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PR_COD_1am

Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu 
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES a článkom 
7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície 
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava, čo pomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé 
chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované 
opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 
Rady 89/391/EHS, jej samostatné smernice, ako aj smernice Rady 83/477/EHS, 
91/383/EHS, 92/29/EHS a 94/33/ES s cieľom zjednodušiť a zracionalizovať správy o 
implementácii v praxi 
(KOM(2006)0390 – C6-0242/2006 – 2006/0127(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2006)0390)1,

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 137 ods. 2 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými 
Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0242/2006),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A6-0000/2006),

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj 
návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
ČLÁNOK 1

Článok 17a odsek 1 (smernica 89/391/EHS

1. Každých päť rokov predkladajú členské 
štáty Komisii jednu správu o implementácii
tejto smernice, ako aj samostatných 
smerníc v zmysle článku 16 ods. 1 v praxi, 
a uvedú v nej stanovisko sociálnych 
partnerov.

1. Každých päť rokov predkladajú členské 
štáty Komisii jednu správu o plnení tejto 
smernice, ako aj samostatných smerníc v 
zmysle článku 16 ods. 1 v praxi, a uvedú 
v nej stanovisko sociálnych partnerov. 
Správa posúdi rôzne stránky spojené 
s praktickou realizáciou jednotlivých 
smerníc, poskytne informácie 
klasifikované podľa rodu a osobitné 
údaje, ktoré ukážu vplyv problémov 

  
1 Ú. v. C ... / Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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a politiky z oblasti zdravia a bezpečnosti 
pri práci na ženy a mužov.

Odôvodnenie

Je dôležité vedieť, aký vplyv na zdravie žien a mužov majú otázky zdravia a bezpečnosti na 
pracovisku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
ČLÁNOK 1

Článok 17a odsek 2 (smernica 89/391/EHS

2. Štruktúru správy stanovuje Komisia v 
spolupráci s Poradným výborom pre 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

2. Štruktúru správy spolu s dotazníkom, 
ktorý spresní jej obsah, stanovuje Komisia 
v spolupráci s Poradným výborom pre 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Zahŕňa všeobecnú časť týkajúcu sa 
ustanovení tejto smernice, ako aj osobitné 
kapitoly, týkajúce sa aspektov 
implementácie smerníc uvedených v 
odseku 1.

Správa zahŕňa všeobecnú časť týkajúcu sa 
ustanovení tejto smernice, ktoré sa 
vzťahujú na spoločné zásady a oblasti 
aplikovateľné na všetky smernice uvedené
v odseku 1. Okrem všeobecnej časti 
špecifické kapitoly sa budú zaoberať 
plnením konkrétnych aspektov každej 
smernice vrátane osobitných 
ukazovateľov, ak budú k dispozícii, 
a budú obsahovať aj stanovisko 
sociálnych partnerov. Správa opíše 
a zhodnotí aj stratégie a systémy 
prevencie, ktoré boli aplikované 
v členských štátoch na dosiahnutie 
vysokej úrovne zdravia a bezpečnosti 
pracovníkov a ich dobrých podmienok pri 
práci.

Odôvodnenie

Spoločná správa nesmie zanedbať konkrétne oblasti jednotlivých špecifických správ 
súčasných smerníc. Jej záber by sa mal byť preto rozšíriť, aby zahrnula osobitné ukazovatele, 
opis a hodnotenie preventívnych stratégií a systémov, ktoré sa používajú v členských štátoch 
na dosiahnutie vysokej úrovne zdravia a bezpečnosti pracovníkov a ich dobrých pracovných 
podmienok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
ČLÁNOK 1

Článok 17a odsek 3 (smernica 89/391/EHS
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3. Komisia zašle členským štátom 
štruktúru správy spolu s dotazníkom 
upresňujúcim jej obsah šesť mesiacov 
pred uplynutím obdobia, na ktoré sa správa 
vzťahuje. Správa je predložená Komisii do 
deviatich mesiacov po skončení 
päťročného obdobia, na ktoré sa vzťahuje.

3. Komisia zašle členským štátom 
štruktúru správy spolu s uvedeným
dotazníkom najmenej šesť mesiacov pred 
uplynutím obdobia, na ktoré sa správa 
vzťahuje.  Správa je predložená Komisii do 
deviatich mesiacov po skončení 
päťročného obdobia, na ktoré sa vzťahuje.

Odôvodnenie

Pre členské štáty je dôležité, aby boli čo možno najskôr vopred informované o štruktúre 
správy. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
ČLÁNOK 3

S účinnosťou od [upresniť dátum, 
uvedený v článku 4] sa zrušujú tieto 
ustanovenia:

S účinnosťou od ...* sa rušia tieto 
ustanovenia:

* Dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

Odôvodnenie

Dátum zrušenia vymenovaných ustanovení by mal byť totožný s dátumom nadobudnutia 
účinnosti smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
ČLÁNOK 5

Táto smernica nadobúda účinnosť .. dňom 
nasledujúcim po jej uverejnení v Úradnom 
vestníku Európskej únie.

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jej uverejnení v Úradnom 
vestníku Európskej únie.

Odôvodnenie

Smernica by mala nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jej uverejnení v Úradnom 
vestníku Európskej únie.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

I. – Úvod
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V Európskych spoločenstvách sa Komisia a Rada začali zaoberať problematikou zdravotných 
a pracovných podmienok pracujúcich príliš neskoro. V sedemdesiatych rokoch a začiatkom 
osemdesiatych rokov 20. storočia boli smernica Seveso a založenie Poradného výboru pre 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci prvými príkladmi zvýšeného záujmu o pracovné 
podmienky a boli istým spôsobom pokračovaním osobitných programov týkajúcich sa zdravia 
pracujúcich zavedených v rámci Európskeho spoločenstva uhlia a ocele.

