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На 2 април 2014 г. Европейският парламент и на 24 април 2014 г. Съветът решиха, в 
съответствие с член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, да се 
консултират с Европейския икономически и социален комитет относно: 
 

„Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно 
личните предпазни средства“ 

COM(2014) 186 final – 2014/0108 (COD). 
 
Специализирана секция „Единен пазар, производство и потребление“, на която беше 
възложено да подготви работата на Комитета по този въпрос, прие своето становище на 
23 юни  2014 г. 
 
На 500-та си пленарна сесия, проведена на 9 и 10 юли 2014 г. (заседание от 9 юли), 
Европейският икономически и социален комитет прие настоящото становище със 
191 гласа „за“ и 2 гласа „въздържал се“. 
 

*  
  

* * 
 
1. Заключения и препоръки 
 
1.1 ЕИСК приветства действието на Европейската комисия, което има за цел да замени 

директивата от 1989 г. относно личните предпазни средства (ЛПС), т.е. „всяко 
съоръжение или приспособление, проектирано за носене или държано за лична защита 
срещу един или повече рискове за здравето или безопасността“ с регламент, за да 
осигури задължително и еднакво прилагане във всички държави членки. 

 
1.2 ЕИСК счита, че повечето от предложените изменения са положителни: 
 

− създава се обща рамка за законодателството, приложимо по отношение на 
продуктите; 

− уточняване на задълженията на всички оператори, частни и обществени, участващи 
в процедурите за оценка на съответствието на ЛПС с изискванията, посочени в 
предложението за регламент и приложенията към него; 

− въвеждане на две нови категории на ЛПС: изработени по мярка ЛПС и 
индивидуално пригодени ЛПС; 

− новият срок на валидност от пет години на сертификатите за съответствие. 
 
1.3 ЕИСК си задава все пак въпроси доколко са уместни някои предложени изменения: 
 

− включването на продукти за частно ползване, които осигуряват защита срещу 
топлина, влага и вода; 
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− многообразието на езикови режими, предвидени за информацията, които трябва да 
бъде посочена. 

 
1.4 ЕИСК счита, впрочем, че използването на ЛПС трябва да бъде включено в обща 

политика за превенция на рисковете на работното място, която по-конкретно включва: 
 

− точно определяне на рисковите фактори; 
− адаптиране на работните места за намаляване на излагането на рискове; 
− промяна на организацията на работата; 
− обучение на работниците с цел предотвратяване на рисковете, ергономия и носене 

и употреба на ЛПС. 
 
1.5 Тези цели са впрочем в основата на новата европейска стратегическа рамка за 

безопасност и здраве при работа за периода 2014 - 2020 г., приета на 6 юни 2014 г. и е 
желателно да се посочат в предложението за регламент COM(2014) 186 final. Нека 
припомним, че през 2013 г. 3 млн. работници са станали жертва на тежка злополука на 
работното си място. 

 
1.6 Също така е за съжаление отсъствието на каквито и да било икономически 

съображения за европейския пазар на ЛПС, който по преценки е възлизал на 
10 млрд. евро през 2010 г., бележи ръст вследствие на технологическите иновации 
(нови влакна, интелигентни тъкани, наноматериали...) и се ориентира към задоволяване 
на нуждите от защита, но и на общественото търсене на комфорт, удобство, лекота и 
естетика. 

 
1.7 ЕИСК изразява също така съжаление, че не е обърнато достатъчно внимание на 

процедурите за поддръжка, контрол и преразглеждане на ЛПС, за ЛПС които се 
използват от повече хора, както и за ЛПС втора употреба. 

 
2. Съдържание на предложението за регламент 
 
2.1  Предимствата и ограниченията на директивата от 1989 г. 
 
2.1.1 Предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета въз основа на член 

114 от Договора има за цел да попълни установените празнини във функционирането 
на общия пазар на лични предпазни средства. 

 
2.1.2 Директива 89/686/ЕИО относно личните предпазни средства е приета на 

21 декември 1989 г. Тя става изцяло приложима от 1 юли 1995 г. 
 
2.1.3 В нея личните предпазни средства се определят като „всяко съоръжение или 

приспособление, проектирано за носене или държано за лична защита срещу един или 
повече рискове за здравето или безопасността“. 
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2.1.4 Тя определя основните изисквания за безопасност, на които трябва да отговарят ЛПС, 

за да бъдат пуснати на пазара и да се движат свободно в рамките на общия пазар. ЛПС 
трябва да бъдат проектирани и произведени в съответствие с разпоредбите на 
директивата. Производителите трябва да поставят маркировката „СЕ“ и да предоставят 
на ползвателите указания за съхранението, използването, почистването, поддръжката, 
обслужването и дезинфекцията на ЛПС. 

