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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för 
att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i texten. 
Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt som det finns skäl 
att korrigera innan den slutliga texten produceras (exempelvis om en 
språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar textavsnitt). Dessa förslag 
underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 
89/391/EEG, dess särdirektiv samt rådets direktiv 83/477/EEG, 91/383/EEG, 92/29/EEG 
och 94/33/EG för att förenkla och rationalisera rapporterna om det praktiska 
genomförandet
(KOM(2006)0390 – C6-0242/2006 – 2006/0127(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2006)0390)1,

– med beaktande av artiklarna 251.2 och 137.2 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0242/2006),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor
(A6-.../2006).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
ARTIKEL 1

Artikel 17a, punkt 1 (direktiv 89/391/EEG)

1. Vart femte år skall medlemsstaterna 
lämna in en rapport till kommissionen om 
det praktiska genomförandet av detta 
direktiv samt i särdirektiven enligt 
artikel 16.1, och däri ange 
arbetsmarknadens parters ståndpunkter.

1. Vart femte år skall medlemsstaterna 
lämna in en rapport till kommissionen om 
det praktiska genomförandet av detta 
direktiv samt i särdirektiven enligt 
artikel 16.1, och däri ange 
arbetsmarknadens parters ståndpunkter.
Rapporten skall innehålla en bedömning 
av olika aspekter på det praktiska 

  
1 EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.
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genomförandet av de olika direktiven och 
könsspecifik information med särskilda
uppgifter om hur kvinnor och män berörs 
av politik och problem relaterade till hälsa 
och säkerhet i arbetet.

Motivering

Det är viktigt att förstå hur frågor som har att göra med hälsa och säkerhet i arbetet påverkar 
kvinnors respektive mäns hälsa.

Ändringsförslag 2
ARTIKEL 1

Artikel 17a, punkt 2 (direktiv 89/391/EEG)

2. Rapportens utformning skall bestämmas 
av kommissionen i samarbete med 
rådgivande kommittén för 
arbetsmiljöfrågor.

2. Rapportens utformning, tillsammans 
med ett frågeformulär där dess innehåll 
preciseras, skall bestämmas av 
kommissionen i samarbete med rådgivande 
kommittén för arbetsmiljöfrågor.

Den skall innehålla en allmän del som 
omfattar bestämmelserna i detta direktiv 
samt olika kapitel för de särskilda 
aspekterna av genomförandet av de 
direktiv som avses i punkt 1.

Rapporten skall innehålla en allmän del 
som omfattar bestämmelser i detta direktiv 
som avser gemensamma principer och 
aspekter som är tillämpliga på samtliga
direktiv som avses i punkt 1. Den 
allmänna delen skall kompletteras av 
särskilda kapitel om tillämpningen av de 
specifika aspekterna i varje direktiv, med 
särskilda indikatorer, om sådana finns, 
och med uppgift om arbetsmarknadens 
parters ståndpunkter. Rapporten skall 
även innehålla en beskrivning och 
bedömning av strategier och system som 
används i medlemsstaterna för att uppnå 
en hög nivå när det gäller skyddet av
arbetstagarnas hälsa, säkerhet och 
välbefinnande i arbetet.

Motivering

I samlingsrapporten får man inte glömma bort de specifika aspekterna i de särskilda 
rapporter som skall utarbetas enligt befintliga direktiv. Därför bör rapportens 
tillämpningsområde vidgas så att den omfattar särskilda indikatorer och en beskrivning och 
bedömning av de skyddsstrategier och skyddssystem som används i medlemsstaterna för att 
uppnå höga nivåer avseende arbetstagarnas hälsa, säkerhet och välbefinnande i arbetet.
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Ändringsförslag 3
ARTIKEL 1

Artikel 17a, punkt 3 (direktiv 89/391/EEG)

3. Kommissionen skall översända 
rapportens struktur, tillsammans med ett
frågeformulär där rapportens innehåll 
preciseras, till medlemsstaterna 
sex månader innan den period som 
rapporten avser löper ut. Rapporten skall 
sändas till kommissionen senast nio 
månader efter utgången av den 
femårsperiod som rapporten avser.

