 

 5. Az egyéni védőeszközök tervezése és 

gyártása során, valamint a használati 

utasítások elkészítésekor a gyártónak 

nemcsak az egyéni védőeszköz tervezett 

felhasználását, hanem az ésszerűen 

előrelátható használatot is figyelembe kell 

vennie. Adott esetben gondoskodni kell a 

felhasználótól eltérő személyek 

egészségvédelméről és biztonságáról is. 

 

Módosítás  89 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 pont – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az egyéni védőeszközöknek megfelelő 

védelmet kell nyújtaniuk azon kockázatok 

ellen, amelyekkel szemben rendeltetésük 

szerint védelmet nyújtanak. 

Az egyéni védőeszközöknek megfelelő és 

teljes védelmet kell nyújtaniuk a 

felhasználók és harmadik felek 

egészségének és biztonságának védelme és 

megőrzése érdekében. 

 

 

 

 

Módosítás  90 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 pont – 1.2 pont – 1.2.1 pont – 1.2.1.1 pont  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az anyagok, amelyekből az egyéni 

védőeszközök készülnek – beleértve 

lehetséges bomlástermékeiket is – nem 

veszélyeztethetik a felhasználó egészségét 

Az anyagok, amelyekből az egyéni 

védőeszközök készülnek – beleértve 

lehetséges bomlástermékeiket is – nem 

veszélyeztethetik a felhasználó egészségét 



 

PE544.202v03-00 46/63 AD\1056753HU.doc 

HU 

vagy biztonságát. vagy biztonságát, illetve nem vezethetnek 

ahhoz, hogy az egyéni védőeszköz már 

nem felel meg az e rendeletben 

meghatározott egészségvédelmi és 

biztonsági követelményeknek. 

 

Módosítás  91 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 pont – 1.2 pont – 1.2.1 pont – 1.2.1.2 pont – címsor 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1.2.1.2. Az egyéni védőeszközök minden, a 

felhasználóval érintkező alkotórészének 

kielégítő felületi állapota 

1.2.1.2. Az egyéni védőeszközök minden, a 

felhasználóval érintkező alkotórészének 

optimális felületi állapota 

 

 

 

Módosítás  92 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 pont –1.4 pont – címsor 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1.4. A gyártó utasításai 1.4. A gyártó utasításai és tájékoztatója 

 

Módosítás  93 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 pont – 1.4 pont – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a tárolásra, használatra, tisztításra, 

karbantartásra, ellenőrzésre és 

fertőtlenítésre vonatkozó utasítások. A 

gyártók által javasolt tisztító-, karbantartó- 

vagy fertőtlenítőszerek a vonatkozó 

utasításoknak megfelelő használat esetén 

nem gyakorolhatnak káros hatást az egyéni 

védőeszközre vagy a felhasználóra; 

a) a tárolásra, használatra, tisztításra, 

karbantartásra, ellenőrzésre és 

fertőtlenítésre vonatkozó utasítások. A 

gyártók által megjelölt tisztító-, 

karbantartó- vagy fertőtlenítőszerek a 

vonatkozó utasításoknak megfelelő 

használat esetén nem gyakorolhatnak káros 

hatást az egyéni védőeszközre vagy a 

felhasználóra; 
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Módosítás  94 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 pont –1.4 pont – 1 bekezdés – e pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) az egyéni védőeszköznek vagy az egyéni 

védőeszköz bizonyos alkatrészeinek 

elhasználódási ideje vagy lejárati 

határideje; 

e) az egyéni védőeszköznek vagy az egyéni 

védőeszköz alkatrészeinek elhasználódási 

ideje vagy lejárati határideje; 

 

 

Módosítás  95 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 pont – 1.4 pont – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ezeket az utasításokat, amelyeknek 

pontosnak és átfogónak kell lenniük, 

legalább a rendeltetési tagállam hivatalos 

nyelvén vagy nyelvein biztosítani kell. 

Ezeket az utasításokat, amelyeknek 

pontosnak és átfogónak kell lenniük, 

legalább a rendeltetési tagállam hivatalos 

nyelvén vagy nyelvein biztosítani kell, 

hogy lehetővé tegyék a végfelhasználó 

számára az egyéni védőeszköz biztonságos 

és helyes használatát. Az egyéni 

védőeszközre vonatkozó minden további 

kiválasztási, felhasználási, ápolási és 

karbantartási utasítást olyan módon kell 

rendelkezésre bocsátani, amely könnyen 

hozzáférhető az érintett személy számára. 

