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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
 większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
  większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 

większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody
 większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb technicznych, 
że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, korekta 
elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającej dyrektywę Rady 89/391/EWG, jej dyrektywy szczegółowe oraz dyrektywy 
Rady nr: 83/477/EWG, 91/383/EWG, 92/29/EWG i 94/33/WE, w celu uproszczenia i
racjonalizacji sprawozdań z praktycznego wdrażania dyrektyw
(COM(2006)0390 – C6-0242/2006 – 2006/0127(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie
(COM(2006)0390)1,

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 137 ust. 2 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek 
został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0242/2006),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A6-0000/2006),

1. zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
ARTYKUŁ 1

Artykuł 17a ustęp 1 (dyrektywa nr 89/391/EWG)

1. Co pięć lat państwa członkowskie 
przedkładają Komisji jednolite 
sprawozdanie dotyczące praktycznego 
wdrażania niniejszej dyrektywy, a także 
dyrektyw szczegółowych w rozumieniu art. 
16 ust. 1, zawierającego również opinię 
partnerów społecznych.

1. Co pięć lat państwa członkowskie 
przedkładają Komisji jednolite 
sprawozdanie dotyczące praktycznego 
wdrażania niniejszej dyrektywy, a także 
dyrektyw szczegółowych w rozumieniu art. 
16 ust. 1, zawierającego również opinię 
partnerów społecznych. Sprawozdanie 
zawiera ocenę różnych aspektów 
związanych z praktycznym stosowaniem 
różnych dyrektyw oraz dostarcza 

  
1 Dz.U. C ... / Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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informacje oparte na rozróżnieniu płci, a 
także szczegółowe dane odnoszące się do 
rodzaju problemów, na jakie napotykają 
kobiety i mężczyźni, oraz do formy, w 
jakiej odnosi się do nich polityka w 
zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
w miejscu pracy.

Uzasadnienie

Ważne jest poznanie wpływu kwestii związanych ze stanem zdrowia i bezpieczeństwem w 
miejscu pracy na zdrowie kobiet i mężczyzn.

Poprawka 2
ARTYKUŁ 1

Artykuł 17a ustęp 2 (dyrektywa nr 89/391/EWG)

2. Komisja we współpracy z komitetem 
doradczym ds. bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia w miejscu pracy określa strukturę 
sprawozdania.

2. Komisja we współpracy z komitetem 
doradczym ds. bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia w miejscu pracy określa strukturę 
sprawozdania oraz kwestionariusz 
precyzujący jego treść.

Sprawozdanie składa się z części ogólnej 
dotyczącej przepisów niniejszej 
dyrektywy, a także z odrębnych 
rozdziałów poświęconych zagadnieniom 
wdrażania dyrektyw, o których mowa w 
ust. 1.

Sprawozdanie składa się z części ogólnej 
dotyczącej przepisów niniejszej dyrektywy 
związanych ze wspólnymi zasadami i 
aspektami mającymi zastosowanie do 
wszystkich dyrektyw, o których mowa w 
ust. 1. Część ogólna uzupełniona jest 
szczegółowymi rozdziałami dotyczącymi 
wdrażania każdego z poszczególnych 
aspektów każdej dyrektywy, w tym 
szczegółowymi wskaźnikami, o ile są one 
dostępne, i opiniami partnerów 
społecznych. Zawiera również opis i ocenę 
strategii i systemów zapobiegania 
stosowanych w każdym państwie 
członkowskim w celu osiągnięcia 
wysokich poziomów ochrony zdrowia, 
bezpieczeństwa i dobrobytu pracowników 
w miejscu pracy.

Uzasadnienie

Sprawozdanie podsumowujące nie może pomijać specyficznych aspektów każdego ze 
szczegółowych sprawozdań, jakie przewidziane są w istniejących dyrektywach. Dlatego też 
musi ono zawierać szczegółowe wskaźniki oraz opis i ocenę strategii i systemów zapobiegania 
stosowanych w każdym państwie członkowskim w celu osiągnięcia wysokich poziomów stanu 
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zdrowia, bezpieczeństwa i dobrobytu pracowników w miejscu pracy.

