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Όλες οι Πιστοποιήσεις πρέπει να
συμμορφώνονται με τον Κανονισμό
(Πιστοποιητικό Εξέτασης τύπου ΕΕ)

Η πλειοψηφία των βεβεαιώσεων εξέτασης τύπου ΕΟΚ (Οδηγία ) εξακολουθεί να ισχύει

Η DELTA PLUS συμμορφώνει με τον Κανονισμό το 95% των Βεβαιώσεων εξέτασης τύπου ΕΟΚ

Η Οδηγία 89/686 για τα ΜΑΠ έπρεπε να αναθεωρηθεί.
Όχι επειδή δεν προσφέρει πλέον επαρκές επίπεδο ασφάλειας.
Ο Κανονισμός 2016/425, από την άλλη πλευρά, ενσωμάτωσε
όλες τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας της Οδηγία ς, με
ορισμένες βελτιώσεις.
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Η DELTA PLUS διαθέτει στην αγορά τα ΜΑΠ που
συμμορφώνονται με την Οδηγία ή με τον Κανονισμό

Αλλά επειδή, για 30 χρόνια, η οργάνωση της αγοράς ΜΑΠ
έχει εξελιχθεί πολύ. Οι ρόλοι και οι ευθύνες όλων των φορέων
της αγοράς: κατασκευαστές, εισαγωγείς, διανομείς έπρεπε να
αποσαφηνιστούν. Ήταν επίσης απαραίτητο να καταγραφεί η
εξέλιξη των πρακτικών των Κοινοποιημένων Φορέων που είναι
υπεύθυνοι για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των ΜΑΠ.

Η DELTA PLUS συμμορφώνει το
υπόλοιπο 5% των Βεβαιώσεων εξέτασης
τύπου ΕΟΚ με τον Κανονισμό

Η DELTA PLUS διαθέτει στην αγορά τα ΜΑΠ που συμμορφώνονται με τον Κανονισμό

ΟΙ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΟΙ, ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ και οι ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΕΣ
καθιστούν τα ΜΑΠ διαθέσιμα στην αγορά σύμφωνα με την Οδηγία ή τον Κανονισμό μέχρι το τέλος της ζωής του προϊόντος

ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ
χρησιμοποιούν τα ΜΑΠ που είναι σύμφωνα με την Οδηγία ή με τον Κανονισμό μέχρι το τέλος της ζωής του προϊόντος

Πότε θα είναι εφαρμόσιμος ?

Τι σημαίνει συμμόρφωση για τα προϊόντα;

Ποιες είναι οι αλλαγές που ωφελούν τον χρήστη;

Ο Κανονισμός τίθεται σε ισχύ από τις 21/4/2018. Αυτή η ημερομηνία θα
ακολουθηθεί από μια μεταβατική περίοδος έως το 2023 με διάφορα στάδια.

ΚΑΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ! Η συμμόρφωση είναι μόνο στα έγγραφα:
• αναθεώρηση της ανακοίνωσης πληροφοριών
• εξέλιξη της σήμανσης προϊόντων σύμφωνα με τους τύπους ΜΑΠ
• ένδειξη μιας διεύθυνσης για την επαφή με τον κατασκευαστή (ή τον εισαγωγέα)
• παροχή της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ

Τα πιστοποιητικά εξέτασης τύπου ΕΕ θα έχουν μέγιστη ισχύ 5 ετών.
Έτσι, ο χρήστης είναι βέβαιος ότι η συμμόρφωση του ΜΑΠ που χρησιμοποιεί θα
επανεξετάζεται τακτικά και εάν το προϊόν έχει τροποποιηθεί ή εάν οι κανόνες της
τεχνικής ή τα πρότυπα που χρησιμοποιούνται για τη δοκιμή συμμόρφωσης έχουν
εξελιχθεί, το προϊόν θα επανεκτιμηθεί.

Η διάθεση στην αγορά;
Διαθεσιμότητα στην αγορά;
Ο κατασκευαστής (ή ο εισαγωγέας) κάνει την διάθεση στην αγορά: είναι η πρώτη
πώληση ενός ΜΑΠ σε χονδρέμπορο ή διανομέα ή χρήστη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Ο διανομέας (ή ο χονδρέμπορος) θέτει σε διαθεσιμότητα στην αγορά: πωλούν σε
μεταπωλητή, διανομέα ή χρήστη.

Είμαι περιορισμένος από τις ημερομηνίες της
μεταβατικής περιόδου;
Ως χρήστης ή διανομέας, δεν περιορίζεστε από τις ημερομηνίες της
μεταβατικής περιόδου. Η μεταβατική περίοδος επιβάλλεται στον υπεύθυνο
για τη διάθεση στην αγορά φορέα, δηλαδή ο κατασκευαστής (ή ο εισαγωγέας), να
εκτελέσει όλες τις απαραίτητες εργασίες για την εφαρμογή του νέου Κανονισμού:
• συμμόρφωση με τον Κανονισμό των προϊόντων που θα κυκλοφορήσει στην
αγορά από τις 21/4/2019
• αναθεώρηση των βεβαιώσεων τύπου EΟΚ το αργότερο μέχρι τις 21/4/2023

