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PR_COD_1am

Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

**I. Együttműködési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

II. Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulási eljárás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I. Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

II. Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

III. Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat) 
leadott szavazatok többsége az együttes szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosító javaslatok jogalkotási szöveghez

A Parlament módosító javaslataiban a módosított szöveg félkövér dőlt
betűkkel van kiemelve. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes 
osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak 
javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése érdekében (például 
nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi változatban). Az ilyen 
jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENTI JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a gyakorlati megvalósításra vonatkozó jelentések egyszerűsítése és ésszerűsítése 
érdekében a 89/391/EGK tanácsi irányelv, az abban említett egyedi irányelvek, valamint 
a 83/447/EGK, 91/383/EGK, 92/29/EGK és 94/33/EK tanácsi irányelv módosításáról 
szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2006)0390 – C6-0242/2006 – 2006/0127(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2006)0390)1,

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 137. cikkének (2) 
bekezdésére, amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez 
(C6-0242/2006),

– tekintettel eljárási szabályzatának 51. cikkére,

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére (A6-0000/2006),

1. jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen 
módosítani szándékozik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás: 1
1. CIKK

17a. cikk, (1) bekezdés (89/391/EGK irányelv)

1. A tagállamok ötévente egységes 
jelentést nyújtanak be a Bizottságnak a 
jelen irányelv, valamint az annak 16. cikke 
(1) bekezdése szerinti egyedi irányelvek 
gyakorlati végrehajtásáról, jelezve a 
szociális partnerek állásfoglalását is.

1. A tagállamok ötévente egységes 
jelentést nyújtanak be a Bizottságnak a 
jelen irányelv, valamint az annak 16. cikke 
(1) bekezdése szerinti egyedi irányelvek 
gyakorlati végrehajtásáról, jelezve a 
szociális partnerek állásfoglalását is. A 

  
1 HL C ... / A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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jelentés értékeli az egyes irányelvek 
gyakorlati végrehajtásához kapcsolódó 
különböző kérdéseket, valamint nemek 
szerinti bontásban tájékoztatással és 
konkrét adatokkal szolgál a tekintetben, 
hogyan érintik a munkahelyi 
egészségvédelemmel és biztonsággal 
kapcsolatos problémák és politikák a 
nőket és a férfiakat.

Indokolás

Fontos megérteni a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági kérdéseknek a nők és férfiak 
egészségével kapcsolatos vonatkozásait.

Módosítás: 2
1. CIKK

17a. cikk, (2) bekezdés (89/391/EGK irányelv)

2. A jelentés felépítését a munkahelyi 
egészségvédelemmel és biztonsággal 
foglalkozó tanácsadó bizottsággal 
együttműködve a Bizottság határozza meg.

2. A jelentés felépítését, valamint az 
annak tartalmát kifejtő kérdőívet a 
munkahelyi egészségvédelemmel és 
biztonsággal foglalkozó tanácsadó 
bizottsággal együttműködve a Bizottság 
határozza meg.

A jelentés egy − ezen irányelv 
intézkedéseire vonatkozó − általános 
részből, valamint az (1) bekezdésben 
említett irányelvek végrehajtására 
vonatkozó külön fejezetekből áll.

A jelentés tartalmaz egy − ezen irányelv 
intézkedéseire vonatkozó − általános részt, 
amely az (1) bekezdésben említett összes 
irányelvre alkalmazandó közös elvekkel és 
kérdésekkel kapcsolatos. Az általános 
részen túlmenően külön fejezetek 
foglalkoznak az egyes irányelvek egyedi 
vonatkozásainak végrehajtásával – adott 
esetben beleértve az egyedi mutatókat is –, 
és azokban szerepel a szociális partnerek 
véleménye. A jelentés a munkavállalók 
magas szintű munkahelyi 
egészségvédelmének, biztonságának és 
jóllétének elérése érdekében leírja és 
értékeli a tagállamokban alkalmazott 
megelőzési stratégiákat és rendszereket is.
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Indokolás

Az egységes jelentés nem hagyhatja figyelmen kívül a meglevő irányelvekben előírt egyedi 
különjelentésekben szereplő konkrét kérdéseket. Annak alkalmazási körét ezért ki kell 
terjeszteni, hogy az kitérjen az egyedi mutatókra, valamint a munkavállalók magas szintű 
munkahelyi egészségvédelmének, biztonságának és jóllétének elérése érdekében a 
tagállamokban alkalmazott megelőzési stratégiák és rendszerek leírására és értékelésére.

