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TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu
s právom Európskej únie

Smernica Rady 94/33/ES z 22. júna 1994 o ochrane mladých ľudí pri práci (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 05/zv. 2) v znení smernice 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 vlády Slovenskej republiky č. 286/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov v znení nariadenia vlády č. 309/2010 Z. z. 
(ďalej len „NV“)

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 286/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov v znení nariadenia vlády č. 309/2010 Z. z. (ďalej len „návrh NV“)
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PRÍLOHA 
Oddiel I
Bod 2
a) biologické látky, ktoré patria do rizikovej skupiny 3 a 4 v zmysle článku 2 druhého odseku bodov 3 a 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/54/ES (17).
N
návrh NV
Príloha č. 1
Bod 1.2
Práce a pracoviská
1.2 so škodlivými biologickými faktormi a ich vplyvmi klasifikovanými v skupinách 3 a 4 uvedených v osobitnom predpise,4)

4) § 3 ods. 1 písm. c) a d) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 83/2013 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci.
Ú


PRÍLOHA 
Oddiel I
Bod 3
a) látky a zmesi, ktoré podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (18) spĺňajú kritériá klasifikácie do jednej alebo viacerých z nasledujúcich tried nebezpečnosti a kategórií nebezpečnosti s jedným alebo viacerými z nasledujúcich výstražných upozornení:
– akútna toxicita, kategória 1, 2 alebo 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331),
– podráždenie kože, kategória 1A, 1B alebo 1C (H314),
–  horľavé plyny, kategória 1 alebo 2 (H220, H221),
–  horľavé aerosóly, kategória 1 (H222),
–  horľavé kvapaliny, kategória 1 alebo 2 (H224, H225),
– výbušniny, kategória ‚nestabilné výbušniny‘, alebo výbušniny podtried 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 (H200, H201, H202, H203, H204, H205),
– samovoľne reagujúce látky a zmesi, typ A, B, C alebo D (H240, H241, H242),
– organické peroxidy, typ A alebo B (H240, H241),
– toxicita pre špecifický cieľový orgán po jednorazovej expozícii, kategória 1 alebo 2 (H370, H371),
– toxicita pre špecifický cieľový orgán po opakovanej expozícii, kategória 1 alebo 2 (H372, H373),
– respiračná senzibilizácia, kategória 1, podkategória 1A alebo 1B (H334),
– kožná senzibilizácia, kategória 1, podkategória 1A alebo 1B (H317),
– karcinogenita, kategória 1A, 1B alebo 2 (H350, H350i, H351),
– mutagenita zárodočných buniek, kategória 1A, 1B alebo 2 (H340, H341),
–  reprodukčná toxicita, kategória 1A alebo 1B (H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360D, H360Df).

N
návrh NV





Príloha č. 1
Bod 1.3
P: a




Práce a pracoviská
1.3 so škodlivými chemickými faktormi a ich vplyvmi, najmä práce
a) s látkami a zmesami, ktoré sú klasifikované podľa osobitného predpisu5) v týchto triedach nebezpečnosti a kategóriách nebezpečnosti s týmito výstražnými upozorneniami:
1. akútna toxicita kategórie nebezpečnosti 1, 2 alebo 3 (H 300, H 301, H 310, H 311, H 330, H 331),
2. žieravosť/dráždivosť pre kožu kategórie nebezpečnosti 1A, 1B alebo 1C (H 314),
3. horľavé plyny kategórie nebezpečnosti 1 alebo 2 (H 220, H 221),
4. horľavé aerosóly kategórie nebezpečnosti 1 (H 222),
5. horľavé kvapaliny kategórie nebezpečnosti 1 alebo 2 (H 224, H 225),
6. výbušniny kategórie nebezpečnosti nestabilné výbušniny alebo výbušniny podtried 1.1 až 1.5 (H 200, H 201, H 202, H 203, H 204, H 205),
7. samovoľne reagujúce látky a zmesi kategórie nebezpečnosti typu A, B, C, D, E alebo F (H 240, H 241, H 242),
8. organické peroxidy kategórie nebezpečnosti typu A alebo B (H 240, H 241),
9. toxicita pre špecifický cieľový orgán po jednorazovej expozícii kategórie nebezpečnosti 1 alebo 2 (H 370, H 371),
10. toxicita pre špecifický cieľový orgán po opakovanej expozícii kategórie nebezpečnosti 1 alebo 2 (H 372, H 373),
11. respiračná senzibilizácia kategórie nebezpečnosti 1 (H 334),
12. kožná senzibilizácia kategórie nebezpečnosti 1 (H 317),
13. karcinogenita kategórie nebezpečnosti 1A, 1B alebo 2 (H 350, H 350i, H 351),
14. mutagenita zárodočných buniek kategórie nebezpečnosti 1A, 1B alebo 2 (H 340, H 341),
15. reprodukčná toxicita kategórie 1A alebo 1B (H 360, H 360F, H 360D, H 360FD, H 360Fd, H 360Df),
Ú