Είναι τα ΜΑΠ DELTAPLUS® που αγόρασα πριν
από την εφαρμογή του νέου Κανονισμού και που
χρησιμοποιώ ή παρέχω στους υπαλλήλους μου
πάντα ασφαλείς;
Τα ΜΑΠ DELTA PLUS® που χρησιμοποιείτε ή έχετε σε απόθεμα
παραμένουν ασφαλείς και ισχύουν μέχρι το τέλος της ζωής τους.
Πράγματι, συμμορφώνονται με τους κανονισμούς που ισχύουν τη στιγμή που τα
έχετε αγοράσει (Οδηγία 89/686).
Επιπλέον, οι βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας της Οδηγία ς παραμένουν
αμετάβλητες στον Κανονισμό.

Τα ΜΑΠ που έχουν χορηγηθεί από την Delta Plus,
σύμφωνα με την Οδηγία 89/686, και τα οποία
διατηρώ στο απόθεμά μου είναι πάντα ασφαλή;
Τα ΜΑΠ DELTAPLUS® που έχετε στο απόθεμα παραμένουν ασφαλείς
και ισχύουν για το υπόλοιπο της ζωής τους. Στην πραγματικότητα,
συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανονισμούς κατά το χρόνο αγοράς τους
(Οδηγία 89/686).
Επιπλέον , οι βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας της Οδηγία ς παραμένουν
αμετάβλητες στον Κανονισμό. Έτσι μπορείτε να συνεχίσετε να τα
εμπορεύεστε.

04/2018 DOCEL1584 - Μη συμβατικo έγγραφο με την επιφύλαξη τυπογραφικών σφαλμάτων, απαγορεύεται η αναπαραγωγή.

Όλα τα πιστοποιητικά της DELTA PLUS
συμμορφώνονται με τον Κανονισμό

Ορισμένα ΜΑΠ περνούν από την κατηγορία 2 στην κατηγορία 3, γεγονός
που προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια σε αυτό το είδος προϊόντος, καθώς
θα πρέπει να υποβληθούν σε ετήσιο ποιοτικό έλεγχο της παραγωγής πέραν της
αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Αυτά είναι τα ΜΑΠ ενάντια στους επιβλαβείς
θορύβους, ενάντια στην κοπή με αλυσοπρίονο που συγκρατείται με το χέρι, σε
πίδακες υψηλής πίεσης, έναντι επιβλαβών βιολογικών παραγόντων, σε ψυχρά
περιβάλλοντα των οποίων τα αποτελέσματα είναι συγκρίσιμα με αυτά μιας
θερμοκρασίας αέρα μικρότερο ή ίσο με -50 ° C.

Πώς διαχειρίζεται η Delta Plus αυτή τη σημαντική
ρυθμιστική αλλαγή;
Από τον Απρίλιο του 2016, η Delta Plus έχει δημιουργήσει την
απαραίτητη οργάνωση. Όλες οι σχετικές λειτουργίες κινητοποιούνται για να
διασφαλιστεί η συμμόρφωση των προϊόντων και των εγγράφων τους εντός των
προθεσμιών που επιβάλλονται από τους κανονισμούς και να απαντηθούν οι
ερωτήσεις σας.

Δεν βρίσκετε απάντηση σε μία από τις ερωτήσεις
σας;
Να την θέσετε στη συνήθη σας επαφή στη Delta Plus. Έχουν εκπαιδευθεί
για να ανταποκριθούν αμέσως. Βασίζεται στο δίκτυο εμπειρογνωμόνων που
΄λεχουν τοποθετηθεί από την Delta Plus:

Ο Κανονισμός επιβάλλει περισσότερες ευθύνες στους φορείς της
βιομηχανίας ΜΑΠ: κατασκευαστές, διανομείς, εισαγωγείς, κοινοποιημένοι
οργανισμοί και αρχές προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια των προϊόντων
που διακινούνται στην αγορά.

Εμπειρογνωμοσύνη επιπέδου 2: Οι ειδικοί της οικογένειας προϊόντων μας και
οι διαχειριστές των μονάδων αγοράς μας

Τι αλλάζει για τον διανομέα;

Εμπειρογνωμοσύνη επιπέδου 3: ο ειδικός μας, υπεύθυνος για την εφαρμογή
του Κανονισμού στην Delta Plus

Εμπειρογνωμοσύνη επιπέδου 1: η συνήθης επαφή σας

Ορισμένες διατάξεις του Κανονισμού έχουν σημαντικό αντίκτυπο για τον
διανομέα: καλείται να συμμετάσχει περισσότερο για να ελέγξει τη συμμόρφωση
και την αξιοπιστία του ΜΑΠ που διαθέτει στην αγορά και περισσότερες ευθύνες
έναντι των αρχών εποπτείας της αγοράς. Με την ιδιότητα του διανομέα του
DELTAPLUS® ΜΑΠ, είστε βέβαιοι ότι η συμμόρφωση των ΜΑΠ που σας
πωλούμε σε σας είναι απόλυτα ελεγχόμενη.

www.deltaplus.eu

