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Pozmeňujúci návrh 19
Ole Christensen

Návrh smernice
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) V súlade s článkom 153 ZFEÚ 
Európsky parlament a Rada môžu prijať 
prostredníctvom smerníc minimálne 
požiadavky na podporu zlepšovania, najmä 
pracovného prostredia, aby sa zaručila 
vyššia úroveň ochrany zdravia a 
bezpečnosti pracovníkov. Takéto smernice 
nesmú ukladať také správne, finančné a 
právne obmedzenia, ktoré by bránili 
vzniku a rozvoju malých a stredných 
podnikov.

(1) V súlade s článkom 153 ZFEÚ 
Európsky parlament a Rada môžu prijať 
prostredníctvom smerníc minimálne 
požiadavky na podporu zlepšovania, najmä 
pracovného prostredia, aby sa zaručila 
vyššia úroveň ochrany zdravia a 
bezpečnosti pracovníkov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Ole Christensen

Návrh smernice
Odôvodnenie 1a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a) Je dôležité poukázať na to, že k 
expozícii nebezpečných látok a zmesí 
dochádza v rôznych odvetviach trhu práce 
– vrátane výroby, odvetvia služieb, 
poľnohospodárstva, zdravotníctva a 
vzdelávania – vo veľkých podnikoch, ako 
aj v malých a stredných podnikoch. Preto 
by sa mali zdravotné a bezpečnostné 
normy uplatňovať bez výnimky vo 
všetkých oblastiach na trhu práce a vo 
všetkých typoch podnikov, bez ohľadu na 
ich veľkosť.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 21
Ole Christensen

Návrh smernice
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) V článku 31 ods. 1 Charty základných 
práv Európskej únie sa stanovuje, že každý 
pracovník má právo na pracovné 
podmienky, ktoré zohľadňujú jeho zdravie, 
bezpečnosť a dôstojnosť.

(2) V článku 31 ods. 1 Charty základných 
práv Európskej únie sa stanovuje, že každý 
pracovník má právo na pracovné 
podmienky, ktoré zohľadňujú jeho zdravie, 
bezpečnosť a dôstojnosť. Zdravotné a 
bezpečnostné normy pri práci sa preto 
nemôžu za žiadnych okolností považovať 
za administratívne prekážky pre podniky, 
ktoré zamestnávajú pracovníkov.

Or. en

Odôvodnenie

Práva týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú zakotvené v Charte základných 
práv, preto treba zdôrazniť, že tieto práva uplatňované na základe smerníc nemožno 
považovať za obmedzovanie podnikov.

Pozmeňujúci návrh 22
Ole Christensen

Návrh smernice
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Tieto zmeny a doplnenia sú potrebné na 
zabezpečenie trvalej účinnosti uvedených 
smerníc.

(5) Tieto zmeny a doplnenia sú potrebné na 
zabezpečenie trvalej účinnosti uvedených 
smerníc, avšak bez zníženia úrovne 
ochrany pracovníkov, ktorú zabezpečujú 
tieto smernice.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 23
Marian Harkin

Návrh smernice
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) V súlade s článkom 154 ZFEÚ Komisia 
konzultovala so sociálnymi partnermi 
o otázke možného zamerania akcie Únie v 
tejto oblasti.

(7) V súlade s článkom 154 ZFEÚ Komisia 
konzultovala so sociálnymi partnermi 
o otázke možného zamerania akcie Únie v 
tejto oblasti a sociálni partneri sa 
vyjadrili, že vysvetľujúce usmernenie, 
najmä pre malé a stredné podniky, by bolo 
užitočné.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Ole Christensen

Návrh smernice
Odôvodnenie 9a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9a) Je dôležité zdôrazniť, že zamestnanci 
v určitých povolaniach – napríklad v 
kaderníctve alebo kozmetike – sú v 
dennom kontakte s látkami a zmesami, 
často bez náležitej ochrany. Preto by sa na 
tieto povolania mali vzťahovať 
ustanovenia, ktoré chránia pracovníkov 
pred nebezpečnými látkami a zmesami. V 
tejto súvislosti je potrebné pripomenúť 
Európsku rámcovú dohodu o ochrane 
zdravia a bezpečnosti v kaderníckom 
odvetví, ktorá bola prijatá medzi 
sociálnymi partnermi Coiffure EU a UNI 
Europa Hair and Beauty a má prispieť k 
zlepšeniu bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci v týchto povolaniach. 

Or. en
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