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110 Grounds for and objectives of the proposal•

This proposal aims to simplify and rationalise the provisions of the Community 
Directives concerning protection of the health and safety of workers at work that oblige 
the Member States and the Commission to draw up reports on their practical 
implementation.

The preparation by the Member States of a practical implementation report, which 
constitutes one of the bases for the Commission's report, is provided for by Council 
Directive 89/391/EEC of 12 June 1989 on the introduction of measures to improve the 
health and safety of workers at work1, and by the individual Directives within the 
meaning of Article 16(1) of that Directive, namely: Council Directive 89/654/EEC of 30 
November 1989 concerning the minimum safety and health requirements for the 
workplace2, Council Directive 89/655/EEC of 30 November 1989 concerning the 
minimum safety and health requirements for the use of work equipment by workers at 
work3, Council Directive 89/656/EEC of 30 November 1989 concerning the minimum 
health and safety requirements for the use by workers of personal protective equipment 
at the workplace4, Council Directive 90/269/EEC of 29 May 1990 concerning the 
minimum health and safety requirements for the manual handling of loads where there is 
a risk particularly of back injury to workers5, Council Directive 90/270/EEC of 29 May 
1990 concerning the minimum safety and health requirements for work with display 
screen equipment6, Council Directive 92/57/EEC of 24 June 1992 concerning the 
implementation of minimum safety and health requirements at temporary or mobile 
construction sites7, Council Directive 92/58/EEC of 24 June 1992 concerning the 
minimum requirements for the provision of safety and/or health signs at work8, Council 
Directive 92/85/EEC of 19 October 1992 concerning the introduction of measures to 
encourage improvements in the safety and health at work of pregnant workers and 
workers who have recently given birth or are breastfeeding9, Council Directive 
92/91/EEC of 3 November 1992 concerning the minimum requirements for improving 
the safety and health protection of workers in the mineral-extracting industries through 
drilling10, Council Directive 92/104/EEC of 3 December 1992 concerning the minimum 
requirements for improving the safety and health protection of workers in surface and 
underground mineral-extracting industries11, Council Directive 93/103/EC of 23 
November 1993 concerning the minimum safety and health requirements for work on 
board fishing vessels12, Council Directive 98/24/EC of 7 April 1998 concerning the 
protection of the health and safety of workers from the risks related to chemical agents 
at work13, Directive 99/92/EC of the European Parliament and of the Council 
concerning minimum requirements for improving the safety and health protection of 
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120 General context•

A considerable number of Community Directives concerning protection of the health 
and safety of workers at work require the Member States to report to the Commission 
at regular intervals on the practical implementation of the Directives, indicating the 
social partners’ opinions.

The Directives in question provide for different intervals for the submission to the 
Commission of the national reports: either every five years (Directives 89/391/EEC, 
89/654/EEC, 89/655/EEC, 89/656/EEC, 91/383/EEC, 92/29/EEC, 92/58/EEC, 
92/85/EEC, 92/91/EEC, 92/104/EEC, 94/33/EC, 98/24/EC, 99/92/EC, 2002/44/EC, 
2003/10/EC and 2004/40/EC) or every four years (Directives 90/269/EEC, 
90/270/EEC, 92/57/EEC and 93/103/EEC). Besides, the Commission must submit 
periodically to the European Parliament, the Council, the Economic and Social 
Committee and the Committee of the Regions a report on the implementation of the 
Directives concerned, taking into account, inter alia, the national reports.

Experience gained during years of implementing these provisions highlights not only 
considerable variations in the intervals for the submission to the Commission of national 
reports, but also administrative constraints which complicate and bureaucratise the 
exercise.

The preparation of regular reports on the practical implementation of the Directives 
concerning protection of the health and safety of workers is an important tool in taking 
stock of the efficiency of the measures adopted and their impact on the quality of the 
health and safety of workers in the European Union.

In its communication "Adapting to change in work and society: a new Community 
strategy for health and safety"25, the Commission indicates in chapter 3.3.1. "Adapting 
the legal and institutional framework", that the existence of a full, coherent and solid 
Community legislative framework is an essential tool in terms of health and safety, 
where there is a need for standards and principles for preventing risks and protecting 
workers, and it states its intention to pursue a balanced approach in this field, based on 
experience gained in the implementation of legislative texts, along a number of parallel 
routes, inter alia via simplification and rationalisation of the existing legal framework, 
notably by producing a single report on their implementation, rather than the specific 
reports required under the various directives.

In its resolution26 on the Commission's communication on a new Community strategy on 
health and safety at work 2002-2006, the Council notes that the Commission intends to 
present legislative proposals with a view to rationalising reports on the implementation 
of the Community directives and calls on the Commission to submit to it, by way of the 
Commission's right of initiative, any proposal needed for achieving the objectives set out 
in the new strategy, in particular for the purpose of rationalisation of the existing legal 
framework.

For its part, the European Parliament, in its resolution27 on the Commission's 
communication on a new Community strategy on health and safety at work 2002-2006, 
considers that the proposal to codify and simplify (rather than de-regulate) the existing 
Community legislation in this area sits well with the wider project to simplify and 
improve the acquis communautaire in general as reflected in the Commission's 
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130 Existing provisions in the area of the proposal•

Article 3 of the proposal contains a list of provisions in force that will be repealed.
These are the final provisions of the directives indicated that contain references to 
reports on the practical implementation of the directives.

All these provisions will therefore be repealed by this proposal. The proposal 
nonetheless retains, through the inclusion of an Article 17a in Directive 89/391/EEC 
and an Article relating to the implementation report in Directives 83/477/EEC, 
91/383/EEC, 92/29/EEC and 94/33/EC, the Member States’ obligation to prepare and 
submit a report on the practical implementation of the health and safety Directives, 
while harmonising the intervals for their submission to five years and rationalising the 
exercise by requiring a single report. This proposal extends that obligation to the 
directives that do not provide for an implementation report; namely, Directives 
83/477/EEC, 2000/54/EC and 2004/37/EC. Moreover, the proposal states that the 
structure of the report will be defined by the Commission, in cooperation with the 
Advisory Committee on Safety and Health at Work.

