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RÖVID INDOKOLÁS
A cél a közegészségre és a munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó
statisztikák szisztematikus elkészítése kereteinek létrehozása. A fő célkitűzés az egységes és
szilárd jogalap megteremtése az adatok összegyűjtéséhez. A rendelet végrehajtására kijelölt
szervezet az Eurostat. A javaslat nem a politikai fejleményekre összpontosít. Az összegyűjtött
adatok az EU tagállamaiban statisztikai áttekintést fognak adni a közegészség és a
munkahelyi egészségvédelem és biztonság alakulásáról.
A lisszaboni stratégiát és a demográfiai változásokat figyelembe véve fontos a mutatók
kidolgozása. A stratégia fő célkitűzéseinek egyike, hogy több és jobb munkahelyet
biztosítson, és ennek keretében az egyik elem a munkahelyi egészségvédelem és biztonság
javítása. A munkahelyi egészségvédelemről és biztonságról szóló, 2002-től 2006-ig terjedő
közösségi stratégia1 is felhívja a Bizottságot és a tagállamokat a munkahelyi balesetekre és
foglalkozási megbetegedésekre vonatkozó statisztikák harmonizációjával kapcsolatban
végzett munka felgyorsítására. Ezen információk megléte a megelőzés javítása, és ezáltal a
gazdasági költségek csökkentése szempontjából is lényeges.
Az adatgyűjtés jelenleg hallgatólagos megállapodásokon alapul, ami az adatok
összehasonlíthatóságának bizonyos fokú korlátozottságához vezet. A beérkező adatok
összehasonlíthatóságának biztosítása érdekében a tagállamok számára egyértelmű ütemezést
és végrehajtási célkitűzéseket kell meghatározni. A konzultációk során világossá vált, hogy
jogi keretek nélkül a tagállamok túlnyomó része nem lenne képes az adatok összegyűjtésére.
Az Európai Közösség létrehozásáról szóló szerződés 285. cikke biztosítja a jogalapot a
közösségi statisztikákhoz. A Bizottság csak ekkor tudja koordinálni a statisztikai információk
szükséges harmonizációját, ugyanakkor az adatgyűjtést a tagállamok végzik. A Bizottság ezt
az olyan kérdések kezelése révén fogja biztosítani, mint a változók meghatározása, az adatok
lebontása, a végrehajtás időpontjai és a gyakoriság stb. A lebontás tényezői között a nemet is
szerepeltetni kell, hogy információ álljon rendelkezésre a nemek közötti esetleges
különbségekről. A tagállamok számára rugalmasságot fognak biztosítani, például a források
fő elemei tekintetében.
A munkahelyi egészségvédelem és biztonság tekintetében alkalmazott
fogalommeghatározások a javaslat IV. és V. mellékletében szerepelnek. Amennyiben
lehetséges, a munkahelyi balesetek területét (IV. melléklet) illetően az ILO adatait is fel
fogják használni. A foglalkozási megbetegedéseket és a munkával kapcsolatos egyéb
egészségügyi problémákat és megbetegedéseket (V. melléklet) úgy határozták meg, hogy
azok a nemzeti hatóságok által elismert eseteket jelentik. Az adatok egy részét lakossági
felmérésekből fogják összegyűjteni.
A munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos kiegészítő finanszírozást a
foglalkoztatás és szociális szolidaritás közösségi program (PROGRESS)2 keretében fogják
1
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biztosítani. E program prioritásait a Foglalkoztatási Főigazgatóság PROGRESS bizottsága
határozza meg. Elméletileg ennek ki kell terjednie a tagállamoknak a statisztikai
adatgyűjtések fejlesztéseinek és új eszközeinek bevezetésével kapcsolatos nemzeti
kapacitásaik további kiépítéséhez nyújtott pénzügyi támogatásra.
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MÓDOSÍTÁSOK
A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az
alábbi módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg1

A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(17) preambulumbekezdés
(17) A Bizottságot különösen fel kell
hatalmazni arra, hogy meghatározásokat,
témákat és lebontásokat (köztük változókat
és osztályozásokat), amennyiben célszerű
forrásokat, valamint adat- és metaadatszolgáltatást (közte referencia-időszakokat,
intervallumokat és időkorlátokat) határozzon
meg az e rendelet 2. cikkében és I–V.
mellékletében említett területeken. Mivel
ezek olyan általános hatályú intézkedések,
amelyek e rendelet nem alapvető fontosságú
elemeinek módosítását vagy törlését, vagy a
rendelet új, nem alapvető elemek
beillesztésével történő kiegészítését
szolgálják, ezeket az 1999/468/EGK
határozat 5a. cikkében meghatározott,
ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági
eljárással összhangban kell elfogadni,

(17) A Bizottságot különösen fel kell
hatalmazni arra, hogy meghatározásokat,
témákat és lebontásokat (köztük a nemet,
változókat és osztályozásokat), amennyiben
célszerű forrásokat, valamint adat- és
metaadat-szolgáltatást (közte referenciaidőszakokat, intervallumokat és
időkorlátokat) határozzon meg az e rendelet
2. cikkében és I–V. mellékletében említett
területeken. Mivel ezek olyan általános
hatályú intézkedések, amelyek e rendelet
nem alapvető fontosságú elemeinek
módosítását vagy törlését, vagy a rendelet új,
nem alapvető elemek beillesztésével történő
kiegészítését szolgálják, ezeket az
1999/468/EGK határozat 5a. cikkében
meghatározott, ellenőrzéssel történő
szabályozási bizottsági eljárással
összhangban kell elfogadni,

