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Od roku 2016 je škodlivý hluk zařazen na seznam rizik, která mohou způsobit velmi závažné
důsledky, jako je smrt nebo trvalé poškození zdraví, a to ve formě nového Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředích a o zrušení směrnice
Rady 89/686/EHS, které nabývá účinnosti 21. dubna 2018.
Osobní ochranné prostředky proti škodlivému hluku jsou tak zařazené do kategorie III spolu
s prostředky proti pádu z výšky, úrazu elektrickým proudem nebo utonutím a dalšími OOPP
proti závažným rizikům uvedeným v příloze I tohoto nařízení.
Jaký význam bude mít tato změna kategorie pro tržní subjekty?
V loňském roce bylo vydáno Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března
2016 (dále jen „nařízení“) o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS,
které nabyde účinnosti 21.dubna 2018. Jak již vyplývá z názvu tohoto dokumentu, nařízení nahradí
stávající směrnici Rady 89/686/EHS, která je v platnosti již od roku 1989 a nepostihuje trendy a vývoje
v oblasti výroby, distribuce a regulace osobních ochranných prostředků.
Co sebou přináší tato změna pro zákazníka 3M - konečného uživatele OOPP?
Obecně vzato toto nařízení nemá přímé dopady na konečné uživatele OOPP a nezasahuje do aktivit při
zajišťování BOZP pro zaměstnance v provozech zákazníků společnosti 3M. Tento dokument přináší
primárně řadu změn pro tzv. „hospodářské subjekty“, kterým i se v nové terminologii nařízení
rozumí výrobce, zplnomocněný zástupce, dovozce a distributor.
Jednou z výrazných změn pro hospodářské subjekty, tedy i pro společnost 3M, je zařazení škodlivého
hluku do kategorie III zahrnující rizika, která mohou způsobit velmi závažné důsledky, jako je smrt nebo
trvalé poškození zdraví. Seznam těchto rizik je uveden v příloze I nařízení společně s riziky jako
např. expozice nebezpečným chemickým látkám a přípravkům, pádu z výšky, nedostatku kyslíku,
utonutí, zásahu elektrickým proudem, atd. Tato modifikace reflektuje dosavadní zkušenosti a vývoj
ochrany zdraví, který dokládá průkazné informace o účincích škodlivého hluku na lidské zdraví a
organismus.
V tomto ohledu je možné hovořit o nepřímém dopadu na konečné uživatele, naštěstí ale v pozitivním
slova smyslu. Především výroba, ale i následná distribuce, dovoz a prodej OOPP na ochranu sluchu
budou pod přísnějším dohledem kompetentních orgánů. V praxi to bude znamenat přísnější podmínky
pro získání CE certifikace, platnost prohlášení o shodě, jasné požadavky na dohled nad kvalitou výroby
osobních ochranných prostředků.
Ačkoliv nařízení nabývá účinnosti 21. dubna 2018, stále bude možné v rámci přechodného období
uvádět na trh osobní ochranné prostředky vyrobené a certifikované dle směrnice Rady 89/686/EHS až
do března 2019.