140 Consistency with the other policies and objectives of the Union•

This proposal is consistent with the objectives of the European Union's other policies, 
particularly as regards improving the regulatory framework with the aim of making 
businesses more competitive. Indeed, this proposal will allow, by requiring a single 
report, better evaluation of the impact of Community provisions on health and safety at 
work as regards the reduction of work accidents and occupational diseases, and 
therefore better evaluation of the resulting economic benefits for businesses and society 
as a whole.

Consultation of interested parties and impact assessments2)

Consultation of stakeholders•

211 Consultation methods, main sectors targeted and general profile of respondents

The Commission consulted, in accordance with Article 138 of the EC Treaty, in two 
stages, the representative social-partner organisations at European level listed in Annex 
5 of the Commission's communication "Partnership for change in an enlarged Europe –
Enhancing the contribution of European social dialogue"30 and the Advisory Committee 
on Safety and Health at Work, in accordance with the Council Decision of 22 July 2004 
on the creation of an Advisory Committee on Safety and Health at Work, which gave a 
favourable opinion.
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212 Summary of responses and how they have been taken into account

The social partners all emphasised the importance they attach to an initiative to simplify 
and rationalise the provisions of the Community directives that impose practical 
implementation reporting obligations. Their suggestions to harmonise the intervals for 
submission to five years and extend the scope of the initiative to all the directives in this 
area have been taken into account.

The representatives of the social partners of the 25 Member States on the Advisory 
Committee have reaffirmed the position already expressed by the social partners at 
European level during the consultation under Article 138 of the Treaty.

The government representatives within this same committee have also expressed their 
support for an initiative aiming to reduce the adminstrative burden associated with the 
need to produce multiple reports.

Collection and use of expertise•

229 Use of external expertise was not necessary.

230 Impact assessment•

Option 1: Do nothing at this stage. This option would perpetuate a legal framework 
containing multiple obligations (one per directive) to report to the Commission at 
different times. This situation obliges national administrations and the social partners at 
national level to carry out evaluations continuously without any real added value.

Option 2: Amending the legal framework in order to bring together the various 
reporting obligations in a single report would allow an overall evaluation to be obtained 
at regular intervals and simplify the evaluation efforts of the national administrations and 
social partners at national level and would result in a considerable reduction in costs.

The proposed amendment affects only the Member States’ obligation to report to the 
Commission on the practical implementation of the health and safety at work Directives;
it does not impose any additional obligations on businesses.

This proposal will allow, by requiring a single report, better evaluation of the impact of 
Community provisions on health and safety at work as regards the reduction of work 
accidents and occupational diseases, and therefore better evaluation of the resulting 
economic benefits for businesses and society as a whole.

Given its nature, this proposal has not been the subject of an impact assessment. A 
financial statement is attached to this proposal.

Legal elements of the proposal3)
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305 Summary of the proposed action•

A new Article 17a entitled "Implementation reports" is added to Directive 89/391/EEC:
It requires the Member States to submit to the Commission, every five years, a single 
report on the practical implementation of Directive 89/391/EEC and its individual 
Directives, indicating the social partners' points of view. It contains provisions on the 
content and procedure for preparing and submitting reports, and on the overall 
implementation evaluation to be carried out by the Commission. These provisions will 
also permit the inclusion in this implementation reporting exercise of any future 
individual directives within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC.

Article 2 of the proposal provides for the inclusion of a new Article on an 
implementation report in the directives that are not individual directives within the 
meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC, namely Directives 83/477/EEC, 
91/383/EEC, 92/29/EEC and 94/33/EC, requiring the Member States to submit their 
implementation reports to the Commission in the form of a specific chapter of the single 
report provided for under Article 17a (1) of Directive 89/391/EEC, and this will serve 
as a basis for the evaluation to be carried out by the Commission in accordance with 
Article 17a (4).

Article 3 of the proposal repeals the provisions of the directives currently in force that 
deal with implementation reports.

310 Legal basis•

Article 137(2) of the EC Treaty.

320 Subsidiarity principle•

The subsidiarity principle applies in so far as the proposal concerns a field, the 
protection of the health and safety of workers at work, which does not fall under the 
exclusive competence of the Community.

The objectives of the proposal cannot be sufficiently achieved by the Member States for 
the reasons below.

323 The directives' provisions cannot be amended or repealed at national level.

The objectives of the proposal can be better achieved by Community action for the 
following reasons.

324 This proposal amends a Community legal act in force and repeals certain provisions of 
several directives in the field in question, which could not be achieved by the Member 
States themselves. On the other hand, it is a question of harmonising and rationalising 
the procedure for the preparation and submission of national reports on the practical 
implementation of the directives and the report to be produced by the Commission.

325 The proposal will improve the system for evaluating the health and safety at work 
Directives.
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326 It will allow a significant reduction in the administrative burden resulting from the 
multiple obligations provided for in each directive.

327 The principle of subsidiarity is maintained, since the proposal amends existing 
Community provisions so as to improve and simplify their application.

The proposal therefore complies with the subsidiarity principle.

Proportionality principle•

The proposal complies with the proportionality principle for the following reasons.

331 The proposal does not go beyond what is necessary to achieve the objective of 
simplifying and rationalising the existing legal framework in order to establish a single 
practical implementation report.

332 It is expected that the administrative burden on the Commission, the national authorities 
and the social partners will be significantly reduced.

Choice of instruments•

341 Proposed instrument: directive.

342 Other instruments would not be adequate for the following reasons.

Since it is a question of amending a directive and repealing the provisions of several 
directives, the only suitable method is the adoption of a directive.