Módosítás: 3
1. CIKK

17a. cikk, (3) bekezdés (89/391/EGK irányelv)

3. A jelentés felépítését és az annak 
tartalmát kifejtő kérdőívet a Bizottság a 
jelentés által felölelt időszak lejárta előtt 
hat hónappal megküldi a tagállamoknak. A 
jelentést az általa átfogott öt éves időszak 
végétől számított kilenc hónapon belül 
nyújtják be a Bizottságnak.

3. A jelentés felépítését és a fent említett
kérdőívet a Bizottság legalább a jelentés 
által felölelt időszak lejárta előtt hat 
hónappal megküldi a tagállamoknak. A 
jelentést az általa átfogott öt éves időszak 
végétől számított kilenc hónapon belül 
nyújtják be a Bizottságnak.

Indokolás

Fontos, hogy a tagállamok a lehető legkorábban tisztában legyenek a jelentés felépítésével.

Módosítás: 4
3. CIKK

A következő rendelkezések [ide a 4. 
cikkben megjelölt napot kell beírni] –
án/én hatályukat vesztik:

A következő rendelkezések … –án/én* 
hatályukat vesztik:

* Ezen irányelv hatálybalépésének napja.

Indokolás

A felsorolt intézkedéseknek ezen irányelv hatálybalépésének napjától kell hatályukat 
veszteniük.

Módosítás: 5
5. CIKK
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Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában történő kihirdetését követő [...].
napon lép hatályba.

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában történő kihirdetését követő 
napon lép hatályba.

Indokolás

Az irányelvnek a Hivatalos Lapban történő kihirdetését követő napon kell hatályba lépnie.
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INDOKOLÁS

I – Bevezetés

Az Európai Közösségekben a munkavállalók egészségének és munkakörülményeinek 
kérdéseivel maga a Bizottság és a Tanács csak igen későn kezdett foglalkozni. Az 1970-es 
évek végén és az 1980-as évek elején a Seveso irányelv és a munkahelyi egészségvédelemmel 
és biztonsággal foglalkozó tanácsadó bizottság létrehozása volt az első eset, amelynek során –
bizonyos mértékben az Európai Szén- és Acélközösség keretében a munkavállalók 
egészségvédelme céljából létrehozott egyedi programok következményeként – felvetették a 
munkakörülményekkel kapcsolatos aggályokat.

A munkájuk során azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről 
szóló 83/477/EGK irányelv az irányelvek hatálya alá tartozó részleges – azaz bizonyos 
kockázati tényezőknek megfelelően meghatározott – aggályok első szintjének mintája. Az 
egyéb kérdések – mint a munkavállalók általános egészsége és munkakörülményei, a 
munkahelyi egészségügyi, higiéniai és biztonsági szolgáltatások megszervezése, valamint a 
foglalkozási megbetegedések listája – nem biztosították a tagállamok egyhangú jóváhagyását.

Ekkor alkották meg a „szociális dömping” kifejezést, a munkaerejük biztonságába és 
egészségvédelmébe be nem ruházó vállalatok és országok által folytatott tisztességtelen 
verseny megnevezésére.

1989-ben a keretirányelv (89/391/EGK irányelv) jelentős előrelépést jelentett, és megfelelt az 
Egészségügyi Világszervezet által a munkavállalók egészségvédelme érdekében indított 
kezdeményezéseknek, és különösen a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 1981-es és 1985-ös, 
a munkavállalók egészségére, illetve a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatások szervezésére 
vonatkozó kezdeményezéseire és ajánlásaira adott válaszként szolgált.

Ezt a keretirányelvet legalább 16 irányelv követte, amelyeknek a kibővített Közösségekben a 
munkakörülmények felfelé irányuló harmonizációja volt a célja.

