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PR_COD_1am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105., 107., 161. un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknā slīprakstā. Teksts parastā 
slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās normatīvā teksta daļas, kurās ir 
ierosināti labojumi galīgajam teksta variantam (piemēram, nepārprotami 
kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šie labojumu 
ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Padomes 
Direktīvu 89/391/EEK, tās atsevišķās direktīvas un Padomes Direktīvu 83/477/EEK, 
91/383/EEK, 92/29/EEK un 94/33/EK ar mērķi vienkāršot un racionalizēt ziņojumus par 
praktisko īstenošanu
(COM(2006)0390 – C6-0242/2006 – 2006/0127(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2006)0390)1,

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 137. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem 
Komisija tam iesniedz priekšlikumu (C6-0242/2006),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu (A6-0000/2006),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. prasa Komisijai vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt šo 
priekšlikumu vai to aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
1. PANTS

17.a panta 1. punkts (Direktīva 89/391/EEK)

1. Dalībvalstis reizi piecos gados iesniedz 
Komisijai vienotu ziņojumu par šīs 
direktīvas un par atsevišķo direktīvu 
16. panta 1. punkta nozīmē praktisko 
īstenošanu, norādot sociālo partneru 
viedokli.

1. Dalībvalstis reizi piecos gados iesniedz 
Komisijai vienotu ziņojumu par šīs 
direktīvas un par atsevišķo direktīvu 
16. panta 1. punkta nozīmē praktisko 
īstenošanu, norādot sociālo partneru 
viedokli. Ziņojumā izvērtē ar dažādu 
direktīvu praktisko īstenošanu saistītos 
aspektus un sniedz informāciju, kas 
sadalīta atbilstīgi dzimumiem, un īpašus 

  
1 OV C ... / OV vēl nav publicēts.
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datus par to, kā sievietes un vīriešus 
ietekmē ar drošību un veselības 
aizsardzību darbā saistītas problēmas un 
politikas.

Pamatojums

Ir svarīgi saprast tos drošības un veselības aizsardzības darbā aspektus, kuri ietekmē attiecīgi 
sieviešu un vīriešu veselību.

Grozījums Nr. 2
1. PANTS

17.a panta 2. punkts (Direktīva 89/391/EEK)

2. Ziņojuma struktūru nosaka Komisija 
sadarbībā ar Darba drošības un veselības 
aizsardzības padomdevēju komiteju.

2. Ziņojuma struktūru un anketu par tā 
saturu nosaka Komisija sadarbībā ar Darba 
drošības un veselības aizsardzības 
padomdevēju komiteju.

Ziņojumā ir vispārīgā daļa, kas aptver šīs 
direktīvas noteikumus, kā arī īpašas 
nodaļas, kuras aptver 1. punktā minēto 
direktīvu īstenošanas aspektus.

Ziņojumā ir vispārīgā daļa, kas aptver šīs
direktīvas noteikumus saistībā ar kopējiem 
principiem un punktiem, kuri 
piemērojami visām 1. punktā minētajām 
direktīvām. Papildus vispārīgajai daļai 
atsevišķās daļās ir iztirzāta katras 
direktīvas īpašo aspektu īstenošana, 
ieskaitot īpašus rādītājus, ja tādi ir 
pieejami, un norādot sociālo partneru 
viedokli. Ziņojumā arī apraksta un izvērtē 
preventīvās stratēģijas un sistēmas, ko 
dalībvalstīs īsteno, lai sasniegtu augstu 
darba ņēmēju veselības aizsardzības, 
drošības un labklājības līmeni darbā.

Pamatojums

Apvienotajā ziņojumā nedrīkst nenorādīt īpašos jautājumus, kas izklāstīti saskaņā ar spēkā 
esošajām direktīvām sagatavotajos atsevišķajos ziņojumos. Tādēļ ziņojuma joma ir 
jāpaplašina, lai ietvertu to preventīvo stratēģiju un sistēmu īpašos rādītājus, aprakstu un 
novērtējumu, ko dalībvalstīs īsteno, lai sasniegtu augstu darba ņēmēju veselības aizsardzības, 
drošības un labklājības līmeni darbā.