 

 

Módosítás  96 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 2 pont – 2.3 pont – 3 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Szükség esetén a szűrőket a páraképződés 

megelőzését célzó eljárással kell kezelni, 

A szűrőket a páraképződés megelőzését 

célzó eljárással kell kezelni, vagy erre 
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vagy erre alkalmas eszközökkel kell 

ellátni. 

alkalmas eszközökkel kell ellátni. 

 

 

Módosítás  97 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 2 pont – 2.4 pont – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Amennyiben a gyártó nem tudja pontosan 

megadni az érintett egyéni védőeszköz 

élettartamát, a gyártói utasításoknak 

tartalmazniuk kell minden olyan 

szükséges információt, amelyek alapján a 

vásárló vagy a felhasználó a modell 

minőségi szintjét és a tárolás, a használat, 

a tisztítás és a karbantartás valós 

körülményeit figyelembe véve 

megállapíthat egy ésszerűen várható 

elhasználódási határidőt. 

törölve 

 

Módosítás  98 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 2 pont – 2.4 pont – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Amennyiben a gyártó által javasolt 

tisztítási eljárás rendszeres alkalmazása 

következtében bekövetkező elöregedés 

valószínűleg szembetűnően és gyorsan 

megváltoztatja az egyéni védőeszköz 

teljesítményét, a gyártónak, amennyiben 

lehetséges, minden forgalomba hozott 

egyéni védőeszközön el kell helyeznie egy 

olyan jelölést, amely tájékoztat arról, hogy 

az eszközön legfeljebb hány tisztítási 

művelet végezhető újabb vizsgálat vagy 

leselejtezés előtt; ennek hiányában az 

említett információkat a gyártói 

utasításokban kell közölni. 

Amennyiben a gyártó által javasolt 

tisztítási eljárás rendszeres alkalmazása 

következtében bekövetkező elöregedés 

valószínűleg szembetűnően és gyorsan 

megváltoztatja az egyéni védőeszköz 

teljesítményét, a gyártónak minden 

forgalomba hozott egyéni védőeszközön el 

kell helyeznie egy olyan jelölést, amely 

tájékoztat arról, hogy az eszközön 

legfeljebb hány tisztítási művelet 

végezhető újabb vizsgálat vagy leselejtezés 

előtt; 
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Módosítás  99 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 2 pont – 2.4 pont – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A tárolási körülmények nem 

gyakorolhatnak káros hatást az egyéni 

védőeszközre, és meg kell, hogy őrizzék 

teljes hatékonyságukat és megfelelően 

védeniük kell a felhasználókat. 

 

Módosítás  100 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 2 pont – 2.8 pont – címsor 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

2.8. Rendkívül veszélyes körülmények 

közötti beavatkozásra szánt egyéni 

védőeszközök 

2.8. A fokozott kockázattal járó 

körülmények közötti beavatkozásra szánt 

egyéni védőeszközök 

 

Módosítás  101 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 2 pont – 2.8 pont – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A rendkívül veszélyes körülmények közötti 

beavatkozásra szánt egyéni 

védőeszközökhöz mellékelt gyártói 

utasításokban meg kell adni különösen 

olyan adatokat, amelyek szakmailag 

alkalmas, képzett, valamint azok 

értelmezésére képesítéssel rendelkező és a 

felhasználó általi alkalmazásukat biztosító 

személyeknek szólnak. 

A magas kockázattal járó körülmények 

közötti beavatkozásra szánt egyéni 

védőeszközökhöz mellékelt gyártói 

utasításokban meg kell adni különösen 

olyan adatokat, amelyek szakmailag 

alkalmas, képzett, valamint azok 

értelmezésére képesítéssel rendelkező és a 

felhasználó általi alkalmazásukat biztosító 

személyeknek szólnak. 

 

Módosítás  102 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 2 pont – 2.8 pont – 3 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Amennyiben az egyéni védőeszköz a 

rendes körülmények között biztosított 

védelemi szint hiányát jelző 

riasztóberendezést foglal magában, azt úgy 

kell megtervezni és elhelyezni, hogy 

előrelátható körülmények közötti használat 

esetén a felhasználó észlelje a riasztást. 

