Doložka zlučiteľnosti
právneho predpisu s právom Európskej únie

Predkladateľ právneho predpisu: vláda Slovenskej republiky

Názov návrhu právneho predpisu: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci 

3.   Problematika návrhu právneho predpisu:

a)	je upravená v práve Európskej únie

	primárnom: čl. 168 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení


	sekundárnom: (prijatom pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii – do 30. novembra 2009)


	Legislatívne akty: 


	smernica Rady 98/24/ES zo 7. apríla 1998 o ochrane zdravia a bezpečnosti  pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci (štrnásta   samostatná smernica podľa článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 05/zv.3) v platnom znení,


	smernica Komisie 91/322/EHS z 29. mája 1991 o stanovovaní indikačných limitných hodnôt implementáciou smernice Rady 80/1107/EHS o ochrane pracovníkov pred rizikami spôsobenými ohrozením chemickými, fyzikálnymi a biologickými faktormi pri práci (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,  kap. 05/zv.1) v platnom znení, 

   
	smernica Komisie 2000/39/ES z 8. júna 2000, ktorou sa ustanovuje prvý zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci na vykonanie smernice Rady 98/24/ES o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 05/zv.3) v platnom znení, 

 
	smernica Komisie 2006/15/ES zo 7. februára 2006, ktorou sa ustanovuje druhý zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci na implementáciu smernice Rady 98/24/ES a ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 91/322/EHS a 2000/39/ES (Ú. v. EÚ L 38, 9.2.2006),


	nariadenie  Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, a o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006) v platnom znení,

    
	sekundárnom  (prijatom po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii – po 30. novembri 2009)

 
	smernica Komisie 2009/161/EÚ zo 17. decembra 2009, ktorou sa ustanovuje  tretí  zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci na  vykonanie smernice Rady 98/24/ES a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Komisie   2000/39/ES (Ú. v. EÚ L 338, 19.12.2008),


	smernica Európskeho parlamentu a Rady  2014/27/EÚ z 26. februára 2014, ktorou sa menia smernice Rady 92/58/EHS, 92/85/EHS, 94/33/ES, 98/24/ES a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/37/ES s cieľom zosúladiť ich s nariadením (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (Ú. v. EÚ L 65, 5.3.2014),


	nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008) v platnom znení, 


        2.  nelegislatívne akty

b)	nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.

Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii: 
lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia: 1. jún 2015,
lehota určená na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov: 15. apríl 2015, 
informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení podľa čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie: 
Proti Slovenskej republike nezačalo žiadne konanie o porušení podľa čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
 
	informácia o právnych predpisoch, v ktorých sú prebrané smernice už prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia:  

	nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred  rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení  neskorších predpisov – úplné prebratie smernice Európskeho parlamentu a Rady  2014/27/EÚ.


5.	      Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
      Stupeň zlučiteľnosti - úplný 

      Gestor a spolupracujúce rezorty: 
      Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