Budgetary implications4)

409 The proposal has no implications for the Community budget.

Additional information5)

510 Simplification•

511 The proposal simplifies the legislative framework, the administrative procedures 
applicable to (national or European) public authorities and the administrative 
procedures applicable to bodies and private individuals.

512 Currently, most of the existing Directives concerning protection of the health and safety 
of workers at work require the Member States to prepare and submit to the 
Commission, at different intervals, national practical implementation reports, indicating 
the social partners’ points of view, and require the Commission to prepare its own 
report on the implementation of the directives.

This proposal simplifies and rationalises the exercise by harmonising the intervals for the 
submission of national reports to the Commission and requiring only one practical 
implementation report, which will include a general section and specific chapters on the 
aspects particular to each directive.
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513 The national authorities will have to prepare and submit only one report on the 
implementation of the directives every five years. The Commission will also see a 
considerable simplification of its tasks, as it will receive and have to process only one 
report from each Member State every five years, rather than multiple reports from each 
of them.

514 The tasks of the social partners will also be simplified in that their contributions will be 
limited to a single practical implementation report every five years.

516 The proposal forms part of the Commission programme updating and simplifying the 
Community acquis.

520 Repeal of existing legislation•

The adoption of this proposal will mean that some legislative provisions must be 
repealed.

560 European Economic Area•

This draft instrument has to do with an area covered by the EEA Agreement and must 
therefore be extended to the European Economic Area.
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570 Detailed explanation of the proposal by chapter or by article•

This proposal simplifies the obligations imposed respectively on the Member States to 
report on the practical implementation of the directives and on the Commission to 
prepare a report based on the national reports, by harmonising the intervals for the 
preparation of reports and their submission to the Commission and requiring a single 
practical implementation report, which will include a general section and chapters 
specific to each directive in question.

Article 1 of the proposal thus adds a new Article 17a to Directive 89/391/EEC requiring 
the Member States to submit to the Commission a single report on the practical 
implementation of that Directive and of the individual Directives within the meaning of 
Article 16(1) thereof (Article 17a (1) of Directive 89/391/EEC).

In order to ensure the consistency and facilitate the use of the national reports, Article 1 
of the proposal (Article 17a (2) of Directive 89/391/EEC) also states that the structure 
of the report will be defined by the Commission, in conjunction with the Advisory 
Committee on Safety and Health at Work.

The structure of the report, together with a questionnaire specifying its content, will be 
sent to the Member States six months before the end of the period covered by the 
report. The Member States must transmit their reports to the Commission within nine 
months of the end of the five-year period that they cover (see Article 1 of the proposal –
Article 17a (3) of Directive 89/391/EEC).

Article 1 of the proposal (Article 17a (4) of Directive 89/391/EEC) also requires the 
Commission, based on the national reports, to carry out an overall evaluation of the 
implementation of the directives in question and of any developments and to inform the 
other institutions of the results of this evaluation and, where applicable, of any initiatives 
that may prove necessary.

Article 2 of the proposal provides for the inclusion of a new Article on an 
implementation report in the directives that are not individual directives within the 
meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC, namely Directives 83/477/EEC, 
91/383/EEC, 92/29/EEC and 94/33/EC, requiring the Member States to submit their 
implementation reports to the Commission in the form of a specific chapter of the single 
report provided for under Article 17a (1), (2) and (3) of Directive 89/391/EEC and this 
will serve as a basis for the evaluation to be carried out by the Commission in 
accordance with Article 17a (4).

Article 3 of the proposal repeals the provisions on the practical implementation reports 
in the directives concerned.

The proposal requires the Member States to take the necessary measures to comply 
with the new rules (Article 4). This does not necessarily imply the adoption of 
legislative, regulatory or administrative acts at Member State level.
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2006/0127 (COD)

Propunere de

DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI

de modificare a Directivei 89/391/CEE a Consiliului, a directivelor speciale ale acestuia şi a 
Directivelor 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE şi 94/33/CE în vederea simplificării şi ra

ţionalizării rapoartelor privind punerea în aplicare

(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 137 
alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei31, prezentată după consultarea Comitetului 
consultativ pentru securitate şi sănătate la locul de muncă,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European32, după consultarea 
Comitetului Regiunilor,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor33,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat34,

Întrucât:

Elaborarea de către statele membre a unui raport privind punerea în aplicare, (1)
raport ce constituie una din bazele raportului Comisiei, este prevăzută de 
Directiva 89/391/CEE din 12 iunie 1989 a Consiliului privind punerea în aplicare 
de măsuri pentru promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la 
locul de muncă35, precum şi de directivele speciale în înţelesul articolului 16 
alineatul (1) din aceasta, şi anume: Directiva 89/654/CEE a Consiliului din 30 
noiembrie 1989 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate la locul de 
muncă36, Directiva 89/655/CEE a Consiliului din 30 noiembrie 1989 privind cerin
ţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a 
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38 JO L 393, 30.12.1989, p. 18.
39 JO L 156, 21.6.1990, p. 9.
40 JO L 156, 21.6.1990, p. 14.
41 JO L 245, 26.8.1992, p. 6.
42 JO L 245, 26.8.1992, p. 23.
43 JO L 348, 28.11.1992, p. 1.
44 JO L 348, 28.11.1992, p. 9.
45 JO L 404, 31.12.1992, p. 10.
46 JO L 307, 13.12.1993, p. 1.
47 JO L 131, 5.5.1998, p. 11.
48 JO L 23, 28.1.2000 p. 57.
49 JO L 177, 6.7.2002, p. 13.
50 JO L 42, 15.2.2003, p. 38.