Amennyiben az egyéni védőeszköz a 

rendes körülmények között biztosított 

védelemi szint hiányát jelző 

riasztóberendezést foglal magában, azt úgy 

kell megtervezni és elhelyezni, hogy 

minden előrelátható körülmény közötti 

használat esetén a felhasználó észlelje a 

riasztást. 

 

Módosítás  103 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 2 pont – 2.9 pont – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Amennyiben az egyéni védőeszköz olyan 

alkatrészekkel rendelkezik, amelyeket a 

felhasználó csere céljából beállíthat vagy 

eltávolíthat, azokat úgy kell megtervezni és 

gyártani, hogy szerszámok nélkül könnyen 

rögzíthetők és eltávolíthatók legyenek. 

Amennyiben az egyéni védőeszköz olyan 

alkatrészekkel rendelkezik, amelyeket a 

felhasználó csere céljából beállíthat vagy 

eltávolíthat, azokat úgy kell megtervezni és 

gyártani, hogy szerszámok nélkül könnyen 

beállíthatók és eltávolíthatók legyenek. 

 

 

 

Módosítás  104 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 2 pont – 2.12 pont – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az egyéni védőeszközök ilyen típusain 

elhelyezett, az egészséghez és 

biztonsághoz közvetlenül vagy közvetve 

kapcsolódó azonosító jelöléseket vagy 

mutatókat lehetőség szerint harmonizált 

piktogramok vagy ábrák formájában kell 

feltüntetni. Ezeknek az egyéni védőeszköz 

várható élettartama alatt mindvégig 

teljesen láthatóknak és olvashatóknak kell 

maradniuk. Emellett ezeknek a 

jelöléseknek minden félreértés elkerülése 

Az egyéni védőeszközök ilyen típusain 

elhelyezett, az egészséghez és 

biztonsághoz közvetlenül vagy közvetve 

kapcsolódó azonosító jelöléseket vagy 

mutatókat lehetőség szerint harmonizált 

piktogramok vagy ábrák formájában kell 

feltüntetni. Ezeknek az egyéni védőeszköz 

várható élettartama alatt mindvégig 

teljesen láthatóknak és olvashatóknak kell 

maradniuk. Emellett ezeknek a 

jelöléseknek minden félreértés elkerülése 
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érdekében teljeseknek, pontosaknak és 

közérthetőknek kell lenniük; így abban az 

esetben, ha ezek a jelölések szavakat vagy 

mondatokat foglalnak magukban, ezeket 

annak a tagállamnak a hivatalos nyelvén 

vagy nyelvein kell feltüntetni, ahol a 

védőeszközt használni fogják. 

érdekében teljeseknek, pontosaknak és 

közérthetőknek kell lenniük; így abban az 

esetben, ha ezek a jelölések szavakat vagy 

mondatokat foglalnak magukban, ezeket a 

fogyasztók és a végfelhasználók számára 

könnyen érthető, azon tagállam által 

meghatározott nyelven kell feltüntetni, 

ahol a védőeszközt forgalomba hozzák. 

 

 

Módosítás  105 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 2 pont – 2.12 pont – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Amennyiben az egyéni védőeszköz (vagy 

annak cserélhető alkatrésze) túl kicsi 

ahhoz, hogy lehetővé tegye a teljes 

jelölésnek vagy a jelölés egy részének a 

feltüntetését, a vonatkozó információt a 

csomagoláson és a gyártói utasításokban 

kell megadni. 

Amennyiben az egyéni védőeszköz (vagy 

annak cserélhető alkatrésze) túl kicsi 

ahhoz, hogy lehetővé tegye a teljes 

jelölésnek vagy a jelölés egy részének a 

feltüntetését, a vonatkozó információt a 

csomagoláson és a gyártói utasításokban 

egyértelműen és megfelelően kell 

megadni. 

 

Módosítás  106 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 2 pont – 2.14 pont – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A rendeltetésük szerint a felhasználó 

számára több lehetséges, egyidejűleg 

fellépő kockázat ellen védelmet nyújtó 

egyéni védőeszközöket úgy kell 

megtervezni és gyártani, hogy eleget 

tegyenek különösen az e kockázatokhoz 

kapcsolódó egyes alapvető 

egészségvédelmi és biztonsági 

követelményeknek. 

