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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για 
παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που έχουν παραλειφθεί σε μια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των ειδικών 
οδηγιών της καθώς και των οδηγιών του Συμβουλίου 83/477/ΕΟΚ, 91/383/ΕΟΚ, 
92/29/ΕΟΚ και 94/33/ΕΚ, με σκοπό την απλούστευση και τον εξορθολογισμό των 
εκθέσεων εφαρμογής
(COM (2006)0390 – C6-0242/2006 –2006/0127 (COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM (2006)0390)1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 137, παράγραφος 2 της 
Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή 
(C6-0242/2006),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
(A6-0000/2006),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
ΑΡΘΡΟ 1

Άρθρο 17α, παράγραφος 1 (Οδηγία 89/391/ΕΟΚ)

1. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν ανά 
πενταετία στην Επιτροπή μια ενιαία 
έκθεση εφαρμογής της παρούσας οδηγίας 
καθώς και των ειδικών οδηγιών της κατά 
την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 

1. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν ανά 
πενταετία στην Επιτροπή μια ενιαία 
έκθεση εφαρμογής της παρούσας οδηγίας 
καθώς και των ειδικών οδηγιών της κατά 
την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 

  
1 ΕΕ C ... / Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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και αναφέρουν την άποψη των κοινωνικών 
εταίρων.

και αναφέρουν την άποψη των κοινωνικών 
εταίρων. Η έκθεση θα περιέχει 
αξιολόγηση των διαφόρων πτυχών που 
συνδέονται με την πρακτική εφαρμογή 
των διαφόρων οδηγιών και θα παρέχει 
ενημέρωση βασιζόμενη στη διάσταση του 
φύλου, καθώς επίσης ειδικά στοιχεία 
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι 
γυναίκες και οι άνδρες επηρεάζονται από 
τα προβλήματα και από τις διάφορες 
πολιτικές για την υγεία και την ασφάλεια 
στην εργασία.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τις επιπτώσεις των σχετικών με την υγεία και την ασφάλεια 
στην εργασία ζητημάτων στην υγεία των γυναικών και των ανδρών.

Τροπολογία 2
ΑΡΘΡΟ 1

Άρθρο 17α, παράγραφος 2 (Οδηγία 89/391/ΕΟΚ)

2. Η δομή της έκθεσης αυτής καθορίζεται 
από την Επιτροπή σε συνεργασία με τη 
Συμβουλευτική επιτροπή για την ασφάλεια 
και την υγεία στο χώρο εργασίας.

2. Η δομή της έκθεσης αυτής, καθώς και 
ένα ερωτηματολόγιο που θα προσδιορίζει 
το περιεχόμενό της, καθορίζεται από την 
Επιτροπή σε συνεργασία με τη 
Συμβουλευτική επιτροπή για την ασφάλεια 
και την υγεία στο χώρο εργασίας.

Η έκθεση περιλαμβάνει ένα γενικό μέρος 
το οποίο καλύπτει τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας και ειδικά κεφάλαια τα 
οποία καλύπτουν τις πτυχές που αφορούν 
την εφαρμογή των οδηγιών που 
παρατίθενται στην παράγραφο 1.

Η έκθεση περιλαμβάνει ένα γενικό μέρος 
το οποίο καλύπτει τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας οι οποίες έχουν σχέση 
με τις αρχές και τις πτυχές που είναι 
κοινές σε όλες τις οδηγίες που 
παρατίθενται στην παράγραφο 1. Το γενικό 
μέρος συμπληρώνεται με ειδικά κεφάλαια 
σχετικά με την εφαρμογή καθενός των 
ιδιαίτερων πτυχών κάθε οδηγίας, με την 
συμπερίληψη ειδικών δεικτών, όταν 
υπάρχουν, και με αναφορά στη γνώμη 
των κοινωνικών εταίρων. Θα περιέχει 
επίσης περιγραφή και αξιολόγηση των 
στρατηγικών και συστημάτων πρόληψης 
που εφαρμόζονται σε κάθε κράτος μέλος 
με σκοπό την επίτευξη υψηλών επιπέδων 
υγείας, ασφάλειας και άνεσης των 
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εργαζομένων στην εργασία.