Poprawka 3
ARTYKUŁ 1

Artykuł 17a ustęp 3 (dyrektywa nr 89/391/EWG)

3. Struktura ta, wraz z kwestionariuszem 
precyzującym jej treść, jest przekazywana 
państwom członkowskim na sześć 
miesięcy przed końcem okresu objętego 
sprawozdaniem. Sprawozdanie jest 
przekazywane Komisji w ciągu dziewięciu 
miesięcy od upływu pięcioletniego okresu 
objętego sprawozdaniem.

3. Struktura ta, wraz z kwestionariuszem, o 
którym mowa powyżej, jest przekazywana 
państwom członkowskim co najmniej na 
sześć miesięcy przed końcem okresu 
objętego sprawozdaniem. Sprawozdanie 
jest przekazywane Komisji w ciągu 
dziewięciu miesięcy od upływu 
pięcioletniego okresu objętego 
sprawozdaniem.

Uzasadnienie

Ważne jest, by struktura sprawozdania znana była państwom członkowskim możliwie jak 
najwcześniej.

Poprawka 4
ARTYKUŁ 3

Niniejszym uchyla się, ze skutkiem od dnia 
[wpisać datę określoną w art. 4] 
następujące przepisy:

Niniejszym uchyla się, ze skutkiem od dnia
...* następujące przepisy:
_________

* Data wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Uzasadnienie

Data uchylenia przewidziana w przepisach, o których mowa, musi być identyczna z datą 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Poprawka 5
ARTYKUŁ 5

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie […]
dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie
dzień po jej opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej.

Uzasadnienie

Dyrektywa musi wejść w życie dzień po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym.
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UZASADNIENIE

I – Wprowadzenie

Komisja i Rada bardzo późno zajęły się kwestiami ochrony zdrowia pracowników i 
warunków pracy we Wspólnocie Europejskiej. Pierwsze kroki w tej dziedzinie poczynione 
zostały w latach siedemdziesiątych i na początku lat osiemdziesiątych wraz z opracowaniem 
dyrektywy Seveso i utworzeniem komitetu konsultacyjnego na rzecz bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia pracowników, co przyczyniło się do pewnego rozwoju szczegółowych 
programów ochrony zdrowia pracowników w ówczesnej Europejskiej Wspólnocie Węgla i 
Stali.

Dyrektywa 83/477/EWG w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z 
narażeniem na działanie azbestu jest typowym przykładem pierwszego poziomu częściowego 
zainteresowania omawianą dziedziną, być może ze względu na wskaźnik ryzyka, które stało 
się przedmiotem dyrektywy. Inne dziedziny, takie jak ogólny stan zdrowia pracowników i 
warunki pracy, organizacja służby zdrowia, higieny i bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz 
rzeczywista lista chorób zawodowych nie spotkały się z jednomyślną aprobatą państw 
członkowskich.

Mówiono w tamtych czasach o zjawisku dumpingu społecznego lub o nielojalnej konkurencji 
ze strony przedsiębiorstw i krajów, które nie inwestowały w bezpieczeństwo i ochronę 
zdrowia pracowników.

W 1989 r. wraz z opublikowaniem dyrektywy ramowej 89/391/EWG nastąpił znaczący 
postęp odpowiadający wcześniejszym inicjatywom Światowej Organizacji Zdrowia i jej 
programom na rzecz ochrony zdrowia pracowników, co stanowiło przede wszystkim 
odpowiedź na konwencje i zalecenia Światowej Organizacji Pracy z 1981 r. i z 1985 r., z 
których pierwsze odnosiły się do ochrony zdrowia pracowników, a drugie do organizacji 
służb ochrony zdrowia w miejscu pracy.

Po rzeczonej dyrektywie ramowej opracowano co najmniej szesnaście dyrektyw, których 
celem było stopniowe harmonizowanie warunków pracy w rozszerzonej Wspólnocie 
Europejskiej.

