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PR_COD_1am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
 večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
 večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
  večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča

 absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
 absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
 večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
 večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
 absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
 večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 
89/391/EGS, njenih posebnih direktiv in direktiv Sveta 83/477/EGS, 91/383/EGS, 
92/29/EGS in 94/33/ES za poenostavitev in racionalizacijo poročil v zvezi s praktičnim 
izvajanjem
(KOM(2006)0390 – C6-0242/2006 – 2006/0127(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2006)0390)1,

– ob upoštevanju člena 251(2) in člena 137(2) pogodbe o ES, na podlagi katerih je Komisija 
Parlamentu podala predlog (C6-0242/2006),

– ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A6-0000/2006),

1. sprejme predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
ČLEN 1

Člen 17 a, odstavek 1 (Direktiva 89/391/EGS)

1. Države članice Komisiji vsakih pet 
predložijo enotno poročilo o praktičnem 
izvajanju te direktive in posebnih direktiv v 
smislu člena 16(1) ter navedejo stališča 
socialnih partnerjev.

1. Države članice Komisiji vsakih pet let
predložijo enotno poročilo o praktičnem 
izvajanju te direktive in posebnih direktiv v 
smislu člena 16(1) ter navedejo stališča 
socialnih partnerjev. V poročilu se ocenijo 
razne točke v zvezi s praktičnim 
izvajanjem posameznih direktiv in 
navedejo informacije, ločene po spolu, ter 
posebni podatki, iz katerih je razvidno, 
kako na ženske in moške vplivajo težave 

  
1 UL C ... / Še neobjavljeno v UL.
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in politika na področju zdravja in varnosti 
pri delu.

Obrazložitev

Pomembno je, da se dojamejo posledice vprašanj zdravja in varnosti pri delu na zdravje 
žensk in moških.

Predlog spremembe 2
ČLEN 1

Člen 17 a, odstavek 2 (Direktiva 89/391/EGS)

2. Komisija določi strukturo poročila v 
sodelovanju s Svetovalnim odborom za 
varnost in zdravje pri delu.

2. Komisija določi strukturo poročila 
skupaj z vprašalnikom, ki določa njegovo 
vsebino v sodelovanju s Svetovalnim 
odborom za varnost in zdravje pri delu.

Poročilo vključuje splošni del, ki obsega 
določbe te direktive, in posebna poglavja, 
ki obsegajo vidike v zvezi z izvajanjem
direktiv iz odstavka 1.

Poročilo vključuje splošni del, ki obsega 
določbe te direktive, povezane s skupnimi 
načeli in točkah, ki veljajo za vse direktive
iz odstavka 1. Poleg splošnega dela je v 
posameznih poglavjih obravnavano 
izvajanje posebnih vidikov posameznih 
direktiv, vključno s posebnimi kazalci, 
kjer so na voljo, skupaj z mnenjem 
socialnih partnerjev. V poročilu so tudi 
opisane ter ocenjene strategije in sistemi 
za preprečevanje v posameznih državah 
članicah, da se doseže visoka raven 
zdravja, varnosti in dobrega počutja 
delavcev pri delu.

Obrazložitev

V enotnem poročilu ne smejo biti zanemarjene posamezne zadeve, zajete v ločenih posebnih 
poročilih, ki jih predvidevajo obstoječe direktive. Zato je treba obseg poročila razširiti, da 
bodo vanj vključeni tudi posebni kazalci ter opis in ocena strategij in sistemov za 
preprečevanje, ki jih države članice uporabljajo za dosego visoke ravni zdravja, varnosti in 
dobrega počutja delavcev pri delu.

Predlog spremembe 3
ČLEN 1

Člen 17 a, odstavek 3 (Direktiva 89/391/EGS)
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3. Komisija pošlje strukturo poročila 
skupaj z vprašalnikom v zvezi z njegovo 
vsebino državam članicam šest mesecev 
pred koncem obdobja, ki ga zajema 
poročilo. Poročilo se pisno predloži 
Komisiji v devetih mesecih po koncu 
petletnega obdobja, ki je zajeto v poročilu.

3. Komisija pošlje strukturo poročila 
skupaj z omenjenim vprašalnikom 
državam članicam vsaj šest mesecev pred 
koncem obdobja, ki ga zajema poročilo.
Poročilo se pisno predloži Komisiji v 
devetih mesecih po koncu petletnega 
obdobja, ki je zajeto v poročilu.

Obrazložitev

Države članice morajo biti s sestavo poročila seznanjene čim bolj vnaprej.

Predlog spremembe 4
ČLEN 3

S/z [datum, ki se ga določi, naveden v 
členu 4] se razveljavijo naslednje določbe:

Z/s ...* se razveljavijo naslednje določbe:

* Datum začetka veljavnosti te direktive.

Obrazložitev

Datum razveljavitve navedenih določb mora sovpadati z datumom začetka veljavnosti 
direktive.

Predlog spremembe 5
ČLEN 5

Ta direktiva začne veljati […] dan po 
objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta direktiva začne veljati na dan po objavi 
v Uradnem listu Evropske unije.

