Програма тренінгу
«Як довести, що Ваша продукція відповідає технічним вимогам ЄС»
День 1
08:30 – 09:00
09:00 – 09:45

09:45 - 10:30

10:30 - 11:00
11:00 - 13:00
13:00 - 14:00

14:00 - 14:30
14:30 - 16:30
16:30 - 17:00
День 2
09:00 – 09:45

09:45 – 10:30

10:30 - 11:00
11:00 - 13:00
13:00 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 14:30
14:30 - 16:00

16:00 - 16:30

16:30 – 17:00

Реєстрація
Огляд питань та тренінгу
Зміни у сфері технічного регулювання: промисловий безвіз та відповідність
вимогам ЄС: що має знати та розуміти виробник. Безпека продукції та захист
споживачів. Широкий огляд підходу ЄС: відмінності та наслідки для виробників.
Про процес доведення відповідності: Що мають зробити підприємства, щоб
довести відповідність. Оцінка відповідності продукції на основі ризиків для
споживачів. Етапи доведення відповідності.
Крок 1. Як знайти регуляторні вимоги, які стосуються конкретної продукції:
Кодування товарів. Пошук потенційно застосовних законодавчих актів (в ЄС та
Україні). З’ясування вимог. Ресурси та інструменти пошуку інформації.
Перерва на каву
Вправа «Як ідентифікувати суттєві вимоги». Презентація результатів.
Крок 2. Визначення та обґрунтування чинників небезпеки.
Оцінка ймовірності завдання шкоди та оцінювання ступеню ризику. Визначення
ризиків (на прикладах)
Перерва на каву
Вправа «Визначення ризиків (на прикладі іграшок)». Презентація результатів.
Відповіді на запитання. Підсумки першого дня.
Крок 3. Як знайти потрібні стандарти.
Пошук та визначення необхідних стандартів. Використання гармонізованих
стандартів. Постійні зміни та оновлення стандартів. Приклади гармонізованих
стандартів. Де можна знайти останні переліки стандартів, що забезпечують
відповідність. Ресурси.
Крок 4. Оцінка відповідності: типи заходів із забезпечення відповідності.
Визначення заходів. Приклад використання стандартів як заходу із
забезпечення відповідності. Неоцінений контроль якості. Довільний відбір
зразків і випробування. План управління ризиками: як усувати/ пом'якшувати
ризики (на прикладі іграшок).
Перерва на каву
Вправа «Як здійснити оцінювання відповідності». Презентація результатів.
Висновки та відеопрезентації
Залучення третіх сторін до процесу доведення відповідності. Лабораторії. Органи з
оцінки відповідності. Випробування. Документація, що супроводжує та надається.
Перерва на каву
Крок 5. Підготовка документації, що доводить відповідність. Маркування.
Детальний опис підготовки пакету документів (технічного файлу), що доводить
відповідність з прикладами реальних технічних файлів. Технічний файл.
Декларація про відповідність. Маркування СЄ.
Відповідність та відповідальність
Учасники ланцюга постачання продукції та їхні обов’язки. Приклад розподілу
обов’язків та відповідальності.
Фінальні запитання та відповіді. Підбиття підсумків та наступні кроки.