A rendeltetésük szerint a felhasználó 

számára több lehetséges, egyidejűleg 

fellépő kockázat ellen védelmet nyújtó 

egyéni védőeszközöket úgy kell 

megtervezni és gyártani, hogy eleget 

tegyenek különösen az e kockázatokhoz 

kapcsolódó minden egyes alapvető 

egészségvédelmi és biztonsági 

követelménynek. 
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Módosítás  107 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 3 pont – 3.4 pont – címsor 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

3.4. Védelem a vízben 3.4. Védelem folyékony közegben 

 

 

 

Módosítás  108 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 3 pont – 3.4 pont – 3.4.2 pont – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Olyan ruházatként, amely a várható 

alkalmazástól függően a lebegtetés 

megfelelő szintjét biztosítja, és amely 

viselése közben biztonságos és határozott 

segítséget nyújt a vízben, a várható 

használati körülmények között az egyéni 

védőeszköz nem korlátozhatja a 

felhasználó mozgását, viszont lehetővé kell 

tennie számára különösen azt, hogy ússzon 

vagy meneküljön a veszélytől, illetve más 

személyeknek segítséget nyújtson. 

Olyan ruházatként, amely a várható 

alkalmazástól függően a lebegtetés 

megfelelő szintjét biztosítja, és amely 

viselése közben biztonságos és határozott 

segítséget nyújt a folyékony közegben, a 

várható használati körülmények között az 

egyéni védőeszköz nem korlátozhatja a 

felhasználó mozgását, viszont lehetővé kell 

tennie számára különösen azt, hogy ússzon 

vagy meneküljön a veszélytől, illetve más 

személyeknek segítséget nyújtson. 

 

 

Módosítás  109 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 3 pont – 3.5 pont – 2 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Minden egyéni védőeszközön fel kell 

tüntetni azt a címkét, amely jelzi az eszköz 

által biztosított zajtompítási szintet;  

amennyiben ez nem lehetséges, a címkét a 

csomagoláson kell elhelyezni. 

Minden egyéni védőeszközön fel kell 

tüntetni azt a címkét, amely jelzi az eszköz 

által biztosított zajtompítási szintet; 

amennyiben ez nem lehetséges, a címkét a 

csomagoláson kell világos és megfelelő 

módon elhelyezni. 
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Módosítás  110 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 3 pont – 3.6 pont – 3.6.1 pont – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A hősugárzás és a hőközlés elleni 

védelemre szolgáló alapanyagoknak és más 

alkotóelemeknek a beeső hőáramlásnak 

megfelelő átviteli együtthatóval kell 

rendelkezniük, és kellő mértékben 

tűzállóknak kell lenniük, hogy előrelátható 

körülmények közötti használat esetén 

elkerülhető legyen az öngyulladás 

veszélye. 

A hősugárzás és a hőközlés elleni 

védelemre szolgáló alapanyagoknak és más 

alkotóelemeknek a beeső hőáramlásnak 

megfelelő átviteli együtthatóval kell 

rendelkezniük, és megfelelő mértékben 

tűzállóknak kell lenniük, hogy előrelátható 

körülmények közötti használat esetén 

elkerülhető legyen az öngyulladás 

veszélye. 

 

 

Módosítás  111 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 3 pont – 3.6 pont – 3.6.1 pont – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az egyéni védőeszközök olyan anyagainak 

és egyéb alkotóelemeinek, amelyek 

véletlenül lánggal érintkeznek és azoknak, 

amelyeket a tűzvédelmi berendezések 

gyártása során használnak, olyan 

lángállósági fokkal kell rendelkezniük, 

amely megfelel a várható alkalmazási 

körülményekkel járó kockázati 

kategóriának.  Lángnak való kitettség 

esetén ezek nem olvadhatnak meg, és nem 

segíthetik elő a láng terjedését. 

Az egyéni védőeszközök olyan anyagainak 

és egyéb alkotóelemeinek, amelyek 

véletlenül lánggal érintkeznek és azok, 

amelyeket az ipari vagy tűzvédelmi 

berendezések gyártása során használnak, 

olyan lángállósági fokkal, valamint hő- 

vagy kisülés elleni védelemmel kell 

rendelkezniük, amely megfelel a várható 

alkalmazási körülményekkel járó kockázati 

kategóriának. Lángnak való kitettség 

esetén ezek nem olvadhatnak meg, és nem 

segíthetik elő a láng terjedését. 

