Associações sindicais e patronais consultadas pela
Comissão da Diretiva sobre Cancerígenos e
Mutagénicos no Trabalho
Foi lançada pela Comissão Europeia a 26 de julho uma
consulta às associações sindicais e patronais
relativamente ao futuro da Diretiva da UE sobre a
proteção dos trabalhadores contra os riscos
relacionados com a exposição a agentes cancerígenos
ou mutagénicos no trabalho.

Diretiva sobre Cancerígenos e Mutagénicos no Trabalho
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A CES pediu que as substâncias reprotóxicas fossem
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Tradução da notícia oficial da ETUI.