Indokolás
A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy meghatározásokat, témákat és lebontásokat
határozzon meg. A lebontásokba a nemeket is bele kell foglalni annak érdekében, hogy
információ álljon rendelkezésre a nemek közötti lehetséges különbségeket illetően a
munkahelyi egészségvédelem és biztonság területén.
Módosítás: 2
(17a) preambulumbekezdés (új)
1
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(17a) A munkahelyi egészségvédelemmel és
biztonsággal kapcsolatos adatok
összegyűjtéséhez a foglalkoztatás és
társadalmi szolidaritás közösségi programja
(PROGRESS) keretében kell kiegészítő
finanszírozást biztosítani. Ennek keretében
a pénzügyi forrásokat arra kell
felhasználni, hogy a tagállamoknak
segítséget nyújtsanak a munkahelyi
egészségvédelem és biztonság területéhez
kapcsolódó statisztikai adatgyűjtések
fejlesztéseinek és új eszközeinek
bevezetésével kapcsolatos nemzeti
kapacitásaik további kiépítéséhez.
Indokolás
A PROGRESS prioritásait a Foglalkoztatási Főigazgatóság PROGRESS bizottsága határozza
meg. Be kell illeszteni a tagállamoknak a statisztikai adatgyűjtések fejlesztéseinek és új
eszközeinek bevezetésével kapcsolatos nemzeti kapacitásaik további kiépítésének segítéséhez
nyújtott pénzügyi támogatást. Ez jelenleg meghatározásszerűen nem szerepel.

Módosítás: 3
5. cikk, (3) bekezdés
(3) A statisztikák nemzetközi
összehasonlíthatóságának és az
adatgyűjtések összhangjának biztosítása
érdekében a közegészségre és a munkahelyi
egészségvédelemre és biztonságra
vonatkozó, közösségi szintű statisztika
összeállítása érdekében kifejlesztendő
statisztikai módszerek és adatgyűjtések –
adott esetben – figyelembe veszik az e
területen működő nemzetközi szervezetek
tevékenységeivel való koordináció
szükségességét.

PE 386.694v02-00
Külső fordítás

HU

(3) A statisztikák nemzetközi
összehasonlíthatóságának és az
adatgyűjtések összhangjának biztosítása
érdekében a közegészségre és a munkahelyi
egészségvédelemre és biztonságra
vonatkozó, közösségi szintű statisztika
összeállítása érdekében kifejlesztendő
statisztikai módszerek és adatgyűjtések –
adott esetben – figyelembe veszik az e
területen működő nemzetközi szervezetek
tevékenységeivel való koordináció
szükségességét. Az Európai Unión belül
együttműködésre van szükség az Európai
Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi
Ügynökség és az Európai Alapítvány az
Élet- és Munkakörülmények Javításáért
között. Európán kívül a Nemzetközi
Munkaügyi Hivatallal és az Egészségügyi
Világszervezettel kell együttműködést
kezdeni.
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Indokolás
Fontos, hogy a statisztikai fogalommeghatározásokkal és módszerekkel kapcsolatos összes
információt felhasználják a tagállamokra nehezedő tájékoztatási teher korlátozása érdekében,
továbbá hogy felhasználják e szervezeteknek a munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra
vonatkozó adatgyűjtés terén megszerzett tapasztalatait. Az Európai Alapítvány az Élet- és
Munkakörülmények Javításáért által az expozíciók szintjéről, és nem csak az egészségi
következményekről készített felmérések kiváló eszközök, amelyeket az Eurostatnak fel kell
használnia.

Módosítás: 4
7. cikk, (4) bekezdés
(4) A tagállamok ötévente a Bizottság
(Eurostat) számára két, a (2) bekezdésben
említett szabványokkal összhangban
elkészített jelentést nyújtanak be a
továbbított adatok minőségéről és az
adatforrásokról. Az első jelentés a
közegészségügyi statisztikákról, a második
pedig a munkahelyi egészségvédelemre és
biztonságra vonatkozó statisztikákról szól. A
Bizottság (Eurostat) ötévente jelentést készít
a terjesztett adatok összehasonlíthatóságáról.

(4) A tagállamok ötévente a Bizottság
(Eurostat) számára két, a (2) bekezdésben
említett szabványokkal összhangban
elkészített jelentést nyújtanak be a
továbbított adatok minőségéről és az
adatforrásokról. Az első jelentés a
közegészségügyi statisztikákról, a második
pedig a munkahelyi egészségvédelemre és
biztonságra vonatkozó statisztikákról szól. A
Bizottság (Eurostat) két és fél évente
jelentést készít a terjesztett adatok
összehasonlíthatóságáról.

Indokolás
Fontos, hogy a lehető leghamarabb összehasonlítható információk álljanak rendelkezésre. Az
Eurostatra és a tagállamokra nehezedő nyomás fenntartása érdekében, illetve azért, mert sok
tagállamban a nemzeti hatóságok nem rendelkeznek a munkahelyi egészségvédelem és
biztonság mérésére szolgáló rendszerrel, az értékelést hamarabb el kell végezni.
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