 

Módosítás  112 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 3 pont – 3.6 pont – 3.6.2 pont – 4 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A magas hőmérsékletű környezetben rövid 

ideig történő használatra szánt egyéni 

védőeszközöket kísérő gyártói 

utasításoknak minden olyan vonatkozó 

adatot tartalmazniuk kell, amelyek alapján 

meghatározható az a legnagyobb 

megengedett hőhatás, amely a felhasználót 

a védőeszköz rendeltetésszerű használata 

esetén érheti. 

A magas hőmérsékletű környezetben 

korlátozott ideig történő használatra szánt 

egyéni védőeszközöket kísérő gyártói 

utasításoknak minden olyan vonatkozó 

adatot tartalmazniuk kell, amelyek alapján 

meghatározható az a legnagyobb 

megengedett hőhatás, amely a felhasználót 

a védőeszköz rendeltetésszerű használata 

esetén érheti. 

 

Módosítás  113 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 3 pont – 3.7 pont – 3.7.2 pont – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) az egyéni védőeszköznek, amennyire 

lehetséges, meg kell akadályoznia a 

folyadékok – pl. esővíz – behatolását, és 

nem okozhat sérülést, amennyiben a 

felhasználó hideg védőrétegével érintkezik. 

b) az egyéni védőeszköznek meg kell 

akadályoznia a folyadékok – pl. esővíz – 

behatolását, és nem okozhat sérülést, 

amennyiben a felhasználó hideg 

védőrétegével érintkezik. 

 

Módosítás  114 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 3 pont – 3.9 pont – 3.9.1 pont – 1 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A nem ionizáló sugárzásforrásból 

származó akut vagy krónikus 

szemkárosodás megelőzésére tervezett 

egyéni védőeszközöknek el kell nyelniük 

vagy vissza kell verniük az ártalmas 

hullámhosszokon sugárzott energia nagy 

részét anélkül, hogy ez túlságosan 

megváltoztatná a látható spektrum 

ártalmatlan részének továbbítását, a 

kontrasztok érzékelését és, ahol szükséges, 

a színek megkülönböztetését a várható 

A nem ionizáló sugárzásforrásból 

származó akut vagy krónikus 

szemkárosodás megelőzésére tervezett 

egyéni védőeszközöknek el kell nyelniük 

vagy vissza kell verniük minden ártalmas 

hullámhosszokon sugárzott energiát 

anélkül, hogy ez túlságosan megváltoztatná 

a látható spektrum árt almatlan részének 

továbbítását, a kontrasztok érzékelését és, 

ahol szükséges, a színek 

megkülönböztetését a várható használati 
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használati körülmények között. körülmények között. 

 

 

Módosítás  115 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 3 pont – 3.9 pont – 3.9.1 pont – 2 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

E célból a védőszemüvegeket úgy kell 

megtervezni és gyártani, hogy minden 

ártalmas hullámhossz tekintetében 

rendelkezzenek egy spektrális átbocsátási 

tényezővel, amely minimálisra csökkenti a 

szűrőn keresztül a felhasználó szemét érő 

sugárzás fényerősségét, és az semmilyen 

körülmények között sem lépheti túl a 

legnagyobb megengedett expozíciós 

határértéket. 

E célból a szemvédő eszközöket úgy kell 

megtervezni és gyártani, hogy minden 

ártalmas hullámhossz tekintetében 

rendelkezzenek egy spektrális átbocsátási 

tényezővel, amely minimálisra csökkenti a 

szűrőn keresztül a felhasználó szemét érő 

sugárzás fényerősségét, és az semmilyen 

körülmények között sem lépheti túl a 

legnagyobb megengedett expozíciós 

határértéket. A bőr nem ionizáló 

sugárzással szembeni védelmére tervezett 

egyéni védőeszközöknek el kell nyelniük 

vagy vissza kell verniük az ártalmas 

hullámhosszokon sugárzott energia nagy 

részét. 