37 JO L 393, 30.12.1989, p. 13.

echipamentelor de lucru la locul de muncă37, Directiva 89/656/CEE a Consiliului 
din 30 noiembrie 1989 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru 
utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de 
muncă38, Directiva 90/269/CEE a Consiliului din 29 mai 1990 privind cerinţele 
minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a încărcăturilor 
care prezintă riscuri pentru lucrători şi, în special, de producere a unor afecţiuni 
dorso-lombare39, Directiva 90/270/CEE din 29 mai 1990 privind condiţiile minime 
de securitate şi sănătate pentru lucrul la monitor40, Directiva 92/57/CEE a 
Consiliului din 24 iunie 1992 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate 
care se aplică pe şantierele temporare sau mobile41, Directiva 92/58/CEE a 
Consiliului din 24 iunie 1992 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de 
securitate şi sănătate la locul de muncă42, Directiva 92/85/CEE a Consiliului din 
19 octombrie 1992 privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătă
ţirii securităţii şi sănătăţii la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care 
au născut de curând sau care alăptează43, Directiva 92/91/CEE a Consiliului din 3 
noiembrie 1992 privind cerinţele minime de îmbunătăţire a protecţiei securităţii 
şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractivă de foraj44, Directiva 92/104/CEE a 
Consiliului din 3 decembrie 1992 privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea 
securităţii şi protecţiei sănătăţii lucrătorilor din industria extractivă de suprafaţă
şi în subteran45, Directiva 93/103/CE a Consiliului din 23 noiembrie 1993 privind 
cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă la bordul navelor de pescuit46, 
Directiva 98/24/CE a Consiliului din 7 aprilie 1998 privind protecţia sănătăţii şi 
securităţii lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici la 
locul de muncă47, Directiva 99/92/CE a Parlamentului European şi a Consiliului 
privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea protecţiei sănătăţii şi securităţii 
lucrătorilor expuşi unui potenţial risc în medii explozive48, Directiva 2002/44/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 25 iunie 2002 privind cerinţele 
minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile 
generate de agenţi fizici (vibraţii)49, Directiva 2003/10/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 6 februarie 2003 privind cerinţele minime de 
securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de 
agenţi fizici (zgomot)50, Directiva 2004/40/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 29 aprilie 2004 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate 
referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenţii fizici (câmpuri 
electromagnetice)51, Directiva 2006/25/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 5 aprilie 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate 
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52 JO L 114, 27.4.2006, p. 38.
53 JO L 206, 29.7.1991, p. 19.
54 JO L 113, 30.4.1992, p. 19.
55 JO L 216, 20.8.1994, p. 12.
56 JO L 262, 17.10.2000, p. 21.
57 JO L 229, 29.6.2004, p. 23.
58 JO L 263, 24.9.1983, p. 25.

51 JO L 159, 30.4.2004, p. 1.

referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenţii fizici (radiaţie 
optică artificială)52.

Un raport de punere în aplicare este prevăzut, de asemenea, de Directiva (1)
91/383/CEE a Consiliului din 25 iunie 1991 de completare a măsurilor destinate s
ă promoveze îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii la locul de muncă în cazul lucr
ătorilor care au un raport de muncă pe durată determinată sau un raport de 
muncă temporară53, Directiva 92/29/CEE a Consiliului din 31 martie 1992 
privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru promovarea unei mai 
bune asistenţe medicale la bordul navelor54 şi Directiva 94/33/CE a Consiliului din 
22 iunie 1994 privind protecţia tinerilor la locul de muncă55. 

Dispoziţiile privind întocmirea rapoartelor în directivele speciale, în înţelesul (2)
articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CE, precum şi în Directivele 
91/383/CEE, 92/29/CEE şi 94/33/CE sunt inconsecvente în ceea ce priveşte atât 
periodicitatea, cât şi conţinutul lor.

Obligaţiile statelor membre de a întocmi un raport privind punerea în aplicare, (3)
precum şi obligaţia Comisiei de a întocmi un raport pe baza rapoartelor naţionale 
reprezintă o parte importantă din ciclul legislativ, permiţând efectuarea unui 
bilanţ şi o evaluare a diferitelor aspecte ale punerii în practică a dispoziţiilor 
directivelor; astfel, este necesară extinderea acestei obligaţii şi în cazul 
directivelor care nu conţin dispoziţii referitoare la întocmirea de rapoarte, şi 
anume: Directiva 2000/54/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 
septembrie 2000 privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de 
expunerea la agenţi biologici la locul de muncă [a şaptea directivă specială în în
ţelesul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]56, Directiva 
2004/37/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind 
protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi 
cancerigeni sau mutageni la locul de muncă [a şasea directivă specială în sensul 
articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE a Consiliului]57 şi Directiva 
83/477/CEE a Consiliului din 19 septembrie 1983 privind protecţia lucrătorilor 
împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă58.

Prin urmare, este necesară uniformizarea dispoziţiilor Directivei 89/391/CEE, ale (4)
directivelor speciale în înţelesul articolului 16 alineatul (1) şi ale Directivelor 
83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE şi 94/33/CE. 

Comunicarea Comisiei „ Adaptarea la schimbările de la locul de muncă şi din (5)
societate: o nouă strategie comunitară privind securitatea şi sănătatea 2002-
2006”59 prevede elaborarea de propuneri legislative în vederea simplificării şi ra
ţionalizării rapoartelor de punere în aplicare. Această chestiune a fost identificată
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59 COM(2002) 118 definitiv. 

şi ca fiind una din priorităţile simplificării legislaţiei comunitare în contextul ini
ţiativei pentru o mai bună legiferare.

Exerciţiul ar trebui simplificat prin armonizarea periodicităţii rapoartelor na(6)
ţionale privind punerea în aplicare care trebuie transmise Comisiei, precum şi 
prin prevederea unui singur raport privind punerea în aplicare care să cuprindă
o parte generală, aplicabilă tuturor directivelor şi capitolelor specifice referitoare 
la aspectele particulare ale fiecărei directive. Aceste dispoziţii şi, în special, 
introducerea noului articol 17a în Directiva 89/391/CEE vor permite şi includerea 
în acest exerciţiu de raportare a punerii în aplicare a directivelor speciale în în
ţelesul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE, conform cărora nu 
este necesară întocmirea de rapoarte, şi anume: Directivele 2000/54/CE şi 
2004/37/CE şi orice altă directivă viitoare în înţelesul articolului 16 alineatul (1) 
din Directiva 89/391/CEE. 