Grozījums Nr. 3
. PANTS



PR\641053LV.doc PE 382.212v01-007/9PR\641053LV.doc

LV

17.a panta 3. punkts (Direktīva 89/391/EEK)

3. Komisija šā ziņojuma struktūru kopā ar 
anketu, kurā precizēts tās saturs, nosūta 
dalībvalstīm sešus mēnešus pirms 
ziņojuma aptvertā perioda beigām. 
Ziņojumu Komisijai iesniedz deviņu 
mēnešu laikā pēc tam, kad beidzies 
ziņojumā aptvertais piecu gadu periods.

3. Komisija šā ziņojuma struktūru kopā ar 
iepriekš minēto anketu nosūta dalībvalstīm 
vismaz sešus mēnešus pirms ziņojuma 
aptvertā perioda beigām Ziņojumu 
Komisijai iesniedz deviņu mēnešu laikā 
pēc tam, kad beidzies ziņojumā aptvertais 
piecu gadu periods.

Pamatojums

Ir svarīgi, lai dalībvalstis iespējami agri ir informētas par ziņojuma struktūru.

Grozījums Nr. 4
3. PANTS

No [precizēt datumu, kas norādīts 
4. pantā] tiek atcelti šādi noteikumi:

No ...* tiek atcelti šādi noteikumi:

* Šīs direktīvas stāšanās spēkā datums.

Pamatojums

Uzskaitītie noteikumi ir jāatceļ dienā, kad stājas spēkā šī direktīva.

Grozījums Nr. 5
5. PANTS

Šī direktīva stājas spēkā […] dienā pēc tās 
publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī.

Šī direktīva stājas spēkā nākamajā dienā 
pēc tās publicēšanas „Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī”.

Pamatojums

Šai direktīvai jāstājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Oficiālajā Vēstnesī.

PASKAIDROJUMS

I. IEVADS

Eiropas Kopienās darba ņēmēju veselība un darba apstākļi bija jautājumi, kuru risināšanu 
Komisija un Padome neuzsāka ļoti ilgu laiku. 1970. gados un 1980. gadu sākumā Seveso
direktīva un Darba drošības un veselības aizsardzības padomdevēju komitejas izveidošana 
bija pirmie gadījumi, kad tika izvirzīti jautājumi par darba apstākļiem, kas zināmā mērā 
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izrietēja no īpašām darba ņēmēju veselības programmām, kuras izveidoja toreizējā Eiropas 
Ogļu un tērauda kopienā.

Direktīva 83/477/EEK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar pakļaušanu 
azbesta iedarbībai darba vietā, demonstrē šo rūpju pirmo pakāpi, kas noteikta saskaņā ar 
konkrētiem riska faktoriem, uz kuriem attiecas direktīvas. Citi jautājumi, piemēram, darba 
ņēmēju veselība kopumā un darba apstākļi, veselības aprūpes, higiēnas un darba drošības 
dienestu izveide darba vietās, kā arī arodslimību saraksa izveide netika vienprātīgi atbalstīti 
dalībvalstīs.

Tajā laikā tika izveidots termins „sociālais dempings”, lai apzīmētu tādu uzņēmumu un valstu 
negodīgu konkurenci, kas neveica ieguldījumus darbaspēka drošībā un veselībā.

1989. gadā pamatdirektīva (Direktīva 89/391/EEK) iezīmēja būtisku soli uz priekšu, jo 
saskaņoja Pasaules Veselības organizācijas darba ņēmēju veselības programmu agrākās 
iniciatīvas un jo īpaši atsaucās uz Starptautiskās Darba organizācijas 1981. un 1985. gada 
konvencijām un ieteikumiem par darba ņēmēju veselību un arodveselības pakalpojumu 
organizēšanu.

Šai pamatdirektīvai sekoja vismaz 16 direktīvas, kuru mērķis bija turpināt darba apstākļu 
saskaņošanu paplašinātajās Kopienās.