Indokolás 

Elfogadás esetén ez a „védőszemüvegről” „szemvédő eszközre” történő módosítás a teljes 

szövegre alkalmazandó. 

 

 

Módosítás  116 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 3 pont – 3.9 pont – 3.9.1 pont – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Továbbá a szemüvegek az előrelátható 

használati körülmények között kibocsátott 

sugárzás hatására nem rongálódhatnak meg 

és nem veszíthetik el tulajdonságaikat, és 

minden forgalomba hozott példányon fel 

kell tüntetni a rá jellemző átbocsátási 

Továbbá a szemvédő eszköznek az 

előrelátható használati körülmények között 

kibocsátott sugárzás hatására nem 

rongálódhatnak meg és nem veszíthetik el 

tulajdonságaikat, és minden forgalomba 

hozott példányon fel kell tüntetni a rá 
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tényező görbéjének megfelelő 

védőfokozati számot. 

jellemző átbocsátási tényező görbéjének 

megfelelő védőfokozati számot. 

 

Módosítás  117 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 3 pont – 3.9 pont – 3.9.1 pont – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az azonos típusú sugárzásforrásoknak 

megfelelő szemüvegeket védőfokozatuk 

számának növekvő sorrendjében kell 

besorolni, és a gyártói utasításoknak 

ismertetniük kell különösen a megfelelő 

egyéni védőeszköz kiválasztásának módját, 

figyelembe véve a felhasználás tényleges 

körülményeit, például a forrástól való 

távolságot és az ilyen távolságból sugárzott 

energia spektrális megoszlását. 

Az azonos típusú sugárzásforrásoknak 

megfelelő szemvédő eszköz védőfokozatuk 

számának növekvő sorrendjében kell 

besorolni, és a gyártói utasításoknak 

ismertetniük kell különösen a megfelelő 

egyéni védőeszköz kiválasztásának módját, 

figyelembe véve a felhasználás tényleges 

körülményeit, például a forrástól való 

távolságot és az ilyen távolságból sugárzott 

energia spektrális megoszlását. 

 

Módosítás  118 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 3 pont – 3.9 pont – 3.9.1 pont – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A gyártónak minden egyes 

szűrőszemüvegen fel kell tüntetnie a 

vonatkozó védőfokozat számát. 

A gyártónak minden egyes szemvédő 

szűrőeszközön fel kell tüntetnie a 

vonatkozó védőfokozat számát. 

 

Módosítás  119 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 3 pont – 3.10 pont – 3.10.2 pont – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

E célból az ilyen típusú egyéni 

védőeszközök alapanyagait és más 

alkotóelemeit úgy kell kiválasztani vagy 

megtervezni és beépíteni, hogy lehetőség 

szerint teljes szigetelést biztosítsanak, 

amely szükség esetén lehetővé teszi a 

E célból az ilyen típusú egyéni 

védőeszközök alapanyagait és más 

alkotóelemeit úgy kell kiválasztani vagy 

megtervezni és beépíteni, hogy teljes 

szigetelést biztosítsanak, amely lehetővé 

teszi a hosszan tartó napi viselést is, vagy 
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hosszan tartó napi viselést, vagy ha ez nem 

lehetséges, a viselés időtartalmának 

csökkentését igénylő, korlátozott 

szigetelést biztosítsanak. 

ha ez nem lehetséges, a viselés 

időtartalmának csökkentését igénylő, 

korlátozott szigetelést biztosítsanak. 

 

Módosítás  120 

Rendeletre irányuló javaslat 

III melléklet – 2 bekezdés – 3 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

3. az egyéni védőeszközre alkalmazandó 

alapvető egészségvédelmi és biztonsági 

követelmények felsorolása; 

3. az egyéni védőeszközre alkalmazandó 

minden alapvető egészségvédelmi és 

biztonsági követelmény felsorolása; 

 

Módosítás  121 

Rendeletre irányuló javaslat 

III melléklet – 2 bekezdés – 10 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

10. a gyártó által az egyéni védőeszköz 

gyártása során annak biztosítása érdekében 

használt eszközök leírása, hogy az 

elkészült egyéni védőeszköz megfeleljen a 

tervezési előírásoknak; 

10. a gyártó által az egyéni védőeszköz 

gyártása során annak biztosítása érdekében 

használt eszközök leírása, hogy az 

elkészült egyéni védőeszköz megfeleljen a 

műszaki előírásokban meghatározott 
előírásoknak; 