Az 1990-es években új irányelveket tettek közzé a fiatal munkavállalók, az ideiglenes 
munkavállalók és a hajók személyzeteként foglalkoztatott munkavállalók védelme érdekében. 
Amint az ma már látható, a túl nagy számú irányelv nem vezetett ezzel arányos gyakorlati 
eredményekhez. Ennek számos lehetséges oka van: az egyik, hogy a végrehajtást sem 
nemzeti, sem uniós szinten nem követik nyomon.

Bár a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző 
intézkedések bevezetéséről szóló 1989. évi keretirányelvtől kezdve szinte az összes irányelv 
kifejezetten felszólítja a tagállamokat, hogy a szociális partnerek véleményét is feltüntetve 
tegyenek jelentést a Bizottságnak a rendelkezéseik gyakorlati végrehajtásáról, közismert, 
hogy néhány tagállam nem készítette el a szükséges jelentéseket.

II – A Bizottság javaslata



PE 382.212v01-00 10/11 PR\641053HU.doc

külső fordítás

HU

A Bizottság által most benyújtott javaslat a munkavállalók munkahelyi egészségvédelméről és 
biztonságáról szóló közösségi irányelvek azon rendelkezéseinek egyszerűsítését és 
ésszerűsítését célozza, amelyek kötelezővé teszik a tagállamok és a Bizottság számára a 
gyakorlati végrehajtásról szóló jelentések elkészítését.

A tagállamok jelenleg több egyedi irányelv szerint kötelesek ilyen jelentéseket készíteni, de 
ezek gyakorisága eltér: egyes jelentéseket négyévente, míg másokat ötévente kell benyújtani. 
A Bizottság most azt javasolja, hogy ötévente kelljen egységes jelentést készíteni.

III – A javasolt módosítások

A Bizottság említést tesz arról, hogy az egyes jelentések elkészítésével járó nehézségeket és 
bürokráciát tetéző, ám a különböző irányelvek alaposabb koordinációjához és hatékonyabb 
kölcsönhatásához valóban szükséges adminisztratív terhek miatt szükség van az eljárás 
egyszerűsítésére, hogy megalapozzák a tagállamokban folytatott különböző egészségvédelmi 
és biztonsági stratégiák építő jellegű összehasonlító elemzését.

A fent ismertetett okokból – ha a javasolt, ötévente benyújtandó egységes jelentés megfelel a 
munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági igényeknek – az egyedi irányelvek hatálya alá 
tartozó meghatározott kérdéseket semmilyen körülmények között nem lehet enyhíteni vagy 
alulértékelni.

Az egységes jelentésnek a különböző irányelvek gyakorlati végrehajtásához kapcsolódó 
számos kérdést kell értékelnie. Emellett nemek szerinti bontásban tájékoztatással és konkrét 
adatokkal kell szolgálnia a tekintetben, hogy miként érintik a munkahelyi 
egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos problémák és politikák a nőket és a 
férfiakat.

A jelentés felépítését a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal foglalkozó 
tanácsadó bizottsággal együttműködve a Bizottságnak kell meghatároznia; a jelentésnek 
tartalmaznia kell egy − a keretirányelv (89/391/EGK irányelv) intézkedéseire vonatkozó −
általános részt, amely az összes többi egyedi irányelvre alkalmazandó közös elvekkel és 
kérdésekkel kapcsolatos.

Az általános részen túlmenően külön fejezeteknek kell foglalkozniuk az egyes irányelvek 
egyedi vonatkozásainak végrehajtásával – adott esetben beleértve az egyedi mutatókat is –, és 
azokban szerepeltetni kell az elkészítés folyamatába aktívan bevonandó szociális partnerek 
véleményét. A jelentésnek le kell írnia és értékelnie kell az egyes tagállamokban alkalmazott 
megelőzési stratégiákat és rendszereket is.

Meggyőződésünk, hogy olyan politikának kell létrejönnie, amely valóban a tagállamok 
gyakorlatainak felfelé irányuló harmonizációját szolgálja. A Bizottságnak ezért mélyreható 
jelentést kell benyújtania a tagállamok egészében fennálló helyzetről, valamint a 
munkavállalók munkahelyi jóllétének javítása érdekében összehangolt politikát kell 
kidolgozni.
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