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КРАТКА ОБОСНОВКА

The aim is to establish a framework for the systematic production of statistics regarding 
health and health and safety at the workplace. The main goal is to give a consolidated and 
firm legal basis to the collection of the data. Eurostat is the designated organisation for the 
implementation of the regulation. The proposal is not focused on policy developments. The 
collected data will give a statistical overview of the developments concerning health and 
health and safety of the workplace in Member States and in the EU.

The development of indicators is important in view of the Lisbon strategy and demographic 
change. One of the key objectives of the strategy is more and better jobs and within this one 
of the elements is improving health and safety at the workplace. Also the Community strategy 
on health and safety at work 2002 - 20061 calls upon Commission and Member States to step 
up work on harmonising statistics on accidents at work and occupational illnesses. It is also 
important to have this information in order to improve prevention and thereby reducing the 
economic costs.

Presently, the data is collected through a "gentleman agreements", causing some limitations in 
the comparability. In order to receive comparable data the Member States need clear time 
schedules and objectives for the implementation. During consultations it became clear that 
without a legal framework a large majority of the Member States would not be able to collect 
the data.

Article 285 of the Treaty establishing the European Community provide the legal basis for 
Community statistics. Only then the Commission can coordinate the necessary harmonisation 
of the statistical information, while the collection of the data is done by the Member States. 
The Commission will ensure this by dealing with subject such as definition of variables, 
breakdown, dates of implementation and frequency, etc.. Gender should be introduced as a 
breakdown to have information regarding possible gender differences. Flexibility will be left 
to Member States concerning for example main elements of sources.

For the health and safety on the workplace the used definitions are given in annexes IV and V 
of the proposal. For the domain of the Accidents at work (annex IV) also, if possible, data 
from the ILO will be used. Occupational diseases and other work-related health problems and 
illnesses (annex V) are defined as a case which is recognised by national authorities. Some of 
the data will also be collected from a population survey.

The complementary financing will be provided for the health and safety at the workplace in 
the framework of the Community programme for employment and social solidarity 
(PROGRESS)2. The priorities of this programme are defined by the PROGRESS committee 
in DG EMPL. In principle financial support to help Member States in further building up 
national capacities to implement improvements and new tools of statistical data collections 
should be included.

  
1 COM(2002)0118.
2 COM(2005)0536.
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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва комисията по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните, като водеща комисия, да включи в 
доклада си следните изменения:

Текст, предложен от Комисията1 Изменения, внесени от Парламента

Изменение 1
Позоваване 17

(17) В частност, Комисията е 
оправомощена да установи 
определенията, участниците и 
разпределението (включително 
променливи величини и класификации), 
винаги приложими източници и 
предоставяне на данни и метаданни 
(включително референтни периоди, 
интервали и срокове), отнасящи се до 
областите, предвидени в член 2 и в 
приложения от 1 до 5 на настоящия 
регламент. Тъй като това са мерки от общ 
характер, предназначени да изменят или 
премахнат несъществени елементи от 
настоящия регламент, те се приемат в 
съответствие с регулаторната процедура с 
внимание, в съответствие с член 5, буква 
а) от Решение № 1999/468/ЕИО.

(17) В частност, Комисията е 
оправомощена да установи 
определенията, участниците и 
разпределението (включително пол, 
променливи величини и класификации), 
винаги приложими източници и 
предоставяне на данни и метаданни 
(включително референтни периоди, 
интервали и срокове), отнасящи се до 
областите, предвидени в член 2 и в 
приложения от 1 до 5 на настоящия 
регламент. Тъй като това са мерки от общ 
характер, предназначени да изменят или 
премахнат несъществени елементи от 
настоящия регламент, те се приемат в 
съответствие с регулаторната процедура с 
внимание, в съответствие с член 5, буква 
а) от Решение № 1999/468/ЕИО.

Обосновка

The Commission should be empowered to determine definitions, subjects and breakdowns. 
Regarding the breakdowns gender should be included to have information regarding possible 
gender differences concerning health and safety at work.

Изменение 2
Позоваване 17 а (ново)

(17а) Допълнително финансиране за 
събирането на данни в областта на 

  
1 ОВ C, стр. 
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здравето и безопасността се 
предоставя в рамките на програмата 
на Общността за заетост и социална 
солидарност (PROGRESS). В тези 
рамки финансовите средства следва да 
се използват за подпомагане на 
държавите-членки в по-нататъшното 
изграждане на техния национален
капацитет за извършване на 
подобрения и за въвеждане на нови 
инструменти за събиране на 
статистически данни в областта на 
здравето и безопасността на 
работното място.

Обосновка

The priorities of PROGRESS are defined by the PROGRESS committee in DG EMPL. 
Financial support to help Member States in further building up national capacities to 
implement improvements and new tools of statistical data collections should be included. At 
present it is not per definition included.

Изменение 3
Член 5, параграф 3

3. Статистическите методологии и 
събиранията на данни, които трябва да се 
разработят за съвкупността от данни за 
общественото здраве и здравето и 
безопасността на работното място на 
общностно равнище следва да вземат 
предвид необходимостта от 
координиране, ако е целесъобразно, с 
дейностите на международните 
организации в областта, за да се осигури 
съпоставимост на статистическите данни 
на международно равнище и 
последователност на събиранията на 
данни.

3. Статистическите методологии и 
събиранията на данни, които трябва да се 
разработят за съвкупността от данни за 
общественото здраве и здравето и 
безопасността на работното място на 
общностно равнище следва да вземат 
предвид необходимостта от 
координиране, ако е целесъобразно, с 
дейностите на международните 
организации в областта, за да се осигури 
съпоставимост на статистическите данни 
на международно равнище и 
последователност на събиранията на 
данни. В рамките на ЕС е необходимо 
осъществяване на сътрудничество с 
Европейската агенция за безопасност и 
здраве при работа и Европейската 
фондация за подобряване на условията 
на живот и труд. Извън рамките на 
ЕС следва да се осъществява 
сътрудничество с Международната 
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служба по труда и Световната здравна 
организация. 

Обосновка

It is important that all information on statistical definitions and methods is used in order to 
limit the information burden for the Member States and also to use the experiences of these 
organisations on the field of collection data on health and safety at work. For example the 
surveys done by European Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions on exposures and not only the health outcomes are an excellent tool which should 
be used by Eurostat.

Изменение 4
Член 7, параграф 4

4. На всеки пет години държавите-членки 
представят на Комисията (Евростат) два 
доклада, изготвени в съответствие със 
стандартите, посочени в параграф 2 
относно качеството на предоставените 
данни и източниците на данни. Първият 
доклад засяга статистиката на 
общественото здраве, а вторият –
статистиката на здравето и безопасността 
на работното място. На всеки пет години 
Комисията (Евростат) съставя доклад 
относно съпоставимостта на 
разпространените данни.

4. На всеки пет години държавите-членки 
представят на Комисията (Евростат) два 
доклада, изготвени в съответствие със 
стандартите, посочени в параграф 2 
относно качеството на предоставените 
данни и източниците на данни. Първият 
доклад засяга статистиката на 
общественото здраве, а вторият –
статистиката на здравето и безопасността 
на работното място. На всеки две и 
половина години Комисията (Евростат) 
съставя доклад относно съпоставимостта 
на разпространените данни.

Обосновка

It is important to have the comparable information as soon as possible. To keep the pressure 
on Eurostat and the Member States and because in many Member States the national 
authorities do not have a system in place to measures health and safety at work the evaluation 
should be done earlier.