Jeszcze w latach dziewięćdziesiątych opublikowano inne dyrektywy w sprawie ochrony 
młodych pracowników, pracowników czasowych i pracujących na statkach. Dziś można 
zauważyć, że duża część opracowanych wówczas dyrektyw nie przyniosła skutków 
praktycznych. Można by wymienić wiele powodów tego stanu rzeczy, a przede wszystkim 
brak kontroli wykonawczej zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym. 

Chociaż prawie wszystkie dyrektywy - począwszy od dyrektywy ramowej z 1989 r. w 
sprawie stosowania środków przeznaczonych na promowanie poprawy bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia pracowników w miejscu pracy - zawierają zapis przewidujący, że państwa 
członkowskie przedstawiają Komisji sprawozdanie z praktycznego wykonania zawartych w 
nich przepisów wraz z opiniami partnerów społecznych, wiadomo, że niektóre państwa 
członkowskie nie przedłożyły omawianych sprawozdań. 
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II - Wniosek Komisji Europejskiej

Wniosek, jaki Komisja teraz przedstawia, ma na celu uproszczenie i racjonalizację przepisów 
zawartych w dyrektywach wspólnotowych dotyczących ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
pracowników w miejscu pracy, które nakładają na państwa członkowskie i Komisję 
obowiązek w zakresie sporządzania sprawozdań z praktycznego stosowania przepisów.

Sporządzanie sprawozdań z praktycznego wprowadzania w życie przez państwa 
członkowskie przewidziane jest obecnie w różnych odrębnych dyrektywach, które 
wyznaczają różne terminy: niektóre co cztery lata, inne co pięć lat. W chwili obecnej Komisja 
proponuje sporządzanie jednego sprawozdania co pięć lat.

III - Propozycje poprawek

Chociaż Komisja odnosi się do konieczności uproszczenia omawianej procedury powołując 
się na uwarunkowania administracyjne utrudniające i biurokratyzujące realizację każdego ze 
sprawozdań, prawdą jest, że istnieje potrzeba wypracowania lepszej koordynacji i 
wzajemnego oddziaływania różnych dyrektyw, a zatem uzyskania skutecznej i porównawczej 
analizy różnych strategii w dziedzinie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w każdym państwie 
członkowskim.

W związku z powyższym oraz by propozycja sporządzenia jednego sprawozdania co pięć lat 
odpowiadała potrzebom ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy, nie można w 
żaden sposób osłabiać ani obniżać wartości specyficznych aspektów przewidzianych w każdej 
dyrektywie.

Jedno sprawozdanie musi zawierać ocenę wszystkich aspektów związanych z praktycznym 
stosowaniem różnych dyrektyw. Musi również przekazywać informacje oparte na 
rozróżnieniu płci i szczegółowe dane odnoszące się do rodzaju problemów, na jakie 
napotykają kobiety i mężczyźni, oraz do formy, w jakiej odnosi się do nich polityka w 
zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy

Struktura omawianego sprawozdania określona zostanie przez Komisję we współpracy z 
komitetem konsultacyjnym na rzecz ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy i 
zawierać będzie część ogólną obejmującą przepisy dyrektywy ramowej 89/391/EWG 
związane ze wspólnymi zasadami i aspektami mającymi zastosowanie do wszystkich 
pozostałych dyrektyw szczegółowych.

Rzeczoną część ogólną uzupełniać będą szczegółowe rozdziały na temat stosowania każdego 
z odrębnych aspektów każdej dyrektywy, wraz ze szczegółowymi wskaźnikami, o ile są one 
dostępne, i opiniami partnerów społecznych, którzy muszą aktywnie uczestniczyć w 
opracowywaniu tej części. Omawiana część ogólna zawierać musi także opis i ocenę strategii 
i systemów zapobiegania stosowanych w każdym państwie członkowskim.

Nalegamy jednak na zastosowanie polityki prawdziwego zbliżenia w celu poprawy praktyk 
stosowanych przez różne państwa członkowskie. Komisja powinna zatem w trybie pilnym 
przedstawić pogłębione sprawozdanie z sytuacji we wszystkich państwach członkowskich 
oraz by przeprowadziła przegląd wspólnie opracowanej polityki na rzecz poprawy dobrobytu 
pracowników w miejscu pracy.


