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Høringsinstansene

HØRING - FORSLAG TIL EUROPAPARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING
OM PERSONLIG VERNEUTSTYR COM(2014) 186 FINAL

Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Petroleumstilsynet
sender med dette Europakommisjonens forslag til Europaparlamentets og Rådets forordning om
personlig verneutstyr (PVU) på høring. Det presiseres at dette ikke er en endeling vedtatt
forordning.
Forslaget til ny forordning innebærer blant annet en utvidelse av anvendelsesområdet i forhold
til nåværende regelverk. Produkter til privat bruk til beskyttelse mot varme, fuktighet og vann
vil anses som PVU som må oppfylle kravene i den nye forordningen, herunder være CEmerket. Eksempel på slike produkter er oppvaskhansker og grytevotter. Vi ber derfor de som
har denne type varer i sitt sortiment, om å særskilt merke seg dette.
I tillegg vil vi gjøre oppmerksom på at forslaget inneholder en skjerpelse av krav til visse
produkter ved at de endrer risikokategori til kategori III og dermed blir underlagt en grundigere
samsvarsvurderingsprosedyre. Det gjelder PVU til beskyttelse mot drukning, kuttskader fra
håndholdt motorsag, høytryksskjæring, skuddsår eller knivstikk og skadelig støy.
Forslaget ligger nå til behandling i Europaparlamentet og Rådet. På bakgrunn av eventuelle
innspill i høringen vil det vurderes om det er aktuelt å sende norsk eller EØS/EFTA-posisjon til
EU. Høringen skal også bidra til spre kunnskap om forslaget til berørte aktører på et tidlig
tidspunkt. Det bemerkes at det kan forekomme endringer i Europakommisjonens forslag som
følge av Europaparlamentets og Rådets behandling.
En nærmere beskrivelse av forslagets innhold fremgår av høringsbrev som ligger på
http://www.arbeidstilsynet.no/hoeringer.
Eventuelle kommentarer til forslaget til forordning sendes til Direktoratet for arbeidstilsynet,
Postboks 4720 Sluppen, 7468 Trondheim, innen 1. april 2015.
Høringssvar kan også sendes elektronisk til post@arbeidstilsynet.no.
Spørsmål kan rettes til Magnus Melhus Overå på e-post mmo@arbeidstilsynet.no, Ann Kristin
Solheim Våkråk på e-post ann.kristin.vakrak@dsb.no eller Linda Halvorsen på e-post
linda.halvorsen@ptil.no.
Vi ber om at vårt referansenummer 2014/80868 oppgis ved svar.
Med hilsen
POSTADRESSE

E-POST

TELEFON

ORGANISASJONSNR

Postboks 4720 Sluppen
7468 Trondheim
Norge

post@arbeidstilsynet.no

815 48 222

974761211

INTERNETT

TELEFAKS

www.arbeidstilsynet.no

73 19 97 01

1

VÅR REFERANSE

2

54485/2015

Direktoratet for arbeidstilsynet

Gry Singsaas
avdelingsdirektør, Lov og regelverk
(sign.)

Magnus Melhus Overå
seniorrådgiver, Lov og regelverk
(sign.)

Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.

Kopi til:
Petroleumstilsynet
Direktoratet for samfunnssikkerhet
og beredskap
Arbeids - og sosialdepartement
Norsk Akkreditering

Arbeidstilsynet Midt-Norge

Linda Halvorsen
Postboks 599
Ann Kristin Våkråk Postboks 2014

4003
3103

Stavanger
Tønsberg

Anders Østre
Anita BlombergNygård

0030
2027

Oslo
KJELLER

Arbeidstilsynet Midt-Norge

Postboks 8019 Dep.
Postboks 170