 
2.1.5 От 1995 г. се появиха някои трудности при прилагането на директивата: 
 

− различните интерпретации при въвеждането в националните законодателства, 
довели до фрагментиране на общия пазар; 

− погрешно разбиране на някои разпоредби от страна производителите и 
нотифицираните органи; 

− изключване на някои категории ЛПС, което не винаги изглежда обосновано (едно и 
също предпазно средство се счита за ЛПС, когато се използва от професионалист, 
например ръкавици за миене на съдове в ресторант, и не се счита за такова, когато 
се използва от частно лице). 

 

2.1.6 Впрочем Европейската комисия се стреми да постигне опростяване и да адаптира 
директивата от 1989 г. към новата правна рамка, която определя общата рамка за 
законодателството на ЕС за хармонизация в областта на продуктите 

 

2.2 Съдържание на предложението за регламент 
 

2.2.1 Преразгледан обхват 
 

2.2.1.1 Занапред се включват ЛПС, проектирани и произведени за употреба от частни лица за 
защита срещу топлина, влага и вода при не особено тежки условия (ръкавици за миене 
на съдове, кухненски ръкавици за фурна, гумени ботуши...), докато каските за защита 
на водачите на дву- и триколесни моторни превозни средства се изключват от обхвата 
поради влизането в сила на регламент на Икономическата комисия за Европа на ООН. 

 

2.2.2 Привеждане в съответствие с типичните разпоредби за законодателството на Съюза за 
хармонизация в областта на продуктите 

 

2.2.2.1 Задълженията на всички икономически оператори - производители, упълномощени 
представители, вносители и разпространители, са определени в съответствие с 
разпоредбите на законодателството на Съюза за хармонизация в областта на 
продуктите. Действително, от 2008 г. новата законодателна рамка е хоризонтален 
инструмент на общия пазар, който има за цел да засили ефикасността на 
законодателството на ЕС в областта на безопасността на продуктите 
(Регламент (ЕО) № 765/2008 във връзка с акредитацията и надзора на пазара и 
Решение № 768/2008/ЕО във връзка с обща рамка за предлагането на пазара на 
продукти). 
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2.2.3 Нова категоризация на рисковете за процедурите за оценка на съответствието 
 

2.2.3.1 ЛПС се разпределят в 3 категории рискове и за всяка една от тях е предвидена отделна 
процедура за сертифициране. 

 

Категории рискове Процедури за 
сертифициране 

Примери 

Категория І 
Минимални рискове 
свързани с повърхностни 
механични наранявания; 
контакт с вода, контакт с 
горещи повърхности, (под 
50°C), излагане на слънчева 
светлина и атмосферни 
условия, които не са 
екстремни  

Самосертифициране 
Вътрешен производствен 
контрол (модул A - 
приложение IV) 

Ръкавици за миене на съдове, 
кухненски ръкавици за 
фурна, слънчеви очила... 

Категория II 
ЛПС, предназначени да 
защитават срещу рискове, 
различни от минимални (І) и 
от много големи (ІІІ) 
ЛПС, изработени по мярка, с 
изключение на ЛПС, 
предназначени да защитават 
срещу минимални рискове 

Изследване на ЕС на типа 
(Модул В - Приложение V)  
Съответствие с типа въз 
основа на вътрешен 
производствен контрол 
(Модул С - Приложение VІ) 

Предпазни каски, облекло с 
висока видимост...  

Категория ІІІ 
Много големи рискове 
вредни вещества, агресивни 
химикали, йонизиращи 
лъчения, среда с висока 
температура (над 100°С), 
среда с ниска температура 
(под -50°С), падане от 
високо, електрически удар и 
работа по устройства под 
електрическо напрежение, 
удавяне, срязване с ръчни 
моторни триони, рязане със 
струя под високо налягане, 
огнестрелни или прободни 
рани, вреден шум...  

Категория III: изследване на 
ЕС на типа (модул B - 
приложение V) + 
допълнителна процедура с 
участие на нотифициран 
орган: 
− или съответствие с типа 

въз основа на проверка на 
продукта (модул F - 
приложение VII), 

− или съответствие с типа 
въз основа на осигуряване 
на качеството на 
производството (модул D 
- приложение VIII) 

− Идентификационен номер 
на сертифицирания орган 

Апаратура за дишане, ЛПС 
за защита срещу падане... 
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2.2.3.2 Следва да се отбележи, че в категория ІІІ са добавени някои нови рискове, напр. от 

прободни рани и вредни шумове. 
 
