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BEKNOPTE MOTIVERING
Deze verordening is erop gericht een kader te scheppen voor de systematische productie van
statistieken over de volksgezondheid en de gezondheid en veiligheid op het werk. Het
hoofddoel is een geconsolideerde en stevige basis te bieden voor de verzameling van
gegevens. Eurostat wordt aangewezen als het orgaan dat de verordening ten uitvoer zal
leggen. Het voorstel is niet gericht op beleidsontwikkeling. De verzamelde gegevens zullen
een statistisch overzicht geven van de ontwikkelingen op het gebied van de volksgezondheid
en de gezondheid en veiligheid op het werk in de lidstaten en op het niveau van de EU.
De ontwikkeling van indicatoren is van belang in het licht van de strategie van Lissabon en de
demografische veranderingen. Een van hoofddoelstellingen van deze strategie is het scheppen
van meer en betere banen. Een van de elementen daarvan is de verbetering van de gezondheid
en veiligheid op het werk. In het kader van de communautaire gezondheids- en
veiligheidsstrategie 2002-20061 werd de Commissie en de lidstaten reeds gevraagd de
werkzaamheden inzake de harmonisatie van de statistieken over arbeidsongevallen en
beroepsziekten verder te verdiepen. Het is tevens van belang dat over deze informatie wordt
beschikt om de preventie te verbeteren en aldus de economische kosten te beperken.
De gegevens worden momenteel verzameld op grond van een "gentlemen's agreement", en
zijn daarom niet helemaal vergelijkbaar. Om vergelijkbare gegevens te verkrijgen moeten de
lidstaten kunnen uitgaan van duidelijke tijdschema's en doelstellingen voor de
tenuitvoerlegging. Tijdens de raadplegingen is gebleken dat zonder een wettelijk kader een
grote meerderheid van de lidstaten niet in staat is de gegevens te verzamelen.
Artikel 285 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap verschaft de
rechtsgrondslag voor communautaire statistieken. Alleen dan kan de Commissie de
noodzakelijke harmonisatie van de statistische informatie coördineren, aangezien de gegevens
worden verzameld door de lidstaten. De Commissie zal daarvoor zorgen door de vaststelling
van onderwerpen zoals de definitie van variabelen, indelingen, uitvoeringsdata, frequenties,
enz. De genderaspecten dienen te worden opgenomen in de indelingen, teneinde informatie te
verkrijgen over mogelijke genderverschillen. De lidstaten moet de nodige flexibiliteit worden
gelaten wat bijvoorbeeld algemene bepalingen over de bronnen betreft.
De voor gezondheid en veiligheid op het werk gebruikte definities worden in de bijlagen IV
en V van het voorstel gegeven. Op het gebied van arbeidsongevallen (bijlage IV) zullen
indien mogelijk ook gegevens van de IAO worden gebruikt. Beroepsziekten en andere
arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen en ziekten (bijlage V) worden gedefinieerd als
gevallen die door de nationale autoriteiten worden erkend. Sommige gegevens zullen ook
worden verzameld op grond van bevolkingsonderzoeken.
De aanvullende financiering zal voor de gezondheid en veiligheid op het werk worden
verschaft in het kader van het communautaire programma voor werkgelegenheid en
maatschappelijke solidariteit (PROGRESS)2. De prioriteiten van dit programma worden
vastgesteld door het PROGRESS-comité in DG EMPL. Er dient in principe ook te worden
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voorzien in financiële steun om de lidstaten te helpen hun nationale capaciteiten voor de
tenuitvoerlegging van verbeteringen en nieuwe instrumenten voor de verzameling van
statistische gegevens verder uit te bouwen.
AMENDEMENTEN
De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen
in haar verslag op te nemen:

Door de Commissie voorgestelde tekst1

Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging 17
(17) Met name moet de Commissie
gemachtigd worden tot het vaststellen van de
definities, de onderwerpen en indeling (met
inbegrip van variabelen en classificaties), de
bronnen, voorzover relevant, en de levering
van gegevens en metagegevens (met
inbegrip van referentieperiodes, frequentie
en termijnen) met betrekking tot de in
artikel 2 van en in de bijlagen 1 tot en met 5
bij deze verordening genoemde gebieden.
Aangezien het hierbij gaat om maatregelen
van algemene strekking, bedoeld om nietessentiële onderdelen van deze verordening
te wijzigen of te schrappen of om deze
verordening aan te vullen met nieuwe, nietessentiële elementen, moeten zij worden
vastgesteld volgens de
regelgevingsprocedure met toetsing van
artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EEG van
de Raad.

(17) Met name moet de Commissie
gemachtigd worden tot het vaststellen van de
definities, de onderwerpen en indeling (met
inbegrip van genderaspecten, variabelen en
classificaties), de bronnen, voorzover
relevant, en de levering van gegevens en
metagegevens (met inbegrip van
referentieperiodes, frequentie en termijnen)
met betrekking tot de in artikel 2 van en in
de bijlagen 1 tot en met 5 bij deze
verordening genoemde gebieden. Aangezien
het hierbij gaat om maatregelen van
algemene strekking, bedoeld om nietessentiële onderdelen van deze verordening
te wijzigen of te schrappen of om deze
verordening aan te vullen met nieuwe, nietessentiële elementen, moeten zij worden
vastgesteld volgens de
regelgevingsprocedure met toetsing van
artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EEG van
de Raad.

