Wprowadzenie do obrotu ŚOI ze stanów magazynowych – okres przejściowy.
Wprowadzenie do obrotu wyrobu przez producenta jest najbardziej decydującym momentem
w odniesieniu do stosowania zharmonizowanego prawodawstwa UE.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie
środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG w pełni zaczęło
obowiązywać od 21 kwietnia 2019 r. Oznacza to, że okres przejściowy skończył się 20.04.2019 r.
i zgodnie z art. 47 rozporządzenia po tej dacie można jedynie wprowadzać na rynek wyroby zgodne
z rozporządzeniem.
Już w roku 2018 producenci ŚOI wyrazili obawy, że nie zdążą wprowadzić do obrotu wszystkich
wyrobów, zgodnych z dyrektywą 89/686/EWG przed zakończeniem okresu przejściowego. Są tacy
którzy mają jeszcze po kilka tysięcy sztuk na stanie oraz towarzyszący temu ból głowy. Aby poradzić
sobie z problemem zapasów w okresie przejściowym od dyrektywy 86/686/EWG do rozporządzenia
UE 2016/425 eksperci Grupy Roboczej ds. środków ochrony indywidualnej przedyskutowali temat
„stanów magazynowych” a wszystkie ustalenia i wytyczne, zostały ujęte w przewodniku „PPE
Regulation Guidelines” dotyczącym wdrażania przepisów UE, wydanym w kwietniu 2018 r. Również
26 marca 2019 r. Komisja Europejska na stronie http://ec.europa.eu/growth/sectors/mechanicalengineering/personal-protective-equipment_en opublikowała dokument: „Placing on the market and
product in stock” ustalający zasady wprowadzenia w okresie przejściowym na rynek ŚOI zgodnych
z dyrektywą. W powyższych dokumentach wyjaśniono definicje, które mają kluczowy wpływ na
dalszą interpretacje postanowień UE.
Zgodnie z art. 3 rozporządzenia UE 2016/425 „ wprowadzenie do obrotu” to pierwsze udostępnienie
ŚOI na rynku unijnym. Natomiast udostępnienie to każde dostarczenie ŚOI w celu dystrybucji lub
użytkowania na rynku unijnym w ramach działalności komercyjnej, odpłatnie lub nieodpłatnie.
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w przewodniku „Produkt jest dostępny na rynku po dostarczeniu do
dystrybucji; konsumpcji lub używania na rynku unijnym w ramach działalności handlowej, odpłatnie
lub nieodpłatnie. Dostawy takie obejmują każdą ofertę dystrybucji, konsumpcji lub użytkowania na
rynku unijnym, która może skutkować faktyczną dostawą (np. zaproszenie do zakupu, kampania
reklamowa). […] Koncepcja udostępniania odnosi się do każdego pojedynczego produktu, a nie do
rodzaju produktu i tego, czy został wyprodukowany jako pojedyncza jednostka czy w serii ”(str. 1718)”.
Aby poradzić sobie z problemem zapasów w okresie przejściowym od dyrektywy w sprawie ŚOI do
rozporządzenia w sprawie ŚOI, w przewodniku zapisano że „Umieszczenie produktu na rynku wymaga
oferty lub umowy (pisemnej lub ustnej) między dwiema lub więcej osobami prawnymi lub fizycznymi
w celu przeniesienia własności, posiadania lub jakiegokolwiek innego prawa własności dotyczącego
danego produktu po zakończeniu etapu produkcji. Ten transfer może być płatny lub bezpłatny. Nie
wymaga fizycznego przekazania produktu ”(s. 18)” oraz „Uznaje się, że wprowadzenie do obrotu nie
ma miejsca, gdy produkt jest: […] w zapasach producenta (lub upoważnionego przedstawiciela
mającego siedzibę w Unii) lub importera, jeżeli produkt nie jest jeszcze udostępniony, tj. jeżeli nie jest
dostarczany w celu dystrybucji, konsumpcji lub użytkowania, chyba że odpowiednia harmonizacja
unijna stanowi inaczej prawodawstwa ”(str. 19)”.
Z definicji wprowadzenie do obrotu jest ograniczone do producenta lub importera produktu. Produkt
może zostać wprowadzony na rynek UE, zanim będzie tam fizycznie obecny (na przykład
w kontekście sprzedaży online): w tym sensie dopuszczalne jest, aby produkt mógł zostać
wprowadzony na rynek UE i aby trafił do terytorium UE w późniejszym terminie.

Zgodnie z powyższym produkty zgodne z dyrektywą 89/686/EWG, które znajdują się w magazynie
producenta, można uznać za wprowadzone do obrotu przed 21 kwietnia 2019 r. jeżeli zostały
skutecznie zaoferowane do dystrybucji, konsumpcji lub użytkowania (przed tą datą). Ważne jest, żeby
oferta lub transakcja dotyczyła określonej ilości wyprodukowanych ŚOI.
Po 21 kwietnia 2019 r. wszystkie ŚOI wprowadzane do obrotu muszą być zgodne z wymaganiami
rozporządzenia UE 2016/425.

