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TABUĽKA  ZHODY
k návrhu nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym  faktorom pri práci v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 301/2007 Z. z. s právom Európskej únie

Právny akt ES/EÚ
Právne predpisy Slovenskej republiky

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 065, 5. 3. 2014).

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym  faktorom pri práci v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 301/2007 Z. z.
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Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Admin. infraštr.
Poznámky
(pri návrhu predpisu – predpokladaný dátum účinnosti**)
Štádium legislatívneho procesu
Č:5

Zmeny smernice 2004/37/ES










O:1
Smernica 2004/37/ES sa mení takto:

1. V článku 1 sa odsek 4 nahrádza takto:
„4. Pokiaľ ide o azbest, ktorým sa zaoberá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/148/ES, ustanovenia tejto smernice sa uplatnia vždy, keď sú prospešnejšie pre zdravie a bezpečnosť pri práci.
N
Nariadenie vlády
SR č. 356/2006 Z.z.
§ 1
O: 4
Na expozíciu azbestu, ktorý upravuje osobitný predpis, 2) sa ustanovenia tohto nariadenia vzťahujú, ak poskytujú väčší rozsah ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci.
U
MZ SR


O:2

P:a











P:b



2. Článok 2 sa mení takto:

a) ”karcinogén” je:
    
(i) látka alebo zmes, ktoré spĺňajú kritériá klasifikácie ako karcinogén kategórie 1A alebo 1B podľa  prílohy I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008;
(ii) látka, zmes alebo proces    uvedený v prílohe I k tejto smernici, ako aj látka alebo zmes, ktoré sa uvoľňujú pri procese uvedenom v uvedenej prílohe;

b) ”mutagén” je: 
látka alebo zmes, ktoré spĺňajú kritériá klasifikácie ako mutagén zárodočných buniek kategórie 1A alebo 1B podľa  prílohy I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008;


N
Návrh nariadenia vlády SR 

§ 2

O: 1
P: a
B: 1




B: 2





P: b


Základné pojmy

Na účely tohto nariadenia vlády
	karcinogénny faktor je

	látka alebo zmes, ktoré spĺňajú kritériá klasifikácie ako karcinogén kategórie 1A alebo kategórie 1B podľa osobitného predpisu,3)


	látka, zmes alebo pracovný proces s rizikom chemickej karcinogenity uvedené v prílohe č. 1 alebo látka alebo zmes uvoľňované v pracovných procesoch uvedených v prílohe č. 1, 


	mutagénny faktor je látka alebo zmes, ktoré spĺňajú kritériá klasifikácie ako mutagén zárodočných buniek kategórie 1A alebo 1B podľa osobitného predpisu, 3)

–––––––––––––
3) Príloha č. 1 k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 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).

U
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O:3
3. V článku 4 sa v odseku 1 slovo „prípravkom“ nahrádza slovom „zmesou“.

Článok 4, ods. 1 znie:
Zamestnávateľ znižuje používanie karcinogénu alebo mutagénu na pracovisku najmä tak, že ho, pokiaľ je to technicky možné, nahradí látkou, zmesou alebo procesom, ktoré pri používaní nie sú nebezpečné alebo sú menej nebezpečné pre bezpečnosť a zdravie pracovníkov, podľa jednotlivých prípadov.
N
Nariadenie vlády
SR č. 356/2006 Z.z.

Návrh nariadenia vlády SR 

§ 4
O: 1
Zamestnávateľ  obmedzí používanie karcinogénov alebo mutagénov na pracovisku, ak je to technicky možné, najmä ich nahradením látkami, zmesami alebo procesmi, ktoré pri používaní nie sú nebezpečné alebo sú menej nebezpečné pre zdravie alebo bezpečnosť zamestnancov.  
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O:4

4. V článku 5 sa v odseku 2 slovo „prípravkom“ nahrádza slovom „zmesou“.

Článok 5, ods. 2 znie:
Ak nie je technicky možné nahradiť karcinogén alebo mutagén látkou, zmesou alebo procesom, ktoré nie sú pri používaní nebezpečné alebo sú  menej nebezpečné pre bezpečnosť alebo zdravie, zamestnávateľ zabezpečí, aby sa karcinogén alebo mutagén vyrábal a používal  v  uzavretom systéme, ak je to technicky možné.
N
Nariadenie vlády
SR č. 356/2006 Z.z.
§ 5
O: 2
Ak nahradenie karcinogénov alebo mutagénov podľa § 4 odsek 1 nie je technicky možné, zamestnávateľ zabezpečí ich výrobu a použitie v uzavretom systéme, ak je to technicky možné.
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O:5

5. V článku 6 sa v písmene b) slovo „prípravkov“ nahrádza slovom „zmesí“.

Článok 6 ods.1 písm. b) znie:
b) množstvá vyrábaných alebo používaných látok alebo zmesí, ktoré obsahujú karcinogény alebo mutagény;

N
Nariadenie vlády
SR č. 356/2006 Z.z.

Návrh nariadenia vlády SR 

§ 6
O: 2
P:b
b) množstvo používaných alebo vyrábaných látok alebo zmesí s obsahom karcinogénov alebo mutagénov za mesiac a za rok,

U
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O:6

6. V názve prílohy I sa slovo „prípravkov“ nahrádza slovom „zmesí“.

Názov prílohy I  znie:
Zoznam látok, zmesí a procesov
N
Nariadenie vlády
SR č. 356/2006 Z.z.

Návrh nariadenia vlády SR 


Príloha č. 1
Zoznam látok, zmesí a pracovných procesov s rizikom chemickej karcinogenity
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