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Nařízení EU 2016/425, na druhé straně, zahrnuje všechny
základní zdravotní a bezpečnostní požadavky předmětné
Směrnice doplněné o vylepšení. Ale proto, že během 30 let se
organizace trhu s OOPP významně změnila.

Většina certifikátů EU zkoušky
typu zůstává v platnosti.
(Certifikát EU přezkoušení typu)

Vydá certifikát ES přezkoušení typu (SMĚRNICE)

DELTA PLUS do shody s nařízením v 95% vydá certifikát ES přezkoušení typu

Směrnice OOPP 89/686 potřebovala určitou změnu.
Ne proto, že by už neposkytovala dostatečnou úroveň
bezpečnosti.
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DELTA PLUS uvádí na trh OOPP
vyhovující směrnici nebo nařízení

DELTA PLUS přináší zbývajících 5% svých
certifikátů do shody s nařízením

DELTA PLUS uvádí na trh OOPP vyhovující nařízení

VELKOOBCHODNÍCI, DISTRIBUTOŘI A DEALEŘI
zpřístupňují na trhu OOPP ve shodě se směrnicí nebo nařízením až do konce životnosti produktu

Role a odpovědnost všech stran: výrobců, importérů, distributorů
bylo potřeba zpřehlednit. Také bylo třeba vzít v úvahu evoluci
praktik dotčených orgánů a institucí odpovědných za zkoušky o
shodě OOPP.

UŽIVATELÉ
používají OOPP, který je v souladu se směrnicí nebo nařízením až do konce životnosti produktu

Od kdy to bude v platnosti?

Co znamená shoda produktů?

Které změny jsou pro uživatele užitečné?

Nařízení EU aplikováno od 1/4/2018. Toto datum bude mít určité přechodné
období do roku 2023 s několika fázemi.

ŽÁDNÁ TECHNICKÁ ZMĚNA! Shoda pouze prokazuje:
• revizi Informací pro uživatele,
• vývoj označení produktu vzhledem k typu OOPP, indikace adresy, kde
kontaktovat výrobce (nebo dovozce)
• poskytnutí EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Maximální platnost certifikátu EU zkoušky typu je 5 let. Tím je uživatel
ujištěn, že shoda OOPP, které používá, se pravidelně znovu zkouší. Pokud byl
produkt modifikovaný nebo se rozvinula úroveň technologie nebo standardů
použitých pro testování shody, produkt bude posouzen znovu.

Uvedení na trh?
Dodání na trh?
Výrobce (nebo dovozce) uvádějí na trh: je to první prodej OOPP
velkoobchodníkovi nebo konečnému uživateli v Evropské unii.
Distributor (nebo velkoobchodník) zpřístupní na trhu: prodávají dealerovi,
distributorovi nebo konečnému uživateli.

Jsou OOPP DELTAPLUS®, které jsem objednal před
implementací nového nařízení a které používám
nebo poskytuji svým zaměstnancům, vždy
bezpečné?

Jsem v časové tísni s daty přechodného období?

DELTAPLUS® OOPP, které používáte, jsou bezpečné a platné po zbytek
jejich životnosti. Ve skutečnosti se shodují s nařízením platným v době, kdy
jste je koupili (OOPP směrnice 89/686). Základní zdravotní a bezpečnostní
požadavky směrnice zůstávají v nařízení nezměněny.

Jako uživatele nebo distributora Vás data přechodného období
neomezují. Přechodné období je nařízeno provozovateli odpovědnému za
uvedení na trh, tj. výrobce (nebo dovozce), zajistit potřebné k implementaci
nového nařízení:
• shoda produktů, které uvede na trh od 21.4.2019, s nařízením
• vydá certifikát ES přezkoušení typu před 21.4.2023

Jsou OOPP doručeny během platnosti směrnice
89/686 a ty, které sklad, vždy bezpečné?
DELTAPLUS® OOPP, které máte na skladě, jsou bezpečné a platné po
zbytek jejich životnosti. Ve skutečnosti se shodují s nařízením platným v
době, kdy jste je koupili (OOPP směrnice 89/686).
Základní zdravotní a bezpečnostní požadavky směrnice zůstávají v nařízení
nezměněny. Proto je můžete nadále prodávat.

04/2018 DOCCS1584 - Toto není smluvní dokument, DELTA PLUS nezodpovídá za případné tiskové chyby. Zákaz kopírování.

Všechny certifikáty vyhovují nařízení

Některé změny OOPP z kategorie rizika 2 na kategorii 3 - toto dokonce
přináší ještě více bezpečnosti danému typu produktů, protože kromě
zhodnocení konformity budou každoročně procházet kontrolou kvality. Jde o
OOPP používané proti škodlivému hluku, řezání ručními řetězovými pilami,
vysotkakovým tryskám, škodlivým biologickým činidlům, chladnému prostředí,
kde jsou efekty srovnatelné s prostředím s teplotou vzduch nižší nebo rovnou
-50 ° C.
Nařízení ukládá více odpovědnosti na účastníky trhu s OOPP: výrobcům,
distributorům, importérům, notifikovaným subjektům a úřadům k zajištění
bezpečnosti oběhu OOPP na trhu.

Jaké jsou změny pro distributora?

Jak se Delta Plus vypořádá s touto hlavní regulační
změnou?
Od dubna 2016 zavedli Delta Plus potřebné organizační změny. Všechny
příslušné funkce jsou připraveny, aby garantovaly shodu našich produktů a
jejich dokumentace v rámci termínů nařízených směrnicí, a aby zodpovědely
Vaše dotazy.

Neumíte najít odpověď na Váš dotaz?
Zeptejte se Vaší kontaktní osoby v Delta Plus. Tato osoba byla vyškolená,
aby reagovala okamžitě. Delta Plus se opírá o síť těchto expertů:
Expertní úroveň 1: Váš běžný kontakt
Expertní úroveň 2: specialisté na naše produkty a oblastní manažeři
Expertní úroveň 3: naši experti zodpovědní za implementaci nařízení
v Delta Plus

Některá ustanovení Nařízení mají závažný dopad na distributora: požaduje se
od něho více zainteresovanosti na kontrolu shody a spolehlivosti OOPP, které
zpřístupňuje na trh, a více odpovědnosti směrem k orgánům státního dozoru.
Jako distributora DELTAPLUS® OOPP Vás ujišťujeme, že shoda OOPP,
který Vám prodáváme, je zcela pod kontrolou.

www.deltaplus.eu

