NOUL REGULAMENT

EPI 2016/425
O schimbare majoră,
dar nu vă speriați!
Directiva 89/686 EPI trebuia revizuită.
Nu pentru că nu ar mai fi oferit un nivel de securitate suficient.
Regulamentul 2016/425 EPI, pe de altă parte, include toate
cerințele esențiale de sănătate și securitate ale Directivei, cu
câteva îmbunătățiri.
Ci pentru că, timp de 30 de ani, organizarea pieței EPI s-a
schimbat mult. Rolurile și responsabilitățile tuturor operatorilor
de pe piață: producători, importatori, distribuitori, trebuiau să
fie clarificate. A fost de asemenea necesar să se înregistreze
evoluția procedurilor Organismelor Notificate responsabile pentru
evaluarea conformității EPI.
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DELTA PLUS a realizat conformitatea Certificatelor de Examinare
CE de Tip sale cu Regulamentul în proporție de 95%

DELTA PLUS introduce pe piață EPI în
conformitate cu Directiva sau cu Regulamentul

NICIO SCHIMBARE TEHNICĂ! Realizarea conformității se efectuează numai
la nivel de documente :
• revizuirea fișei tehnice a utilizatorului
• evoluția marcajului produsului în funcție de tipul de EPI
• indicarea unei adrese unde poate fi contactat producătorul (sau importatorul)
• punerea la dispoziție a Declarației de Conformitate UE

Ca utilizator sau distribuitor, nu sunteți constrânși de datele perioadei
de tranziție. Perioada de tranziție este impusă operatorului însărcinat cu
introducerea pe piață, de exemplu producătorul (sau importatorul), pentru a
executa toate activitățile necesare implementării noului Regulament:
• realizarea conformității produselor cu Regulamentul , ce vor fi introduse pe
piață începând cu 21/4/2019
• revizuirea Certificatelor de Examinare CE de Tip până cel târziu la data
21/4/2023

EPI DELTAPLUS® pe care le-am cumpărat înainte
de aplicarea noului regulament și pe care le utilizez
sau le furnizez angajaților mai sunt în continuare
sigure?
EPI-le DELTAPLUS® pe care le utilizați sunt sigure și valide până
la sfârșitul duratei lor viață. De fapt, acestea erau în conformitate cu
reglementările în vigoare din momentul cumpărării acestora (Directiva
89/686 EPI).
De asemenea, cerințele esențiale de sănătate și securitate ale directivei rămân
neschimbate în Regulament.

Sunt în continuare sigure EPI furnizate de către
Delta Plus conform Directivei 89/686 și pe care le
dețin pe stoc?
EPI-le DELTAPLUS® pe care le aveți pe stoc sunt sigure și și valide
până la sfârșitul duratei lor viață. De fapt, acestea erau în conformitate cu
reglementările în vigoare din momentul cumpărării acestora (Directiva 89/686
EPI).
De asemenea, cerințele esențiale de sănătate și securitate ale directivei
rămân neschimbate în Regulament. Din aceste motive puteți continua să
le vindeți.
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DELTA PLUS aduce restul de 5%
din certificatele sale în conformitate
cu regulamentul

Toate certificatele DELTA PLUS sunt în
conformitate cu Regulamentul

DELTA PLUS introduce pe piață EPI în conformitate cu Regulamentul

UTILIZATORII
utilizează EPI în conformitate cu Directiva sau Regulamentul până la sfârșitul duratei de viață a produsului.

Regulamentul va intra în vigoare începând cu data de 21/4/2018.
Această dată va fi urmată de o perioadă de tranziție până în 2023 ce va
parcurge mai multe etape.

Sunt obligat să respect datele de tranziție?

Toate certificatele trebuie să fie
în conformitate cu Regulamentul
(Certificatul de Examinare UE de Tip)

DISTRIBUITORII EN-GROSS, DISTRIBUITORII și REVÂNZĂTORII
pun la dispoziție pe piață EPI în conformitate cu Directiva sau Regulamentul până la sfârșitul duratei de viață a produsului.

Ce înseamnă conformitatea produselor?

Producătorul (sau importatorul) introduce pe piață: este prima vânzare a unui
EPI către un distribuitor en-gros sau către un distribuitor sau un utilizator din
Uniunea Europeană.
Distribuitorul (sau distribuitorul en-gros) pune la dispoziție pe piață: ei vând
unui revânzător, unui distribuitor sau unui utilizator final.
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Majoritatea Certificatelor de Examinare CE de Tip (Directive) rămân valabile

Când se va aplica?

Introducerea pe piață?
Punerea la dispoziție pe piață?
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Care sunt schimbările de care beneficiază
utilizatorul?

Cum gestionează Delta Plus această schimbare
majoră a reglementării?

Certificatul de Examinare UE de Tip va fi valabil maxim 5 ani. Astfel,
utilizatorul este asigurat că va fi reexaminată în mod regulat conformitatea
EPI-lui pe care îl folosește și că dacă produsul a fost modificat sau standardele
utilizate pentru a testa conformitatea au evoluat, produsul va fi reevaluat.

Începând cu Aprilie 2016, Delta Plus a implementat măsurile de
organizare necesare. Toate funcțiile implicate sunt mobilizate pentru a
garanta îndeplinirea conformității produselor noastre și a documentelor lor
aferente în termenele impuse de Regulament și pentru a va răspunde la
întrebări.

Unele EPI au trecut de la categoria de risc 2 la categoria de risc 3,
cea ce conferă o siguranță suplimentară acestui tip de produse, deoarece
acestea trebuie să fie supuse unui control anual al calității producției pe
lângă evaluarea conformității. Acestea sunt EPI-le ce protejează împotriva
zgomotelor nocive, împotriva tăierii cu fierăstrăul cu lanț ținut în mână,
împotriva jeturilor la presiune înaltă, agenților biologici nocivi, în medii reci
unde efectele acestora sunt comparabile cu o temperatură a aerului mai mică
sau egală cu -50 °C.

Nu găsiți răspunsul la una din întrebările voastre?
Puneți întrebarea persoanei de contact uzuale din cadrul Delta Plus.
El/Ea a fost instruită pentru a vă răspunde imediat. Aceasta se bazează pe
rețeaua de experți pe care a implementat-o Delta Plus:
Expertiză de nivel 1: contactul dvs. uzual

Regulamentul impune mai multe responsabilități părților interesate
de pe piața EPI: pentru producători, distribuitori, importatori, organisme
notificate și autorități pentru a asigura siguranța EPI-lor ce circulă pe piață.

Expertiză de nivel 2: specialiștii pentru gama noastră de produse și
Managerii pentru Segmentele de Piață

Ce se schimbă pentru distribuitor?

Expertiză de nivel 3: expertul nostru, responsabil pentru implementarea
Regulamentului din cadrul Delta Plus

Unele dispoziții ale Regulamentului au un impact major pentru distribuitor:
acestuia i se solicită mai multă implicare la verificarea conformității și fiabilității
pentru EPI pe care le pune la dispoziție pe piață și mai multă responsabilitate
față de autoritățiile de supraveghere a pieții. Ca și distributor al EPI-lor
DELTAPLUS®, sunteți asigurați că conformitatea EPI pe care vi le
vindem este sub control total.

www.deltaplus.eu

