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Smernica OOPP 89/686 potrebovala určitú zmenu.
Nie preto, že by už neposkytovala dotatočnú úroveň bezpečnosti.
DELTA PLUS uvádza na trh OOPP
vyhovujúce smernici alebo nariadeniu

DELTA PLUS prináša zvyšných 5% svojich
certifikátov do zhody s nariadením

DELTA PLUS uvádza na trh OOPP vyhovujúce nariadeniu

UŽÍVATELIA
používajú OOPP, ktorý je v súlade so smernicou alebo nariadením až do konca živostnosti produktu

Od kedy to bude v platnosti?

Čo znamená zhoda produktov?

Ktoré zmeny sú pre užívateľa užitočné?

Nariadenie EÚ aplikované od 1/4/2018. Tento dátum bude mať určité
prechodné obdobie do roku 2023 s niekoľkými fázami.

ŽIADNA TECHNICKÁ ZMENA! Zhoda iba preukazuje::
• revíziu Informácií pre užívateľa,
• vývoj označenia produktu vzhľadom na typ OOPP,
• indikácia adresy, kde kontaktovať výrobcu (alebo dovozcu)
• poskytnutie EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Maximálna platnosť certifikátu EÚ skúšky typu je 5 rokov. Tým je užívateľ
uistený, že zhoda OOPP, ktoré používa, sa pravidelne opätovne skúša. Ak
bol produkt modifikovaný alebo ak sa rozvinula úroveň technológie alebo
štandardov použitých na testovanie zhody, produkt bude posúdený znovu.

Výrobca (alebo dovozca) uvádzajú na trh: je to prvý predaj OOPP
veľkoobchodníkovi alebo konečnému užívateľovi v Európskej únii.
Distribútor (alebo veľkoobchodník) sprístupnia na trhu: predávajú dealerovi,
distribútorovi alebo konečnému užívateľovi.

Sú OOPP DELTAPLUS®, ktoré som objednal pred
implementáciou nového nariadenia a ktoré
používam alebo poskytujem svojim zamestnancom,
vždy bezpečné?

Som v časovej tiesni s dátumami
prechodného obdobia?

DELTAPLUS OOPP, ktoré používate, sú bezpečné a platné po zvyšok ich
životnosti. V skutočnosti sa zhodujú s nariadením platným v čase, kedy ste
ich kúpili (OOPP smernica 89/686).
Základné zdravotné a bezpečnostné požiadavky smernice zostávajú v
nariadení nezmenené.

Ako užívateľa alebo distribútora Vás dátumy prechodného obdobia
neobmedzujú. Prechodné obdobie je nariadené prevádzkovateľovi
zodpovednému za uvedenie na trh, t. j. výrobca (alebo dovozca), zabezpečiť
potrebné na implementáciu nového nariadenia:
• zhoda produktov, ktoré uvedie na trh od 21.04.2019 s nariadením
• revízia o ES preskúšaní typu a pred 21.04.2023

®

Sú OOPP doručené počas platnosti smernice 89/686
a tie, ktoré skladujem, vždy bezpečné?
DELTAPLUS® OOPP, ktoré máte na sklade, sú bezpečné a platné po
zvyšok ich životnosti. V skutočnosti sa zhodujú s nariadením platným v
čase, kedy ste ich kúpili (OOPP smernica 89/686).
Základné zdravotné a bezpečnostné požiadavky smernice zostávajú v
nariadení nezmenené. Preto ich môžete naďalej predávať.

04/2018 DOCSK1584 - Toto nie je zmluvný dokument, DELTA PLUS nezodpovedá za prípadne tlačové chyby. Zákaz kopírovania.

Všetky certifikáty vyhovujú nariadeniu

VEĽKOOBCHODNÍCI, DISTRIBÚTORI A DEALERI
sprístupňujú na trhu OOPP v zhode so smernicou alebo nariadením až do konca životnosti produktu

Ale preto, že počas 30 rokov sa organizácia trhu s OOPP
významne zmenila. Rola a zodpovednosť všetkých strán:
výrobcov, importérov, distribúterov bolo potrebné sprehladniť.
Taktiež bolo potrebné zobrať do úvahy evolúciu praktík
dotknutých orgánov a inštitúcií zodpovedných za skúšky o zhode
OOPP.

Uvedenie na trh ?
Sprístupnenie na trhu ?

Všetky certifikáty musia
vyhovovať nariadeniu
(Certifikát EU skúšky typu)

Väčšina certifikátov o ES preskúšaní typu a (SMERNICA) ostáva v platnosti.

DELTA PLUS prináša do zhody s nariadením 95% svojich certifikátov o ES preskúšaní typu a

Nariadenie EÚ 2016/425, na druhej strane, zahŕňa všetky
základné zdravotné a bezpečnostné požiadavky predmetnej
Smernice doplnené o vylepšenia.
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Niektoré zmeny OOPP z kategórie rizika 2 na kategóriu 3 - toto dokonca
prináša ešte viac bezpečnosti danému typu produktov, pretože okrem
zhodnotenia konformity budú každoročne prechádzať kontrolou kvality. Ide
o OOPP používané proti škodlivému hluku, rezaniu ručnými reťazovými
pílami, vysotkakovým tryskám, škodlivým biologickým činidlám, studenému
prostrediu, kde sú efekty porovnateľné s prostredím s teplotou vzduch nižšou
alebo rovnou -50 °C.
Nariadenie ukladá viac zodpovednosti účastníkom trhu s OOPP:
výrobcom, distribútorom, importérom, notifikovaným orgánom a úradom na
zaistenie bezpečnosti obehu OOPP na trhu.

Aké sú zmeny pre distribútora?

Ako sa Delta Plus vysporiada s touto hlavnou
regulačnou zmenou?
Od apríla 2016 zaviedlla Delta Plus potrebné organizačné zmeny. Všetky
príslušné funkcie sú pripravené, aby garantovali zhodu našich produktov a ich
dokumentácie v rámci termínov nariadených smernicou,a aby zodpovedali
Vaše otázky.

Neviete nájsť odpoveď na Vašu otázku?
Spýtajte sa Vašej kontaktnej osoby v Delta Plus. Táto osoba bola
vyškolená, aby reagovala okamžite. Delta Plus sa opiera o sieť týchto expertov:
Expertná úroveň 1: Váš bežný kontakt
Expertná úroveň 2: špecialisti na naše produkty a oblastní manažéri
Expertná úroveň 3: naši experti zodpovední za implementáciu nariadenia
v Delta Plus

Niektoré ustanovenia Nariadenia majú závažný dopad na distribútora:
požaduje sa od neho viac zainteresovanosti na kontrolu zhody a spoľahlivosti
OOPP, ktoré sprístupňuje na trh, a viac zodpovednosti smerom k orgánom
štátneho dozoru. Ako distribútora DELTAPLUS® OOPP Vás uisťujeme, že
zhoda OOPP, ktorý Vám predávame, je úplne pod kontrolou.

www.deltaplus.eu