Perioada adecvată de întocmire şi de transmitere a acestor rapoarte la Comisie ar(7)
fi de cinci ani; rapoartele trebuie să aibă o structură unitară care să faciliteze 
utilizarea lor; acestea trebuie să fie întocmite pe baza unui chestionar alcătuit de 
către Comisie, după consultarea Comitetului consultativ pentru securitate şi săn
ătate la locul de muncă.

În conformitate cu articolul 138 alineatul (2) din tratat, Comisia a consultat (8)
partenerii sociali la nivel comunitar în ceea ce priveşte direcţia posibilă a unei ac
ţiuni comunitare în domeniu.

În urma consultării, Comisia a considerat că o acţiune comunitară ar fi de dorit şi (9)
a consultat, din nou, partenerii sociali la nivel comunitar cu privire la conţinutul 
propunerii prevăzute, în conformitate cu articolul 138 alineatul (3) din tratat.

La încheierea acestei a doua etape a consultării, partenerii sociali la nivel (10)
comunitar nu au informat Comisia cu privire la intenţia lor de a lansa procesul 
care ar putea duce la încheierea unui acord, astfel cum este prevăzut în articolul 
138 alineatul (4) din tratat.

Măsurile necesare pe care statele membre trebuie să le ia nu presupun adoptarea (11)
de acte cu putere de lege sau administrative, având în vedere că pentru 
întocmirea de rapoarte privind punerea în aplicare a directivelor comunitare nu 
este necesară adoptarea unor astfel de dispoziţii la nivelul statelor membre.

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1 - Amendamente la Directiva 89/391/CEE

În Directiva 89/391/CEE, se inserează următorul articol 17a:

„Articolul 17a - Rapoartele privind punerea în aplicare

(1) Statele membre transmit Comisiei, din cinci în cinci ani, un raport unic privind 
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punerea în aplicare a prezentei directive şi a directivelor speciale în înţelesul articolului 
16 alineatul (1), menţionând punctul de vedere al partenerilor sociali.  

(2) Structura raportului este stabilită de către Comisie, în colaborare cu Comitetul 
consultativ pentru securitate şi sănătate la locul de muncă. 

Acesta cuprinde o parte generală privind dispoziţiile prezentei directive şi capitole 
specifice referitoare la punerea în aplicare a directivelor menţionate la alineatul (1).

(3) Cu şase luni înainte de încheierea perioadei cuprinse în raport, Comisia transmite 
statelor membre structura acestuia, împreună cu un chestionar în care se precizează con
ţinutul acestuia. Raportul este transmis Comisiei în termen de nouă luni de la încheierea 
perioadei de cinci ani la care se referă.

(4) Pe baza acestor rapoarte, Comisia evaluează punerea în aplicare a directivelor în 
cauză, precum şi evoluţia cercetărilor şi a cunoştinţelor ştiinţifice în domeniile 
respective.  Comisia informează periodic Parlamentul European, Consiliul, Comitetul 
Economic şi Social European şi Comitetul consultativ pentru securitate şi sănătate la 
locul de muncă cu privire la această evoluţie şi, dacă este cazul, la iniţiativele de îmbunăt
ăţire a funcţionării cadrului reglementar.

(5) Primul raport cuprinde perioada 2007-2012 inclusiv.”

Articolul 2 - Amendamente la Directivele 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE şi 
94/33/CE

(1) În Directiva 83/477/CEE, se inserează următorul articol 17a: 

„Articolul 17a - Raportul privind punerea în aplicare

Statele membre transmit Comisiei, din cinci în cinci ani, un raport privind punerea în 
aplicare a prezentei directive sub forma unui capitol specific din raportul unic, men
ţionat la articolul 17a alineatele (1), (2) şi (3) din Directiva 89/391/CEE, care a stat la 
baza evaluării Comisiei, în conformitate cu articolul 17a alineatul (4).”

(2) În Directiva 91/383/CEE, se inserează următorul articol 10a:

„Articolul 10a - Raportul privind punerea în aplicare

Statele membre transmit Comisiei, din cinci în cinci ani, un raport privind punerea în 
aplicare a prezentei directive sub forma unui capitol specific din raportul unic, men
ţionat la articolul 17a alineatele (1), (2) şi (3) din Directiva 89/391/CEE, care a stat la 
baza evaluării Comisiei, în conformitate cu articolul 17a alineatul (4).”

(3) În Directiva 92/29/CEE, se inserează următorul articol 9a:

„Articolul 9a - Raportul privind punerea în aplicare

Statele membre transmit Comisiei, din cinci în cinci ani, un raport privind punerea în 
aplicare a prezentei directive sub forma unui capitol specific din raportul unic, men
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ţionat la articolul 17a alineatele (1), (2) şi (3) din Directiva 89/391/CEE, care a stat la 
baza evaluării Comisiei, în conformitate cu articolul 17a alineatul (4).”

(4) În Directiva 94/33/CEE, se inserează următorul articol 17a:

„Articolul 17a - Raportul privind punerea în aplicare

Statele membre transmit Comisiei, din cinci în cinci ani, un raport privind punerea în 
aplicare a prezentei directive sub forma unui capitol specific din raportul unic, men
ţionat la articolul 17a alineatele (1), (2) şi (3) din Directiva 89/391/CEE, care a stat la 
baza evaluării Comisiei, în conformitate cu articolul 17a alineatul (4).”