Smernica 83/477/EHS o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom azbestu pri 
práci je príkladom prvého čiastočného záujmu, vymedzeného danými rizikovými faktormi, 
ktoré boli predmetom smerníc. Pre ďalšie oblasti, ako sú napríklad celkové zdravie 
pracujúcich a pracovné podmienky, organizácia zdravotníckych, hygienických 
a bezpečnostných služieb na pracovisku, ako aj zoznam chorôb z povolania sa nepodarilo 
získať jednotný súhlas členských štátov. 

V tom čase sa zaviedol výraz „sociálny damping“ na označenie nespravodlivej konkurencie 
zo strany niektorých spoločností a krajín, ktoré neinvestovali do bezpečnosti a zdravia svojich 
pracovníkov.

V roku 1989 bola vydaná rámcová smernica (smernica EHS 89/391), ktorá znamenala 
významný pokrok a zodpovedala predchádzajúcim iniciatívam programov Svetovej 
zdravotníckej organizácie z oblasti zdravia pracovníkov, a najmä bola odpoveďou na 
dohovory a odporúčania Medzinárodnej organizácie práce z rokov 1981 a 1985, ktoré sa 
týkali zdravia pracovníkov a organizácie zamestnaneckých zdravotníckych služieb.

Po tejto rámcovej smernici nasledovalo prinajmenšom 16 smerníc zameraných na zvýšenie 
harmonizácie pracovných podmienok v rozšírených spoločenstvách.

Do deväťdesiatych rokov boli postupne vydané ďalšie smernice na ochranu mladých 
pracovníkov, dočasných zamestnancov a lodných posádok. Ako dnes vidno, množstvo 
smerníc neviedlo k porovnateľným praktickým výsledkom. Existuje pre to mnoho dôvodov 
a jedným z nich je fakt, že plnenie smerníc sa nesleduje na úrovni štátov ani zo strany  
Európskej únie.

Hoci takmer všetky tieto smernice, počnúc rámcovou smernicou z r. 1989 o zavádzaní 
opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci, výslovne 
vyzývajú členské štáty, aby podali Komisii správy o praktickom plnení ich ustanovení vrátane 
názorov sociálnych partnerov, je všeobecne známe, že niektoré štáty potrebné správy 
nevyhotovili.

II. – Návrh Európskej komisie

Cieľom návrhu, ktorý teraz predložila Komisia, je zjednodušiť a zracionalizovať ustanovenia 
smerníc Spoločenstva z oblasti zdravia pracovníkov a bezpečnosti pri práci o povinnosti 
členských štátov a Komisie vypracovať správy o ich praktickom plnení.

V súčasnosti sa od členských štátov žiada, aby vyhotovili takéto správy podľa niekoľkých 
samostatných smerníc, ale ich frekvencia je rôzna: niektoré správy treba urobiť každé štyri 
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roky, iné každých päť rokov. Komisia teraz navrhuje vypracovanie jednej spoločnej správy 
každých päť rokov.

III – Podané pozmeňujúce a doplňujúce návrhy

Komisia sa zmieňuje o potrebe zjednodušiť postup, aby sa obmedzila administratívna práca, 
ktorá sťažuje zhotovenie každej správy a zamestnáva veľa úradníkov; čo však je skutočne 
potrebné, je tesnejšia koordinácia jednotlivých smerníc a ich efektívnejšia súčinnosť, aby sa 
vytvoril základ na konštruktívnu porovnávaciu analýzu rôznych stratégií z oblasti zdravia 
a bezpečnosti, ktoré uskutočňujú členské štáty.

Preto ak má jedna navrhovaná správa za obdobie piatich rokov plniť požiadavky na zdravotné 
a bezpečnostné potreby na pracovisku, nemožno za žiadnych okolností oslabiť ani 
podhodnotiť špecifické otázky stanovené v jednotlivých smerniciach.

Jedna správa má vyhodnotiť rôzne aspekty, ktoré súvisia s praktickým plnením rozličných 
smerníc. Mala by poskytnúť aj informácie klasifikované podľa pohlavia a osobitné údaje, 
ktoré ukážu, ako problémy a politiky z oblasti zdravia a bezpečnosti pri práci vplývajú na 
ženy a mužov.

Štruktúru správy stanovuje Komisia v spolupráci s Poradným výborom pre bezpečnosť 
a ochranu zdravia pri práci; správa obsahuje všeobecnú časť s ustanoveniami z rámcovej 
smernice (smernice EHS 89/391), ktoré sa vzťahujú na všeobecné zásady a oblasti 
aplikovateľné na všetky ostatné jednotlivé smernice. 

Okrem všeobecnej časti špecifické kapitoly by sa mali zaoberať plnením konkrétnych 
aspektov každej smernice vrátane osobitných ukazovateľov, ak budú k dispozícii, a budú 
obsahovať aj názor sociálnych partnerov, ktorí by mali byť aktívne zapojení do vypracovania 
návrhu správy. Správa by mala opísať a vyhodnotiť aj stratégie a systémy prevencie, ktoré sa 
uplatňujú v každom z členských štátov. 

Podľa nášho názoru je však potrebný postup zameraný na skutočné zosúladenie praxe 
v členských štátoch. Preto je nutné, aby Komisia predložila hĺbkovú správu o celkovej situácii 
v členských štátoch a aby sa našiel koordinovaný postup na zlepšenie situácie pracovníkov na 
pracoviskách.