Obrazložitev

Direktiva mora začeti veljati na dan po objavi v Uradnem listu.
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OBRAZLOŽITEV

I – Uvod

Komisija in Svet sta se začela s temo zdravja in delovnih pogojev delavcev v Evropski 
skupnosti ukvarjati zelo pozno. Razprava o delovnih pogojih se je začela v sedemdesetih letih 
in v začetku osemdesetih let s sprejetjem direktive Seveso in ustanovitvijo Svetovalnega 
odbora za varnost in zdravje pri delu, kar je na nek način pomenilo nadaljevanje posebnih 
programov o zdravju delavcev, vzpostavljenih v okviru Evropske skupnosti za premog in 
jeklo.

Direktiva 83/477/EGS o varstvu delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti azbestu pri 
delu je zgled za takšna prvostopenjska delna prizadevanja, tj. opredeljena na osnovi določenih 
dejavnikov tveganja, ki so predmet direktiv. Drugih tem, kot so splošno zdravje delavcev in 
delovni pogoji, organizacija zdravstvenih, higienskih in varnostnih storitev pri delu ter 
seznam poklicnih bolezni, države članice niso soglasno sprejele.

Takrat je bil tudi uveden izraz „socialni damping“ za nelojalno konkurenco podjetij in držav, 
ki niso vlagale v varnost in zdravje svojih delavcev.

Leta 1989 je tema okvirne direktive (Direktiva 89/397/EGS) zaznamovala pomemben korak, 
saj so bile vanjo zajete predhodne pobude Svetovne zdravstvene organizacije v okviru njenih 
delovnih programov, in zlasti zato, ker je pomenila odziv na konvencije in priporočila 
Mednarodne delovne organizacije o zdravju delavcev (1981) ter o službah medicine dela 
(1985).

Omenjeni okvirni direktivi je sledilo najmanj šestnajst direktiv, katerih cilj je bil nadgraditi 
usklajevanje delovnih pogojev v razširjeni Skupnosti.

V devetdesetih letih so bile sprejete še druge direktive o zaščiti mladih delavcev, začasnih 
delavcev in ladijskega osebja. Kot lahko vidimo danes, rezultati velikega števila direktiv niso 
bili sorazmerni in praktični. Možnih razlogov za to je več, na primer ta, da izvajanje ni 
nadzorovano niti na nacionalni ravni niti na ravni Evropske unije.

Čeprav vse direktive, vključno z okvirno direktivo iz leta 1989 o uvajanju ukrepov za 
spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu, izrecno pozivajo države članice, 
naj Komisiji poročajo o praktičnem izvajanju določb in pri tem predložijo tudi mnenja 
socialnih partnerjev, je splošno znano, da nekatere države članice zahtevanih poročil niso 
podale.

II – Predlog Komisije

Predlog Komisije vsebuje cilje za poenostavitev in racionalizacijo določb direktiv Skupnosti v 
zvezi z zdravjem in varnostjo delavcev pri delu, ki državam članicam ter Komisiji nalagajo 
obveznost, da morajo pripraviti poročila o praktičnem izvajanju.
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Sedaj morajo države članice tovrstna poročila oblikovati v okviru drugih direktiv, vendar je 
pogostost različna – nekatera poročila je treba predložiti vsaka štiri leta, druga vsakih pet let. 
Komisija predlaga predložitev enotnega poročila vsakih pet let.

III – Predlogi sprememb

Komisija navaja potrebo po poenostavitvi postopka, saj z njim povezane upravne omejitve 
pripravo poročil le še dodatno otežujejo in upočasnjujejo. Vendar je še bolj potrebno tesneje 
uskladiti posamezne direktive in povečati učinkovitost medsebojnega delovanja, da se 
zagotovi osnova za konstruktivno primerjalno analizo raznih zdravstvenih in varnostnih 
strategij v posameznih državah članicah.

Zato posamezne zadeve, zajete v različnih direktivah, ne smejo biti nikakor zmanjšane ali 
podcenjene, če predlog za predložitev enotnega poročila vsakih pet let izpolnjuje zdravstvene 
in varnostne potrebe pri delu.

Enotno poročilo mora vsebovati oceno raznih točk, ki zadevajo praktično izvajanje 
posameznih direktiv, ter informacije, ločene po spolu, in posebne podatke o tem, kako na 
ženske in moške vplivajo težave in politika na področju zdravja in varnosti pri delu.

Strukturo poročila določi Komisija v sodelovanju s Svetovalnim odborom za varnost in 
zdravje pri delu. Poročilo mora vsebovati splošni del, ki zajema določbe okvirne direktive 
(Direktiva 89/391/EGS) o skupnih načelih in točkah, ki veljajo za vse direktive.

Poleg splošnega dela mora biti v posameznih poglavjih obravnavano izvajanje posameznih 
vidikov vsake direktive, vključno s posebnimi kazalci, kjer so na voljo, skupaj s stališči 
socialnih partnerjev, ki morajo aktivno sodelovati pri oblikovanju poročil. V poročilu morajo 
biti tudi opisane ter ocenjene strategije in sistemi za preprečevanje v posameznih državah 
članicah.

Naše mnenje je, da je pri tem potrebno tudi oblikovanje politike, ki zagotavlja resnično 
nadgrajevanje usklajevanja različnih praks v državah članicah, zato mora Komisija podati 
poglobljeno poročilo o splošnem stanju v državah članicah. Poleg tega je treba oblikovati tudi 
usklajeno politiko za izboljšanje dobrega počutja delavcev pri delu.
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