 

 

 

Módosítás  122 

Rendeletre irányuló javaslat 

IV melléklet – 1 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1. A belső gyártásellenőrzés az a 

megfelelőségértékelési eljárás, amellyel a 

gyártó eleget tesz a 2., 3. és 4. pontban 

megállapított kötelezettségeknek, továbbá 

biztosítja azt, és saját kizárólagos 

felelősségére nyilatkozik arról, hogy az 

1. A belső gyártásellenőrzés az a 

megfelelőségértékelési eljárás, amellyel a 

gyártó eleget tesz a 2., 3. és 4. pontban 

megállapított kötelezettségeknek, továbbá 

biztosítja azt, és saját kizárólagos 

felelősségére nyilatkozik arról, hogy az 
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érintett egyéni védőeszközök megfelelnek 

az 5. cikkben említett és a II. mellékletben 

meghatározott vonatkozó alapvető 

egészségvédelmi és biztonsági 

követelményeknek. 

érintett egyéni védőeszközök megfelelnek 

e rendelet alkalmazandó 

követelményeinek. 

 

 

Módosítás  123 

Rendeletre irányuló javaslat 

IV melléklet – 4 pont – 4.1 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

4.1. A gyártó a vonatkozó alapvető 

egészségvédelmi és biztonsági 

követelményeknek megfelelő valamennyi 

egyéni védőeszközökön feltünteti a CE-

jelölést. 

4.1. A gyártó az e rendelet alkalmazandó 

követelményeinek megfelelő valamennyi 

egyéni védőeszközön feltünteti a CE-

jelölést. 

 

 

 

Módosítás  124 

Rendeletre irányuló javaslat 

V melléklet – 3 pont – 2 bekezdés – e a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ea) személyre szabott egyéni védőeszközök 

esetében a jóváhagyott alapmodell és a 

gazdasági szereplő által a gyártási 

folyamat során annak érdekében hozott 

intézkedések leírása, hogy minden egyes 

egyéni védőeszköz megfeleljen a 

jóváhagyott egyénivédőeszköz-típusnak, 

valamint a vonatkozó alapvető 

egészségvédelmi és biztonsági 

követelményeknek. 

 

Módosítás  125 

Rendeletre irányuló javaslat 

V melléklet – 7 pont – 7.3 pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

7.3. A gyártó gondoskodik arról, hogy az 

egyéni védőeszköz a tudomány 

mindenkori állását figyelembe véve 
folyamatosan megfeleljen a vonatkozó 

alapvető egészségvédelmi és biztonsági 

követelményeknek. 

7.3. A gyártó gondoskodik arról, hogy az 

egyéni védőeszköz folyamatosan 

megfeleljen a vonatkozó alapvető 

egészségvédelmi és biztonsági 

követelményeknek. 

 

Módosítás  126 

Rendeletre irányuló javaslat 

V melléklet – 7 pont – 7.4 pont – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a tudomány állásának a 7.3. pontban 

említett változása esetén; 

b) a jogi előírások 7.3. pontban említett 

változása esetén; 

 

 

 

 

Módosítás  127 

Rendeletre irányuló javaslat 

V melléklet – 9 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

9. A gyártó az EU-típusvizsgálati 

tanúsítványnak, a tanúsítvány 

mellékleteinek és kiegészítéseinek egy 

példányát a műszaki dokumentációval 

együtt az egyéni védőeszköz forgalomba 

hozatala után tíz évig elérhetővé teszi a 

nemzeti hatóságok számára. 

9. A gyártó az EU-típusvizsgálati 

tanúsítványnak, a tanúsítvány 

mellékleteinek és kiegészítéseinek egy 

példányát a műszaki dokumentációval 

együtt az egyéni védőeszköz forgalmazása 

után tíz évig elérhetővé teszi a nemzeti 

hatóságok számára. 

 

Módosítás  128 

Rendeletre irányuló javaslat 

VI melléklet – 2 pont – 2 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Személyre szabott egyéni védőeszközök 

esetében a gyártó minden szükséges 

intézkedést megtesz annak érdekében, 

hogy a gyártási eljárás és ennek 

ellenőrzése biztosítsa, hogy a személyre 

szabott egyéni védőeszközök megfelelnek 

az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt 

alapmodellnek, valamint a vonatkozó 

alapvető egészségvédelmi és biztonsági 

követelményeknek. 