1990. gados turpināja pieņemt citas direktīvas, lai aizsargātu jaunos darba ņēmējus, pagaidu 
darba ņēmējus un kuģu apkalpēs strādājošos. Kā šobrīd redzams, direktīvu pārpilnība nav 
devusi atbilstošus praktiskus rezultātus. Tam ir vairāki iespējami iemesli, no kuriem viens ir 
tas, ka šo direktīvu īstenošanu nepārrauga nedz valstu, nedz Eiropas Savienības līmenī.

Lai gan gandrīz visas direktīvas, sākot ar 1989. gada pamatdirektīvu par pasākumiem, kas 
ieviešami, lai uzlabotu darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību darbā, skaidri aicina 
dalībvalstis ziņot Komisijai par to noteikumu praktisku īstenošanu, izklāstot arī sociālo 
partneru viedokļus, vispārzināms ir fakts, ka atsevišķas dalībvalstis nav sagatavojušas šos
ziņojumus.

II. Komisijas ieteikums

Komisijas pašreizējā priekšlikuma mērķis ir racionalizēt un vienkāršot noteikumus Kopienas 
direktīvās par darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību darbā, paredzot pienākumu 
dalībvalstīm un Komisijai izstrādāt ziņojumus par to praktisku īstenošanu.

Patlaban dalībvalstīm ir jāsagatavo šādi ziņojumi saskaņā ar vairākām atsevišķām direktīvām, 
taču ziņojumu sagatavošanas biežums ir noteikts atšķirīgs: atsevišķi ziņojumi ir jāsagatavo 
reizi četros gados, bet citi – reizi piecos gados. Komisija tagad ierosina vienotu ziņojumu, kas 
jāsagatavo reizi piecos gados.

III. Ierosinātie grozījumi

Komisija min vajadzību vienkāršot procedūru, atceļot administratīvos ierobežojumus, kas 
rada sarežģījumus, un birokrātiju katra ziņojuma sagatavošanā, taču patiesībā ir ciešāk 
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jākoordinē atsevišķas direktīvas un jāpadara efektīvāka to mijiedarbe, tādējādi izveidojot 
pamatu dažādu veselības un drošības stratēģiju konstruktīvai salīdzinošai analīzei dalībvalstīs.

Iepriekš minēto iemeslu dēļ, ja ierosinātajam ziņojumam, kas jāiesniedz reizi piecos gados, 
jābūt par veselības un drošības prasībām darbavietā, specifiskos jautājumus, kas ietverti 
atsevišķās direktīvās, nekādā gadījumā nedrīkst mīkstināt vai nepietiekami novērtēt.

Vienotajā ziņojumā ir jānovērtē dažādi aspekti, kas attiecas uz dažādo direktīvu īstenošanu.
Tajā būtu arī jāsniedz informācija par katru dzimumu un īpaši dati, kas parāda, kā problēmas 
un politikas, kas attiecas uz veselību un drošību darba vietā, ietekmē sievietes un vīriešus.

Ziņojuma struktūru nosaka Komisija sadarbībā ar Darba drošības un veselības aizsardzības 
padomdevēju komiteju; ziņojumā jāiekļauj vispārīga daļa, kurā ietverti pamatdirektīvas 
noteikumi (Direktīva 89/391/EEK) attiecībā uz kopējiem principiem un aspektiem, kas
piemērojami visām pārējām atsevišķajām direktīvām.

Papildus šai vispārīgajai daļai īpašās nodaļās būtu jāaplūko jautājumi par katras direktīvas 
īstenošanai raksturīgajiem aspektiem, iekļaujot īpašus rādītājus, ja tādi ir pieejami, un norādot 
sociālo to partneru viedokli, kuri būtu aktīvi jāiesaista ziņojuma sagatavošanas procesā.
Ziņojumā būtu arī jāapraksta un jānovērtē katrā dalībvalstī piemērotās profilakses stratēģijas 
un sistēmas.

Mēs tomēr apgalvojam, ka ir jāveido politika, lai patiesi labāk saskaņotu dalībvalstu praksi.
Tādēļ Komisijai ir jāiesniedz paplašināts ziņojums par situāciju dalībvalstīs kopumā un 
jāizstrādā saskaņota politika, lai uzlabotu darba ņēmēju labklājību darba vietā.