Αιτιολόγηση

Η ενιαία έκθεση δεν πρέπει να παραλείπει τις ιδιαίτερες πτυχές κάθε μιάς από τις ειδικές 
εκθέσεις που προβλέπονται από τις υφιστάμενες οδηγίες. Προς τούτο πρέπει να εμπλουτισθεί με 
ειδικούς δείκτες και με περιγραφή και αξιολόγηση των στρατηγικών και συστημάτων πρόληψης 
που εφαρμόζονται σε κάθε κράτος μέλος, με σκοπό την επίτευξη υψηλών επιπέδων υγείας, 
ασφάλειας και άνεσης των εργαζομένων στον χώρο εργασίας.

Τροπολογία 3
ΑΡΘΡΟ 1

Άρθρο 17α, παράγραφος 3 (Οδηγία 89/391/ΕΟΚ)

3. Η δομή της έκθεσης, μαζί με ένα
ερωτηματολόγιο με περισσότερες 
πληροφορίες για το περιεχόμενο, 
αποστέλλεται από την Επιτροπή στα κράτη 
μέλη 6 μήνες πριν από τη λήξη της 
περιόδου που καλύπτει η έκθεση. Η 
έκθεση διαβιβάζεται στην Επιτροπή εντός 
9 μηνών από το τέλος της πενταετούς 
περιόδου την οποία καλύπτει.

3. Η δομή της έκθεσης, μαζί με το
προαναφερθέν ερωτηματολόγιο, 
αποστέλλεται από την Επιτροπή στα κράτη 
μέλη 6 τουλάχιστον μήνες πριν από τη 
λήξη της περιόδου που καλύπτει η έκθεση. 
Η έκθεση διαβιβάζεται στην Επιτροπή 
εντός 9 μηνών από το τέλος της 
πενταετούς περιόδου την οποία καλύπτει.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό η δομή του ερωτηματολογίου να είναι γνωστή στα κράτη μέλη όσο το δυνατόν 
νωρίτερα. 

Τροπολογία 4
ΑΡΘΡΟ 3

Οι ακόλουθες διατάξεις καταργούνται από 
την [να καθοριστεί η ημερομηνία η οποία 
αναφέρεται στο άρθρο 4]

Οι ακόλουθες διατάξεις καταργούνται από 
την …*
_________
* Ημερομηνία θέσεως σε ισχύ της 
παρούσας οδηγίας

Αιτιολόγηση

Η προβλεπόμενη ημερομηνία κατάργησης των εν λόγω διατάξεων πρέπει να είναι η αυτή με την 
ημερομηνία θέσεως σε ισχύ της οδηγίας. 
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Τροπολογία 5
ΑΡΘΡΟ 5

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την 
[…] επομένη ημέρα από τη δημοσίευσή 
της στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την 
επομένη ημέρα από τη δημοσίευσή της 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Η ημερομηνία θέσεως σε ισχύ της οδηγίας πρέπει να είναι η επομένη της δημοσιεύσεώς της 
στην Επίσημη Εφημερίδα. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ι. Εισαγωγή

Στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, τα ζητήματα της υγείας των εργαζομένων και των συνθηκών 
εργασίας άργησαν πολύ να συμπεριληφθούν στις μέριμνες της Επιτροπής και του 
Συμβουλίου. Στο τέλος της δεκαετίας του '70 - αρχές '80, με την οδηγία Seveso και με τη 
δημιουργία της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Ασφάλεια και την Υγεία των 
Εργαζομένων στον χώρο εργασίας, ξεκίνησαν οι πρώτες ανησυχίες σχετικά με τις συνθήκες 
εργασίας που οδήγησαν στην ανάπτυξη προγραμμάτων σχετικών με την υγεία των 
εργαζομένων σε συγκεκριμένους κλάδους, στην τότε Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακος και 
Χάλυβος.