Articolul 3-  Abrogare

Cu începere de la [a se preciza data indicată la articolul 4], următoarele dispoziţii se 
abrogă:  

1) articolul 18 alineatele (3) şi (4) din Directiva 89/391/CEE;

2) articolul 10 alineatele (3) şi (4) din Directiva 89/654/CEE;

3) articolul 10 alineatele (3) şi (4) din Directiva 89/655/CEE;

4) articolul 10 alineatele (3) şi (4) din Directiva 89/656/CEE;

5) articolul 9 alineatele (3) şi (4) din Directiva 90/269/CEE;

6) articolul 11 alineatele (3) şi (4) din Directiva 90/270/CEE;

7) articolul 10 alineatele (3) şi (4) din Directiva 91/383/CEE;

8) articolul 9 alineatele (3) şi (4) din Directiva 92/29/CEE;

9) articolul 14 alineatele (3) şi (4) din Directiva 92/57/CEE;

10) articolul 11 alineatele (3) şi (4) din Directiva 92/58/CEE;

11) articolul 14 alineatele (4), (5) şi (6) din Directiva 92/85/CEE;

12) articolul 12 alineatul (4) din Directiva 92/91/CEE;

13) articolul 13 alineatul (4) din Directiva 92/104/CEE;

14) articolul 13 alineatele (3) şi (4) din Directiva 93/103/CEE;

15) articolul 17 alineatele (4) şi (5) din Directiva 94/33/CEE;

16) articolul 15 din Directiva 98/24/CEE .

17) articolul 13 alineatul (3) din Directiva 1999/92/CEE;
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18) articolul 13 din Directiva 2002/44/CE;

19) articolul 16 din Directiva 2003/10/CE;

20) articolul 12 din Directiva 2004/40/CE;

21) articolul 12 din Directiva 2006/25/CE;

Articolul 4 - Punerea în aplicare

Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a se conforma dispoziţiilor prezentei 
directive până la […].

Atunci când statele membre adoptă măsurile respective, ele conţin o trimitere la 
prezenta directivă sau sunt însoţite de o asemenea trimitere la data publicării lor 
oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Articolul 5 - Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a […] zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene.

Articolul 6 - Destinatarii

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, […].

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu
Preşedintele Preşedintele
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60 Credite diferenţiate (CD)
61 Credite nediferenţiate (CND)

FIŞĂ FINANCIARĂ LEGISLATIVĂ

TITLUL PROPUNERII1.

Propunere de Directivă a Consiliului şi a Parlamentului European de modificare 
a Directivei 89/391/CEE a Consiliului, a directivelor speciale ale acestuia şi a 
Directivelor 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE şi 94/33/CE în vederea 
simplificării şi raţionalizării rapoartelor privind punerea în aplicare.

CADRUL GPA / IBA (Gestionare pe activităţi/Întocmire a bugetului pe activită2.
ţi)

Domeniul (domeniile) politic(e) în cauză şi activitatea (activităţile) asociată(e):

Ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale - Organizarea muncii şi condiţiile de 
muncă - Modernizarea dreptului muncii şi a relaţiilor industriale, inclusiv 
siguranţa, igiena şi sănătatea lucrătorilor.

LINIILE BUGETARE3.

Liniile bugetare [liniile operaţionale şi liniile conexe de asistenţă tehnică şi 3.1.
administrativă (fostele linii bugetare BA)], inclusiv titlurile acestora:

Nu se aplică

Durata acţiunii şi a impactului financiar:3.2.

Nu se aplică – nu există implicaţii financiare

Caracteristici bugetare (a se adăuga rânduri noi, dacă este cazul): Nu se aplică3.3.

Linia 
bugetar

ă

Natura cheltuielilor Nouă Contribuţia 
AELS

Contribuţii ale ţ
ărilor solicitante

Rubrică în 
perspectiva 
financiară

Cheltuieli 
obligatorii/ne

obligatorii

60CD/CND 61 DA/N
U

DA/NU DA/NU nr. 

Cheltuieli 
obligatorii/ne

obligatorii

CD/CND DA/N
U

DA/NU DA/NU nr. 
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62 Cheltuieli care nu sunt prevăzute în capitolul xx01 din titlul xx în cauză.
63 Cheltuieli prevăzute la articolul xx01 04 din titlul xx.
64 Cheltuieli prevăzute în capitolul xx01, cu excepţia articolelor xx 01 04 sau xx01 05.

SUMARUL RESURSELOR4.

Resurse financiare4.1.

Sumarul creditelor de angajament (CA) şi al creditelor pentru plată (CP)4.1.1.

milioane EURO (până la a 3-a zecimală)

Natura cheltuielilor Secţiunea 
nr.

Anul n n + 1 n + 2 n + 3 n + 4

n+5 
şi  

urm
ătorii

Total

Cheltuieli operaţionale62

Credite de angajament 
(CA)

8.1. a 0

Credite de plată (CP) b 0

Cheltuieli administrative incluse în suma de referinţă63

Asistenţă tehnică şi 
administrativă (CND)

8.2.4. c 0

SUMA DE REFERINŢĂ TOTALĂ

Credite de angajament a + 
c

Credite pentru plată b + 
c

Cheltuieli administrative care nu sunt incluse în suma de referinţă64

Resurse umane şi 
cheltuieli conexe (CND)

8.2.5. d

Costuri administrative, 
diferite de cele aferente 
resurselor umane şi 
cheltuielile conexe, care nu 
sunt incluse în suma de 
referinţă (CND)

8.2.6. e

Totalul estimativ al costurilor intervenţiei
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65 A se vedea punctele 19 şi 24 din Acordul interinstituţional.

