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Sdělení k žádosti o vyjádření
K Vaší žádosti o vyjádření ohledně uvedení Vašeho výrobku – respirátoru GPP2, ochranné třídy
FFP2, na trh sdělujeme, že naše souhlasné stanovisko ohledně možnosti uvedení tohoto výrobku
na trh trvá. Předmětný protokol o zkoušce VÚBP-ZL číslo 486/2020 resp. certifikát VÚBP číslo
VUBP/056/2020, o nějž se souhlas s uvedením na trh opírá, byl dostačující v době prvotní žádosti
o souhlas s uvedením na trh v kontextu s doporučením Komise (EU) 2020/403 o postupech
posuzování shody a dozoru nad trhem v souvislosti s hrozbou nákazy koronavirem COVID-19.
Pokud se tedy žádným způsobem nezměnily vlastnosti předmětného posuzovaného výrobku a
posuzování výrobku ze strany VÚBP stále trvá, lze podmínky pro uvedení tohoto výrobku na trh
dle doporučení Komise považovat i nadále za splněné a to bez ohledu na platnost uvedeného
certifikátu.
Situace týkající se zaneprázdněnosti oznámeného subjektu, tedy VÚBP je nám známa. Uvedený
certifikát byl ze strany tohoto subjektu patrně vydán s predikcí, že do konce platnosti tohoto
dokladu bude komplexní posouzení shody dokončeno. Nicméně situace v této oblasti, na kterou
ostatně ve své podstatě reaguje Komise EU svým doporučením 2020/403 způsobila jistý nesoulad,
který však nezakládá důvod požadovat ukončení dodávek tohoto výrobku na trh.
Závěrem lze tedy konstatovat, že pokud nedošlo k žádným změnám vlastností výrobku oproti
stavu, který byl zkoumán VÚBP, což bylo dokladováno protokolem o zkoušce VÚBP-ZL číslo
486/2020 resp. certifikátem VÚBP číslo VUBP/056/2020, a proces posouzení shody nadále
z důvodu činnosti oznámeného subjektu trvá, platí vydaný souhlas s uvedením tohoto výrobku na
trh v souladu s doporučením Komise (EU) 2020/403 o postupech posuzování shody a dozoru nad
trhem v souvislosti s hrozbou nákazy koronavirem COVID-19, a to do doby dokončení posuzování
shody oznámeným subjektem. Následně je třeba neprodleně postupovat již plně v souladu
s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních
ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS.
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