PRÍLOHA 
Oddiel I
Bod 3
b) látky a prípravky klasifikované podľa smerníc 67/548/EHS a 88/379/EHS ako škodlivé (Xn) a označené jedným alebo viacerými ďalej uvedenými označeniami rizika:
- nebezpečenstvo veľmi vážnych nezvratných následkov (R39),
- možné riziko nezvratných následkov (R40),
- môže spôsobiť senzitivizáciu vdýchnutím (R42),
- môže spôsobiť senzitivizáciu kontaktom s pokožkou (R43),
- môže spôsobiť rakovinu (R45),
- môže spôsobiť dedičné genetické poškodenie (R46),
- nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia v dôsledku dlhotrvajúceho vystavenia (R48),
- môže poškodiť plodnosť (R60),
- môže ohroziť nenarodené dieťa (R61);
N
návrh NV



Príloha č. 1
Bod 1.3
P: b

b) s nebezpečnými chemickými látkami a nebezpečnými chemickými prípravkami klasifikovanými ako škodlivé látky a prípravky (Xn) uvedené v osobitnom predpise5) a označené jedným alebo viacerými ďalej uvedenými označeniami špecifického rizika upozorňujúcimi na ich nebezpečné vlastnosti:
1. nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov, označené ako R 39,
2. možnosť karcinogénneho účinku, označené ako R 40,
3. môže spôsobiť senzibilizáciu pri vdýchnutí, označené ako R 42,
4. môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou, označené ako R 43,
5. môže spôsobiť rakovinu, označené ako R 45,
6. môže spôsobiť genetické poškodenie, označené ako R 46,
7. nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia v dôsledku dlhodobej expozície, označené ako R 48,
8. môže poškodiť plodnosť, označené ako R 60,
9. môže ohroziť poškodenie nenarodeného dieťa, označené ako R 61,

Ú


PRÍLOHA 
Oddiel I
Bod 3
c) látky a prípravky klasifikované podľa smerníc 67/548/EHS a 88/379/EHS ako dráždivé (Xi) a označené jedným alebo viacerými ďalej uvedenými označeniami rizika:
- vysoko zápalné (R12),
- môžu spôsobiť senzitivizáciu vdýchnutím (R42),
- môžu spôsobiť senzitivizáciu kontaktom s pokožkou (R43);
N
návrh NV
Príloha č. 1
Bod 1.3
P: c
c) s chemickými látkami a chemickými prípravkami klasifikovanými ako dráždivé látky a prípravky (Xi) uvedené v osobitnom predpise5) a označené jedným alebo viacerými ďalej uvedenými označeniami špecifického rizika upozorňujúcimi na ich nebezpečné vlastnosti:
1. mimoriadne horľavé, označené ako R 12,
2. môžu spôsobiť senzibilizáciu pri vdýchnutí, označené ako R 42,
3. môžu spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou, označené ako R 43,
Ú


PRÍLOHA 
Oddiel I
Bod 3
d) látky a zmesi uvedené v článku 2 písm. a) bode ii) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/37/ES (19);
N
návrh NV
Príloha č. 1
Bod 1.3
P: b
Práce a pracoviská
1.3 so škodlivými chemickými faktormi a ich vplyvmi, najmä práce
b) s látkami a zmesami s rizikom chemickej karcinogenity uvedenými v osobitnom predpise,6)
Ú


PRÍLOHA 
Oddiel II
Bod 1
1. Procesy pri práci uvedené v prílohe I k smernici 2004/37/ES.
N
návrh NV
Príloha č. 1
Bod 1.4
P: a
Práce a pracoviská
1.4 pri procesoch
a) s rizikom karcinogenity uvedeným v osobitnom predpise,6)

6) § 2 písm. a) druhý bod nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci.
Ú


Č:  6
O:  1
Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 1. júna 2015. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.
Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.
N
návrh NV
Príloha č. 2
Bod 2
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).
Ú