TOTAL CA, inclusiv costul 
aferent resurselor umane 

a + 
c + 
d + 
e

TOTAL CP, inclusiv costul 
aferent resurselor umane 

b + 
c + 
d + 
e

Detalii privind cofinanţarea

În cazul în care propunerea presupune cofinaţare din partea statelor membre 
sau a altor organisme (vă rugăm să precizaţi care), în tabelul de mai jos se 
introduce o estimare a nivelului acestei cofinanţări (se pot adăuga rânduri 
suplimentare dacă se prevede participarea a diferite organisme la cofinanţare)

milioane EURO (până la a 3-a zecimală)

Organismul de cofinan
ţare

Ani n n + 1 n + 2 n + 3 n + 4

n+5 
şi 
urm
ătorii

Total

…………………… f

TOTAL CA, inclusiv 
cofinanţarea

a + c 
+ d + 
e + f

Compatibilitatea cu programarea financiară4.1.2.

X Propunere compatibilă cu programarea financiară existentă.

¨ Prezenta propunere comportă o reprogramare a rubricii respective din 
persectiva financiară. 

¨ Pentru prezenta propunere, ar putea fi necesară aplicarea dispoziţiilor 
Acordului interinstituţional65 (cele referitoare la instrumentul de 
flexibilitate sau la perspectiva financiară).

Impactul financiar asupra veniturilor4.1.3.

X Propunere care nu are nici un fel de implicaţii financiare în ceea ce prive
şte veniturile.

¨ Prezenta propunere are un impact financiar - efectul asupra veniturilor 
este următorul:

Notă: toate precizările şi observaţiile referitoare la metoda de calculare a efectului 
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asupra veniturilor trebuie prezentate într-o anexă separată.
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66 Se pot adăuga coloane suplimentare, dacă este necesar, de exemplu, în cazul în care durata intervenţiei 
este mai mare de 6 ani.

milioane EURO (până la a 3-a zecimală)

Anter
ior ac
ţiunii 
[anul 
n-1]

Situaţia după acţiune 

Linia bugetară Venituri Anul 
n

[n + 
1]

[n + 
2]

[n + 
3]

[n + 
4]

[n + 
5]66

a) Veniturile în valori 
absolute 

b) Modificări ale veniturilor ∆

(A se descrie fiecare linie bugetară a veniturilor în cauză, adăugându-se numărul 
corespunzător de rânduri în tabel, dacă se înregistrează un efect asupra mai multor 
linii bugetare. )

Resurse umane FTE (inclusiv funcţionari, agenţi temporari şi personal extern) - a se 4.2.
vedea detaliile de la punctul 8.2.1. 

Nevoi anuale Anul n
n 
+ 
1

n 
+ 
2

n 
+ 
3

n + 4 n+5 şi urm
ătorii

Totalul efectivului de 
personal

1A pentru 
60 de zile

1C pentru 
60 de zile

1A pentru 
120 de zile

1C pentru 
120 de zile

1A pentru 120 
de zile

1C pentru 120 
de zile

CARACTERISTICI ŞI OBIECTIVE5.

Informaţii detaliate referitoare la contextul propunerii sunt solicitate în expunerea de 
motive. Această secţiune din fişa financiară legislativă ar trebui să includă următoarele 
informaţii suplimentare specifice:

Realizări necesare pe termen scurt sau lung5.1.

Simplificarea şi raţionalizarea cadrului juridic existent.

Valoarea adăugată a implicării comunitare şi compatibilitatea propunerii cu 5.2.
alte instrumente financiare şi o posibilă sinergie

Acţiune necesară la nivel comunitar, având în vedere faptul că aceasta modifică
directiva existentă şi abrogă dispoziţiile mai multor directive.

Obiective, rezultate scontate şi indicatori aferenţi ai propunerii în contextul 5.3.
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67 În cazul în care se menţionează mai multe modalităţi, vă rugăm să adăugaţi detaliile pertinente în sec
ţiunea „Observaţii” din cadrul acestui punct.

GPA 

Simplificarea şi raţionalizarea cadrului juridic existent.

Modalităţi de punere în aplicare (orientative)5.4.

A se indica mai jos modalitatea (modalităţile)67 de punere în aplicare aleasă (alese).

X Gestionare centralizată

X Direct de către Comisie

¨ Indirect, prin delegarea:

¨ agenţiilor executive

¨ organismelor instituite de Comunităţi, astfel cum sunt prevăzute la 
articolul 185 din regulamentul financiar

¨ organismelor publice naţionale/organismelor care au o misiune in 
domeniul serviciului public

¨ Gestionare descentralizată sau comună

¨ cu statele membre;

¨ cu ţări terţe

¨ Gestionare comună cu organizaţii internaţionale (vă rugăm să precizaţi)

MONITORIZARE ŞI EVALUARE6.

Sistemul de monitorizare6.1.

Monitorizarea transmiterii rapoartelor naţionale la Comisie.

Evaluare6.2.

Evaluare ex-ante6.2.1.

Nu se aplică

Măsuri luate ca urmare a evalării intermediare/ex-post (concluzii ale experienţelor 6.2.2.
similare anterioare)

Experienţa anterioară a arătat nevoia de a simplifica şi raţionaliza cadrul juridic 
existent.

Condiţiile şi frecvenţa evaluărilor viitoare6.2.3.
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Următoarea evaluare va avea loc la încheierea primei perioade de transmitere a 
rapoartelor privind punerea în aplicare, în 2012.

măsuri antifraudă7.

Nu se aplică
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68 Astfel cum este descris în secţiunea 5.3.

PREZENTARE DETALIATĂ A RESURSELOR8.

Obiectivele propunerii din perspectiva costurile financiare pe care le implică8.1.

Credite de angajament (în milioane EURO până la a treia zecimală) 

(A se menţiona 
titlurile 
obiectivelor, ac
ţiunilor şi realiz
ărilor)

Tipul 
realiz
ărilor

Cost
ul 

medi
u

Anul n Anul n+1 Anul n+2 Anul n+3 Anul n+4 Anul n+5 şi urm
ătorii

TOTAL

Numărul 
realizărilor

Cost
ul 
total

Numărul
realizărilor

Cost
ul 
total

Numărul 
realizărilor

Cost
ul 
total

Numărul 
realizărilor

Cost
ul 
total

Numărul 
realizărilor

Cost
ul 
total

Numărul 
realizărilor

Cost
ul 
total

Numărul 
realizărilor

Cost
ul 
total

68OBIECTIVUL 
OPERAŢIONAL nr. 
1

Acţiunea 1.