Η οδηγία 83/477/ΕΟΚ σχετικά με την υγειονομική προστασία των εργαζομένων που 
εκτίθενται στον αμίαντο αποτελεί παράδειγμα αυτού του πρώτου επιπέδου "εντοπισμένων"
ανησυχιών, ή ανά παράγοντα κινδύνου, που αποτέλεσαν αντικείμενο της οδηγίας. Άλλα 
θέματα, όπως η υγεία των εργαζομένων εν γένει και οι συνθήκες εργασίας, η οργάνωση των 
υπηρεσιών Υγείας, Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία καθώς και ο κατάλογος των 
επαγγελματικών ασθενειών δεν επέτυχαν την ομόφωνη έγκριση των κρατών μελών.

Τότε γινόταν λόγος για κοινωνικό ντάμπινγκ ή αθέμιτο ανταγωνισμό για τις επιχειρήσεις και 
τα κράτη που δεν επενέδυαν στην ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων τους. 

Το 1989, με τη δημοσίευση της οδηγίας-πλαίσιο ΕΟΚ αριθ. 89/391 γίνεται ένα σημαντικό 
βήμα που αντιστοιχεί στις προηγούμενες πρωτοβουλίες της Διεθνούς Οργανώσεως Υγείας 
και των προγραμμάτων της για την υγεία των εργαζομένων και, ιδίως, χρησιμεύει ως 
απάντηση στις Συμβάσεις και τις Συστάσεις της Διεθνούς Οργανώσεως Εργασίας του 1981 
και του 1985, που οι πρώτες αφορούσαν την υγεία των εργαζομένων και οι δεύτερες την 
οργάνωση των υπηρεσιών υγείας στον εργασιακό χώρο.

Την εν λόγω οδηγία πλαίσιο ακολούθησαν 16 τουλάχιστον άλλες που αποσκοπούσαν στην 
εναρμόνιση προς τα άνω των όρων εργασίας στη διευρυμένη Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

Επίσης στη δεκαετία του '90 δημοσιεύθηκαν και άλλες οδηγίες για την προστασία των 
νεαρών εργαζομένων, των εργαζομένων με καθεστώς προσωρινής εργασίας και σχετικά με 
τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας επί των πλοίων. Όπως σήμερα μπορούμε να 
αντιληφθούμε, εξεδόθησαν πάρα πολλές οδηγίες που δεν είχαν όμως αντίκρισμα στην πράξη.  
Τούτο μπορεί να αποδοθεί σε πολλούς λόγους, μεταξύ των οποίων η έλλειψη ελέγχου σ'ό,τι 
αφορά την εκτέλεση, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παρά το γεγονός ότι όλες σχεδόν οι οδηγίες, αρχής γενομένης από την οδηγία-πλαίσιο του 
1989 σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της 
υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία, προβλέπουν ρητώς ότι τα κράτη μέλη υποβάλουν 
στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με την πρακτική εφαρμογή των διατάξεών τους η οποία 
περιέχει επίσης τις απόψεις των κοινωνικών εταίρων, είναι γνωστό ότι ορισμένα κράτη μέλη 
ουδέποτε υπέβαλαν τέτοια έκθεση.

ΙΙ - Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
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Η πρόταση που παρουσιάζει τώρα η Επιτροπή αποσκοπεί στην απλούστευση και τον 
εξορθολογισμό των διατάξεων των κοινοτικών οδηγιών σχετικά με την προστασία της υγείας 
και της ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία, οι οποίες προβλέπουν την υποχρέωση 
για τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εκπονούν εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή τους.