Személyre szabott egyéni védőeszközök 

esetében a gyártó minden szükséges 

intézkedést megtesz annak érdekében, 

hogy az előállítási eljárás és ennek 

ellenőrzése biztosítsa, hogy a személyre 

szabott egyéni védőeszközök megfelelnek 

az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt 

alapmodellnek, valamint a vonatkozó 

alapvető egészségvédelmi és biztonsági 

követelményeknek. 

 Egyedileg átalakított egyéni védőeszközök 

esetében a gyártó minden szükséges 

intézkedést megtesz annak érdekében, 

hogy az átalakítási eljárás és ennek 

ellenőrzése biztosítsa, hogy az egyedileg 

átalakított egyéni védőeszközök 

megfelelnek az EU-típusvizsgálati 

tanúsítványban leírt alapmodellnek, 

valamint a vonatkozó alapvető 

egészségvédelmi és biztonsági 

követelményeknek. 

 

 

Módosítás  129 

Rendeletre irányuló javaslat 

VI melléklet – 1 bekezdés – 3 pont – 3.1 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

3.1. A gyártó minden egyes olyan egyéni 

védőeszközön feltünteti a CE-jelölést, 

amely megfelel az EU- típusvizsgálati 

tanúsítványban leírt típusnak, valamint 

eleget tesz a vonatkozó alapvető 

egészségvédelmi és biztonsági 

követelményeknek. 

3.1. A gyártó minden egyes olyan egyéni 

védőeszközön feltünteti a CE-jelölést, 

amely megfelel az EU- típusvizsgálati 

tanúsítványban leírt típusnak, valamint 

eleget tesz e rendelet alkalmazandó 

követelményeinek. 

 

 

Módosítás  130 

Rendeletre irányuló javaslat 
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VII melléklet – 1 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1. A termékellenőrzésen alapuló 

típusmegfelelőség a megfelelőségértékelési 

eljárás azon része, amellyel a gyártó eleget 

tesz a 2., 3., 5.2. és 6. pontban 

megállapított kötelezettségeknek, továbbá 

biztosítja azt, és saját kizárólagos 

felelősségére nyilatkozik arról, hogy az 

érintett egyéni védőeszköz – amelyre a 4. 

pontban foglalt rendelkezéseket 

alkalmazták – megfelel az EU-

típusvizsgálati tanúsítványban leírt 

típusnak, és eleget tesz az 5. cikkben 

említett és a II. mellékletben 

meghatározott vonatkozó alapvető 

egészségvédelmi és biztonsági 

követelményeknek. 

1. A termékellenőrzésen alapuló 

típusmegfelelőség a megfelelőségértékelési 

eljárás azon része, amellyel a gyártó eleget 

tesz a 2., 3., 5.2. és 6. pontban 

megállapított kötelezettségeknek, továbbá 

biztosítja azt, és saját kizárólagos 

felelősségére nyilatkozik arról, hogy az 

érintett egyéni védőeszköz – amelyre a 4. 

pontban foglalt rendelkezéseket 

alkalmazták – megfelel az EU-

típusvizsgálati tanúsítványban leírt 

típusnak, és eleget tesz e rendelet 

alkalmazandó követelményeinek. 

 

 

Módosítás  131 

Rendeletre irányuló javaslat 

VIII melléklet – 6 pont – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

6. A gyártó az egyéni védőeszköz 

forgalomba hozatala után tíz éven át 

elérhetővé teszi a nemzeti hatóságok 

számára a következőket: 

6. A gyártó az egyéni védőeszköz 

forgalmazása után tíz éven át elérhetővé 

teszi a nemzeti hatóságok számára a 

következőket: 

 

 

Módosítás  132 

Rendeletre irányuló javaslat 

IX melléklet – 1 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1. Egyéni védőeszköz (termék-, tétel-, 

típus- vagy sorozatszám): 

1. Egyéni védőeszköz azonosítása (termék-

, tétel-, típus- vagy sorozatszám). Ha az 

egyéni védőeszköz azonosítása céljából 

hasznos, tartalmazhat megfelelő élességű 
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képet: 
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