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Pozměňovací návrh 19
Ole Christensen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) podle článku 153 Smlouvy mohou 
Evropský parlament a Rada formou 
směrnic stanovit minimální požadavky na 
podporu zlepšování zejména pracovního 
prostředí a k zabezpečení vyšší úrovně 
ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků. 
Tyto směrnice nesmí ukládat správní, 
finanční ani právní omezení způsobem, 
který by bránil zakládání a rozvoji malých 
a středních podniků.

(1) podle článku 153 Smlouvy mohou 
Evropský parlament a Rada formou 
směrnic stanovit minimální požadavky na 
podporu zlepšování zejména pracovního 
prostředí a k zabezpečení vyšší úrovně 
ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků.

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Ole Christensen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Je nutno poukázat na to, že k 
expozici nebezpečným látkám a směsím 
dochází v různých odvětvích pracovního 
trhu, včetně výrobních odvětví, odvětví 
služeb, zemědělství, zdravotnictví a 
vzdělávání, jakož i ve velkých podnicích i 
malých a středně velkých firmách. Proto 
by se měly uplatňovat zdravotní a 
bezpečnostní normy bez výjimky ve všech 
oblastech pracovního trhu a ve všech 
typech podniků bez ohledu na jejich 
velikost.

Or. en
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Pozměňovací návrh 21
Ole Christensen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Ustanovení čl. 31 odst. 1 Listiny 
základních práv Evropské unie stanoví, že 
každý pracovník má právo na pracovní 
podmínky respektující jeho zdraví, 
bezpečnost a důstojnost.

(2) Ustanovení čl. 31 odst. 1 Listiny 
základních práv Evropské unie stanoví, že 
každý pracovník má právo na pracovní 
podmínky respektující jeho zdraví, 
bezpečnost a důstojnost. Zdravotní a 
bezpečnostní normy na pracovišti proto 
nelze za žádných okolností považovat za 
administrativní omezení pro podniky 
zaměstnávající pracovníky.

Or. en

Odůvodnění

Práva související se zdravím a bezpečností na pracovišti jsou zakotvena v Chartě základních 
práv, a proto by se mělo zdůraznit, že tato práva uplatňovaná prostřednictvím směrnic nelze 
vnímat jako omezení pro podniky.

Pozměňovací návrh 22
Ole Christensen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Tyto změny jsou nutné k zajištění trvalé 
účinnosti výše zmíněných směrnic.

(5) Tyto změny jsou nutné k zajištění trvalé 
účinnosti výše zmíněných směrnic, aniž by 
se však snížila úroveň ochrany 
pracovníků, kterou tyto směrnice 
stanovují.

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Marian Harkin



AM\941756CS.doc 5/6 PE514.764v01-00

CS

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) V souladu s článkem 154 Smlouvy 
konzultovala Komise se sociálními 
partnery otázku možného zaměření akce 
Unie v této oblasti.

(7) V souladu s článkem 154 Smlouvy 
konzultovala Komise se sociálními 
partnery otázku možného zaměření akce 
Unie v této oblasti a sociální partneři 
uvedli, že by bylo vhodné poskytnout 
zejména pro malé a střední podniky 
vysvětlující pokyny.

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Ole Christensen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Je třeba zdůraznit, že zaměstnanci v 
určitých profesích, jako jsou např. profese 
kadeřnické nebo kosmetické, jsou v 
denním kontaktu s látkami a směsmi, 
přičemž v mnoha případech nejsou 
přiměřeně chráněni. Na tyto profese by se 
tudíž měla vztahovat ustanovení, jimiž se 
pracovníci před nebezpečnými látkami a 
směsmi chrání. V tomto ohledu je třeba 
připomenout Evropskou rámcovou 
dohodu o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci v kadeřnickém odvětví, kterou přijali 
sociální partneři Coiffure EU a UNI 
Europa Hair and Beauty a jejímž smyslem 
je přispět ke zvýšení ochrany zdraví a 
bezpečnosti na pracovišti v těchto 
profesích. 

Or. en
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