Realizarea 1

Realizarea 2

Acţiunea 2.

Realizarea 1

Subtotal obiectivul 1

OBIECTIVUL 
OPERAŢIONAL nr. 
2

Acţiunea 2.

Realizarea 1

Subtotal obiectivul 2
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OBIECTIVUL 
OPERAŢIONAL nr. 
1

Subtotal obiectivul 1

TOTAL 
COSTURI
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69 Ale căror costuri NU sunt acoperite de suma de referinţă.
70 Ale căror costuri NU sunt acoperite de suma de referinţă.
71 Ale căror costuri sunt incluse de suma de referinţă.

Cheltuieli administrative8.2.

Efectivul de personal şi categorii de resurse umane8.2.1.

Tipuri de 
posturi

Personal care urmează să fie afectat gestionării acţiunii prin utilizarea resurselor 
existente şi/sau suplimentare (numărul de posturi/FTE)

Anul n Anul n+1 Anul n+2 Anul n+3 Anul n+4 Anul n+5

69Funcţionari 
sau agenţi 

temporari (XX 
01 01)

A*/
AD

1A 
pentru 
60 de 
zile

1A pentru 
120 de zile

1A pentru 
360 de zile

B*, 
C*/
AST

1C 
pentru 
60 de 
zile

1C pentru 
120 de zile

1C pentru 
360 de zile

70Personal finanţat în 
temeiul articolului XX 
01 02

71Alt personal finanţat 
în temeiul articolului  
XX 01 04/05

TOTAL

Descrierea sarcinilor care decurg din acţiune8.2.2.

Anul n: elaborarea, consultarea şi adoptarea structurii rapoartelor naţionale.

Anul n+4 şi/sau anul n+5: monitorizarea transmiterii celor 25 de rapoarte naţionale, 
analizarea şi elaborarea raportului Comisiei.

Originea resurselor umane (statutare)8.2.3.

Activitatea va fi realizată prin utilizarea resurselor existente:

(În cazurile în care se menţionează mai multe origini, vă rugăm să indicaţi numărul 
posturilor pentru fiecare dintre ele)

¨ Posturile alocate în prezent gestionării programului care vor fi înlocuite sau 
prelungite; 

¨ Posturile prealocate în cadrul exerciţiului APS/PPB pentru anul n; 

¨ Posturi care urmează a fi solicitate în cadrul următoarei proceduri APS/PPB; 
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¨ Posturi care urmează a fi redistribuite prin utilizarea resurselor existente în 
cadrul serviciului în cauză (redistribuire internă);

¨ Posturi solicittate pentru anul n, deşi nu au fost prevăzute în exerciţiul APS/PPB 
din anul respectiv.
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72 Este necesar să se menţioneze fişa financiară legislativă specifică agenţiei (agenţiilor) executive în 
cauză.

Alte cheltuieli administrative incluse în suma de referinţă (XX 01 04/05 – Cheltuieli de 8.2.4.
gestionare administrativă)

milioane EURO (până la a 3-a zecimală)

Linia bugetară

Numărul şi denumirea

Anul n Anul 
n+1

Anul 
n+2

Anul 
n+3

Anul 
n+4

Anul n+5

şi următorii

TOTAL

1. Asistenţă tehnică şi 
administrativă (inclusiv 
costurile de personal 
aferente)

Agenţii executive72 0

Altă asistenţă tehnică şi 
administrativă

0

- intra muros

- extra muros

Total asistenţă tehnică şi 
administrativă

0

Costul resurselor umane şi cheltuieli conexe care nu sunt incluse în suma de referinţ8.2.5.
ă

milioane EURO (până la a 3-a zecimală)

Tipul de resurse umane Anul n Anul 
n+1

Anul 
n+2

Anul n+3 Anul n+4 Anul n+5

şi următorii

Funcţionari şi agenţi temporari (XX 
01 01)

0

Personal finanţat în temeiul 
articolului XX 01 02 (auxiliari, END, 
personal interimar etc.)

(a se preciza linia bugetară)

0

Costul resurselor umane şi cheltuieli 
conexe (care NU sunt incluse în 

suma de referinţă) 

0

Calcul - Funcţionari şi agenţi termporari

Trimitere la punctul 8.2.1, dacă este cazul
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73 A se preciza tipul comitetului, precum şi grupul căruia aparţine.

.

Calcul - Personal finanţat în temeiul articolului XX 01 02

Trimitere la punctul 8.2.1, dacă este cazul

Cheltuieli administrative care nu sunt incluse în suma de referinţă8.2.6.

milioane EURO (până la a 3-a zecimală)

Anul

n

Anul 
n+1

Anul 
n+2

Anul 
n+3

Anul 
n+4

Anul 
n+5 şi 
urm
ătorii

TOTAL

XX 01 02 11 01 – Misiuni

XX 01 02 11 02 – Întâlniri şi Conferinţe

XX 01 02 11 03 – Comitete73

XX 01 02 11 04 – Studii şi consultări

XX 01 02 11 05 - Sisteme de informare 

2. Total alte cheltuieli de gestionare (XX 
01 02 11)

3. Alte cheltuieli de natură administrativă
(a se preciza, inclusiv cu trimitere la 
linia bugetară)

0.03 0.03 0.06

Total costuri administrative, diferite de 
cele pentru resurse umane şi cheltuielile 
conexe (NU sunt incluse în suma de 
referinţă)

0.06

Calcul - Alte cheltuieli administrative care nu sunt incluse în suma de referinţă
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