2.2.3.3 Не е много ясна съдбата на индивидуално пригодените ЛПС, както са определени в 

член 3 - в коя категория рискове попадат и коя процедура за сертифициране се прилага? 
 
2.2.4 Ограничаване до 5 години на срока на валидност на сертификатите за съответствие 
 
2.2.4.1 Това съществено изменение е въведено по искане на някои контролни органи на 

държавите членки, които са установили на своите пазари наличие на ЛПС с валидни 
все още сертификати, като в същото време стандартите са основно променени (напр. 
спасителни жилетки). 

 
2.2.5 Изясняване на основните изисквания за опазване на здравето и безопасност 
 
2.2.5.1 С регламента се премахват секциите, съдържащи изисквания по отношение на три вида 

рискове, оказали се неприложими или създаващи объркване: 
 

− защита срещу механични вибрации (секция 3.1.3); 
− защита срещу вредните ефекти на шума (секция 3.5); 
− защита срещу нейонизиращи лъчения, (секция 3.9.1). 

 
2.2.6 Засилен контрол върху нотифицираните органи 
 
2.2.6.1 На държавите членки се предоставят засилени правомощия за контрол върху 

нотифицираните органи. Те могат да се противопоставят на нотифицирането на даден 
орган, който не е развивал дейност от години, който вероятно не разполага с 
технически и човешки ресурси за издаване на сертификати или който е издал в 
миналото неправомерни сертификати за съответствие на ЛПС. 

 
2.2.7 Преходен период след влизането в сила 
 
2.2.7.1 Предвиден е преходен период от две години след влизането в сила на регламента, за да 

се даде време на производителите, нотифицираните органи и държавите членки да се 
адаптират към новите изисквания. 
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3. Общи бележки 
 
3.1 Включването на ЛПС за защита срещу минимални рискове като вода и влага ще бъде 

ли оперативно? Как ще бъде информиран потребителят? Струва ли си да се уточняват 
условията за поставяне на маркировката ЕС (четивност, формат...), както напр. вече 
съществуващите уточнения за посочване на етикета на състава и указанията за 
поддръжка на тъканите за всички ЛПС за употреба от частни лица, които се продават, 
дават се под наем или се заемат. Тези нови задължения няма ли да доведат до 
увеличаване на цената на дребно? 

 
3.2 За съжаление не е посочен технологическият прогрес, който обаче присъства засилено 

в този отрасъл в области като текстилни влакна и материали (тефлон, латекс, неопрен, 
нитрил...), технологии за покритие или филтриране, интегриране на датчици, микро-
електронни сензори за предаване на информация или на енергия („интелигентни 
тъкани“) за увеличаване на степента на защита срещу рискове. 

 
3.3 Нищо не се споменава и за потенциала на този пазар за европейските производства на 

ЛПС (текстил, облекло, обувки, производители на аксесоари), който обаче беше 
определен от Европейската комисия през 2007 г. като един от водещите пазари в 
промишлеността. 

 
3.4 Следва да се отбележи също, че в предложението за регламент не са остатъчно добре 

разгледани човешките аспекти - носенето на ЛПС ще бъде оптимално след инструктаж 
и обучения на работниците, за да им се обяснят рисковете, условията за използване на 
ЛПС, необходимите указания. Трябва също да се предвиди изпитателен срок за ЛПС, за 
да се гарантира приспособяването им към физическите особености на ползвателя и към 
работните места (приложение ІІ, параграф 1.3 следва да се допълни в съответствие с 
натрупания опит в световен мащаб). 

 
3.5 Наистина, всички тези аспекти попадат в обхвата на предложението за директива 

относно безопасността и здравето от 12 юни 1989 г. (89/391/ЕИО), която има за цел 
подобряване на безопасността и здравето на работното място и определя задълженията 
на работодателите, както и правата и задълженията на работниците. 

 
3.6 Политиката в областта на ЛПС се вписва в общата политика, водена на равнище 

предприятие или отрасъл, за намаляване на излагането на рискове. Тази политика се 
основава на точно определяне на рисковите фактори и изготвяне на списък с мерки за 
тяхното намаляване или отстраняване, напр. проучване на решение чрез оборудване за 
аспирация преди да се прибегне до кислородни апарати. Винаги трябва да се дава 
предимство на колективно решение за превенция на рисковете, преди да се прибегне до 
решение чрез лични предпазни средства. 
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3.7 Работата по оценка на рисковете се осъществява с партньори в рамките на 
предприятието: представителни организации на персонала, представители на 
персонала, комитети по хигиена и безопасност...или извън предприятието: трудова 
медицина, бюро за проучване, обществена агенция за по-добри условия на труд...  