Επί του παρόντος, η κατάρτιση από τα κράτη μέλη μιας έκθεσης εφαρμογής προβλέπεται από 
διάφορες χωριστές οδηγίες οι οποίες όμως ορίζουν διαφορετική περιοδικότητα: ανά τετραετία 
ορισμένες, ανά πενταετία άλλες. Η Επιτροπή τώρα προτείνει τη σύνταξη μιας ενιαίας έκθεσης 
ανά πενταετία. 

ΙΙΙ - Προτάσεις τροπολογιών

Παρόλον ότι η Εκτελεστική Επιτροπή αναφέρεται στην ανάγκη απλούστευσης της 
διαδικασίας αυτής και την ελάφρυνση των διοικητικών διαδικασιών και της γραφειοκρατίας 
που καθιστά την εκπόνηση των εκθέσεων αυτών δυσχερέστερη, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει 
ανάγκη για μεγαλύτερο συντονισμό και αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφόρων οδηγιών και, 
με τον τρόπο αυτό, επίτευξης μιας αποτελεσματικής και συγκριτικής ανάλυσης των διαφόρων 
στρατηγικών για την υγεία και την ασφάλεια που ακολουθούνται σε κάθε κράτος μέλος.

Για τον λόγο αυτό ήδη αναφέρθηκε ότι, αν επιθυμούμε η πρόταση σύνταξης ενιαίας έκθεσης 
ανά πενταετία να ανταποκρίνεται όντως στις ανάγκες προστασίας της υγείας και της 
ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία, τότε οι ειδικές πτυχές που προβλέπει κάθε 
οδηγία δεν πρέπει ούτε να σχετικοποιηθούν ούτε να υποτιμηθούν .

Αυτή η ενιαία έκθεση πρέπει να παρουσιάζει αξιολόγηση των διαφόρων πτυχών που 
συνδέονται με την πρακτική εφαρμογή των διαφόρων οδηγιών. Πρέπει, επίσης, να παρέχει 
πληροφόρηση βασιζόμενη στο φύλο και ειδικά στοιχεία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι 
γυναίκες και οι άνδρες επηρεάζονται από τα προβλήματα και τις πολιτικές για την υγεία και 
την ασφάλεια κατά την εργασία.

Η δομή της εν λόγω έκθεσης θα καθορισθεί από την Επιτροπή σε συνεργασία με τη 
Συμβουλευτική Επιτροπή για την Υγεία και την Ασφάλεια στον χώρο εργασίας και θα 
περιλαμβάνει ένα γενικό μέρος που θα καλύπτει τις διατάξεις της οδηγίας-πλαίσιο 
89/391/ΕΟΚ που έχουν σχέση με τις πτυχές και τις κοινές αρχές που ισχύουν και για τις 
υπόλοιπες ειδικές οδηγίες.

Αυτό το γενικό μέρος πρέπει να συμπληρώνεται με ειδικά κεφάλαια σχετικά με την 
εφαρμογή κάθε μιάς των ιδιαίτερων πτυχών κάθε οδηγίας, και να συμπεριλαμβάνονται, 
εφόσον υπάρχουν, ειδικοί δείκτες, να περιέχεται δε επίσης η γνώμη των κοινωνικών εταίρων 
που πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στην εκπόνησή της. Πρέπει να περιλαμβάνει, τέλος, 
περιγραφή και αξιολόγηση των στρατηγικών και συστημάτων πρόληψης που ισχύουν σε κάθε 
κράτος μέλος.

Εκείνο το οποίο, ωστόσο, επιβάλλεται είναι μία πολιτική για την πραγματική και 
εναρμονισμένη πρόοδο στις πρακτικές των διαφόρων κρατών μελών. Για τον λόγο αυτό είναι 
επείγον να παρουσιάσει η Επιτροπή εμπεριστατωμένη έκθεση σχετικά με την υφισταμένη 
κατάσταση σε όλα τα κράτη μέλη και να αναζητηθεί μία συντονισμένη πολιτική για τη 
βελτίωση των συνθηκών και της άνεσης των εργαζομένων στον χώρο εργασίας.