Motivering
De Commissie dient gemachtigd te worden definities, onderwerpen en indelingen vast te
stellen. De genderaspecten dienen te worden opgenomen in de indelingen, teneinde te
beschikken over informatie over mogelijke genderverschillen op het gebied van gezondheid en
veiligheid op het werk.
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Amendement 2
Overweging 17 bis (nieuw)
(17 bis) In het kader van het
communautaire programma voor
werkgelegenheid en maatschappelijke
solidariteit (PROGRESS) wordt voorzien in
aanvullende financiering voor de
verzameling van gegevens op het gebied
van gezondheid en veiligheid. In dit kader
worden financiële middelen aangewend om
de lidstaten te helpen hun nationale
capaciteiten voor de tenuitvoerlegging van
verbeteringen en nieuwe instrumenten voor
de verzameling van statistische gegevens op
het gebied van gezondheid en veiligheid op
het werk verder uit te bouwen.
Motivering
De prioriteiten van PROGRESS worden vastgesteld door het PROGRESS-comité in DG
EMPL. Er dient te worden voorzien in financiële steun om de lidstaten te helpen hun
nationale capaciteiten voor de tenuitvoerlegging van verbeteringen en nieuwe instrumenten
voor de verzameling van statistische gegevens verder uit te bouwen. Momenteel is niet per
definitie in dergelijke steun voorzien.

Amendement 3
Artikel 5, lid 3
3. Bij de ontwikkeling van statistische
methoden en gegevensverzamelingen ten
behoeve van de compilatie van statistieken
op Gemeenschapsniveau over de
volksgezondheid en de gezondheid en
veiligheid op het werk moet er rekening mee
worden gehouden dat deze in voorkomend
geval verenigbaar moeten zijn met de
activiteiten van internationale organisaties
op dit gebied, zodat de statistieken op
internationaal niveau vergelijkbaar zijn en
de gegevensbestanden consistent zijn.
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3. Bij de ontwikkeling van statistische
methoden en gegevensverzamelingen ten
behoeve van de compilatie van statistieken
op Gemeenschapsniveau over de
volksgezondheid en de gezondheid en
veiligheid op het werk moet er rekening mee
worden gehouden dat deze in voorkomend
geval verenigbaar moeten zijn met de
activiteiten van internationale organisaties
op dit gebied, zodat de statistieken op
internationaal niveau vergelijkbaar zijn en
de gegevensbestanden consistent zijn.
Binnen de Europese Unie is samenwerking
nodig met het Europees Agentschap voor
de veiligheid en de gezondheid op het
werk en de Europese Stichting tot
verbetering van de levens- en
arbeidsomstandigheden. Buiten Europa
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dient samenwerking tot stand te worden
gebracht met de Internationale
Arbeidorganisatie en de
Wereldgezondheidsorganisatie.
Motivering
Het is van belang dat gebruik wordt gemaakt van alle informatie over statistische definities en
methoden, teneinde de informatielast voor de lidstaten te verlichten en te profiteren van de
ervaring van deze organisaties op het gebied van de verzameling van gegevens over
gezondheid en veiligheid op het werk. Zo zijn bijvoorbeeld de onderzoeken die de Europese
Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden verricht op het gebied van
blootstelling, en niet alleen de gezondheidsresultaten, een uitstekend instrument waarvan
Eurostat gebruik moet maken.

Amendement 4
Artikel 7, lid 4
4. Elke vijf jaar verstrekken de lidstaten de
Commissie (Eurostat) twee volgens de in
lid 2 bedoelde normen opgestelde verslagen
over de kwaliteit van de ingediende
gegevens en de bronnen van de gegevens.
Het eerste verslag betreft de
volksgezondheidsstatistiek en de tweede de
statistiek van de gezondheid en veiligheid op
het werk. Elke vijf jaar stelt de Commissie
(Eurostat) een verslag op over de
vergelijkbaarheid van de verspreide
gegevens.

4. Elke vijf jaar verstrekken de lidstaten de
Commissie (Eurostat) twee volgens de in
lid 2 bedoelde normen opgestelde verslagen
over de kwaliteit van de ingediende
gegevens en de bronnen van de gegevens.
Het eerste verslag betreft de
volksgezondheidsstatistiek en de tweede de
statistiek van de gezondheid en veiligheid op
het werk. Elke twee en een half jaar stelt de
Commissie (Eurostat) een verslag op over de
vergelijkbaarheid van de verspreide
gegevens.

Motivering
Het is van belang dat vergelijkbare informatie zo spoedig mogelijk beschikbaar is. Om druk te
blijven uitoefenen op Eurostat en de lidstaten, en omdat in vele lidstaten de nationale
instanties niet over een systeem beschikken om de gezondheid en veiligheid op het werk te
meten, dient de evaluatie vroeger te geschieden.
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