 
3.8 Следва да се обърне особено внимание на процедурите за поддръжка, контрол и 

преразглеждане на ЛПС, за да се гарантира максимална защита срещу рисковете, за 
които са проектирани. Поддръжката включва по-специално инспектиране, съхранение, 
почистване, поддръжка и подходящо складиране. 

 
3.9 Предложението за регламент разглежда само частично случаите на излагане на повече 

рискове. 
 
3.10 Предложението за регламент не разглежда изобщо ЛПС, които се използват от повече 

хора (напр. предпазните каски на строеж). Следва да се определят хигиенните правила, 
които да се спазват. 

 
3.11 Предложението за регламент не разглежда и въпроса за ограниченията за носене на 

ЛПС; по медицински причини някои работници не могат да носят ЛПС. В тази редки, 
но съществуващи случаи, как да подходи работодателят, който е длъжен да осигури 
безопасност за всички - да преустрои работникът на друга длъжност, да приспособи 
работното място...? 

 
3.12 Въпросът с ЛПС втора употреба не е разгледан в предложението за регламент, а според 

някои национални източници този пазар, по-конкретно за рисковете от категория І, се 
развива бързо поради икономическата криза, която засяга много от отраслите, които ги 
използват най-много (строителство, благоустройство, транспорт...). 

 
4. Специфични бележки 

 
4.1 Текст на предложението за регламент, съображение (24): валидността на сертификата 

за съответствие на ЛПС, определена на максимум 5 години, позволява да се гарантира 
преглед въз основа на последните съществуващи научни познания, което се вписва 
изцяло в целите за превенция и подобряване на безопасността и здравето на 
работниците, предвидени в Рамкова директива 89/391 от 12 юни 1989 г. Предвидена е 
опростена процедура, в случай, че няма значително изменение на стандартите. 

 
4.2 Член 3: би било полезно да се добавят някои определения - „ЛПС втора употреба“, 

„органи за надзор“, посочени в член 11 и член 13, както и „нотифициращи органи“, 
отговорни на национално равнище за нотификацията на органите, които на свой ред 
имат правомощия да проверяват съответствието на ЛПС. 
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4.3 Член 8.3: срокът за съхранение на техническата документация, определен на 10 години 
изглежда прекален, още повече валидността на сертификата за съответствие е само 5 
години. Защо да не се определят и двата срока на 5 години? 

 
4.4 Член 8, параграфи 3, 7 и 10, член 9, параграф 2, буква a), член 10, параграфи 3, 4 и 7, 

член 11, параграф 2, член 13, член 15, параграфи 1, 2 и 3, приложение ІІ, параграф 2.12: 
в тези различни членове са предвидени различни езикови режими за различни 
документи относно ЛПС и тяхното съответствие с процедурите, които се прилагат: 
 
− посочено е „език, който е лесен за разбиране за крайните ползватели“, израз от 

съдебната практика на съда на ЕС, но който може да изглежда доста субективен; 
− езиковият въпрос е споменат и в параграф 2.12 от приложение ІІ: 

„Идентификационните маркировки... трябва да са написани на официалния(ите) 
език(ци) на държавата членка, в която ще се използва екипировката“; 

− накрая в член 15 (параграфи 2 и 3) се използва следният израз, който изглежда по-
точен от правна гледна точка: езика или езиците, изисквани от държавата членка, 
в която ЛПС е предложено на пазара. 
 

ЕИСК разбира причините, довели до създаване на три езикови режима, но предлага с 
цел опростяване да се запази само последната формулировка. 

 
4.5 Член 15, параграф 3: изразът „непрекъснато се актуализира“ би могъл да бъде 

тълкуван по различен начин на национално равнище. Защо да не се определи 
периодичност, например ежегодно? 

 
4.6 Член 42: предложеният период от две години след влизането му в сила е несъмнено 

взискателен, предвид броят на необходимите изменения, най-вече в държавите членки 
със слаби административни структури (повторно нотифициране на нотифицираните 
органи в 28 държави членки, промяна на срокът на валидност на сертификатите за 
съответствие), но необходим с оглед на целите за превенция и подобряване на 
условията на труд, по-конкретно по отношение на намаляването на трудовите 
злополуки. 

 
Брюксел, 9 юли 2014 г. 
 

Председател 
на Европейския икономически и социален 

комитет 
 
 
 

Henri Malosse 

 

 

_____________ 


