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Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo
mutagenům při práci
Cílem tohoto návrhu je zlepšit ochranu zdraví zaměstnanců snížením expozice karcinogenním chemickým činitelům při práci, zvýšit účinnost právních předpisů EU v této oblasti a
poskytnout hospodářským subjektům větší srozumitelnost a rovnější podmínky. Tento návrh patří mezi prioritní opatření uvedená v pracovním programu Komise na rok 2016.
Touto iniciativou Komise plní svůj závazek zlepšit účinnost a efektivitu rámce EU pro ochranu zaměstnanců. Návrh zakotvuje tři konkrétní opatření Za a) zahrnout do přílohy I
směrnice práce zahrnující expozici respirabilnímu prachu krystalického oxidu křemičitého vznikajícímu během pracovního postupu a stanovit odpovídající limitní hodnotu v příloze
III, za b) stanovit v příloze III limitní hodnoty pro 10 dalších karcinogenů a konečně za c) přezkoumat stávající limitní hodnoty pro prach tvrdých dřev a vinylchlorid monomer s
ohledem na dostupné vědecké údaje.
8962/16

COM(2016) 248 final

2016/0130 (COD)

st08962.cs16.pdf (618 KB, 17. 5. 2016)
Přílohy:
st08962-ad01.cs16.pdf (381 KB, 17. 5. 2016)
st08962-ad03.cs16.pdf (437 KB, 17. 5. 2016)

13. 5. 2016 17. 5. 2016

Doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky na rok 2016 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky z
roku 2016
Za účelem koordinace hospodářských politik Komise v rámci evropského semestru předkládá Radě Evropské unie ke schválení doporučení. Tento dokument obsahuje soubor
doporučení pro Českou republiku na období 2016–2017, která vycházejí ze zprávy Komise o České republice pro rok 2016, konvergenčního programu, národního programu
reforem a opatření učiněných na základě doporučení z předchozích let. Komise také navrhuje stanovisko Rady, podle kterého Česká republika zřejmě dodrží závazky vyplývající z
Paktu o stabilitě a růstu.
Doporučení zpracovaná pro ostatní státy: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta,
Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko
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Dokumenty informační povahy
Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o možnostech systému ekoznačky EU pro produkty rybolovu a akvakultury
Zpráva popisuje rámec, ve kterém jsou ekoznačky v odvětví rybolovu a akvakultury vyvíjeny. Představeny jsou příslušné veřejné a soukromé iniciativy na úrovni EU a na
mezinárodní úrovni, které se týkají dobrovolných environmentálních tvrzení. Je popsána situace na trhu s produkty, jimž byla udělena ekoznačka, jakož i hlavní zjištěné problémy
spojené s ekoznačkami. Závěrem jsou ve zprávě určeny oblasti možných opatření týkajících se systému ekoznačky pro produkty rybolovu a akvakultury a je vyhodnocena jejich
proveditelnost. Zpráva dochází k závěru, že u ekoznaček pro produkty rybolovu a akvakultury neexistují významná specifika.
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