3. Kommissionen skall översända 
rapportens struktur, tillsammans med ovan
nämnda frågeformulär, till 
medlemsstaterna senast sex månader innan 
den period som rapporten avser löper ut. 
Rapporten skall sändas till kommissionen 
senast nio månader efter utgången av den 
femårsperiod som rapporten avser.

Motivering

Det är viktigt att medlemsstaterna får kännedom om rapportens struktur så tidigt som möjligt.

Ändringsförslag 4
ARTIKEL 3, INLEDNINGEN

Följande bestämmelser skall upphöra att 
gälla den [det datum som anges i 
artikel 4]:

Följande bestämmelser skall upphöra att 
gälla den …*:

___________________

*Det datum då detta direktiv träder i kraft.

Motivering

Det datum då de listade bestämmelserna skall upphöra att gälla bör vara det datum då detta 
direktiv träder i kraft.

Ändringsförslag 5
ARTIKEL 5

Detta direktiv träder i kraft den […] dagen 
efter det att det har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning.

Detta direktiv träder i kraft dagen efter det 
att det har offentliggjorts i Europeiska 
unionens officiella tidning.

Motivering

Direktivet bör träda i kraft dagen efter att det offentliggjorts i den officiella tidningen.
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MOTIVERING

I Inledning

Inom den europeiska ekonomiska gemenskapen var arbetstagarnas hälsa och 
arbetsförhållanden frågor som kommissionen och rådet inte började intressera sig för förrän 
väldigt sent. På nittonhundrasjuttiotalet och i början av åttiotalet när Sevesodirektivet 
utarbetades och den rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor inrättades, togs för första 
gången arbetsmiljöfrågorna upp och en viss utveckling skedde genom de särskilda program 
för arbetstagarnas hälsa som inrättades inom dåvarande Europeiska kol- och stålgemenskapen.

Direktiv 83/477/EEG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för asbest i arbetet 
är modellexemplet för hur man började intressera sig för vissa hälsofrågor, definierade i 
enlighet med givna riskfaktorer, och sedan behandlade dem i direktiv. I andra ämnen såsom 
arbetstagarnas arbetsvillkor och hälsa i allmänhet, organisationen av hälsovård, hygien och 
säkerhet på arbetsplatsen eller arbetsrelaterade sjukdomar var medlemsstaterna inte beredda 
att fatta enhälliga beslut.

Det var nu man började använda begreppet social dumpning eller tala om illojal konkurrens 
från företag och länder som inte investerade i arbetstagarnas hälsa och säkerhet.

När ramdirektivet kom 1989 (direktiv 89/391/EEG) togs ett betydande steg framåt som 
speglade de initiativ som Världshälsoorganisationen tidigare tagit med sina program för 
arbetstagarnas hälsa och som var ett svar på Internationella arbetsorganisationens 
konventioner och rekommendationer från 1981 och 1985 om arbetstagarnas hälsa respektive 
hälsovård avseende arbetsrelaterade sjukdomar.

Ramdirektivet följdes av minst 16 direktiv som syftade till successiv harmonisering av 
arbetsvillkoren i den utvidgade europeiska gemenskapen.

Under nittiotalet utfärdades andra direktiv syftande till att skydda unga arbetstagare, tillfälligt 
anställda och arbetstagare ombord på fartyg. Som vi kan konstatera idag har den stora 
produktionen av direktiv inte lett till motsvarande praktiska resultat. Till det finns många 
möjliga orsaker, varav en är att genomförandet inte kontrolleras, vare sig på nationell nivå 
eller på EU-nivå.

I stort sett samtliga direktiv, med 1989 års ramdirektiv om åtgärder för att främja förbättringar 
av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet som första exempel, uppmanar medlemsstaterna 
att rapportera till kommissionen om det praktiska genomförandet av direktiven, men alla vet 
att några medlemsstater inte har utarbetat dessa rapporter.

II Kommissionens förslag

Det förslag som kommissionen nu presenterar syftar till att förenkla och rationalisera 
bestämmelserna i gemenskapens direktiv om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och att göra 
det obligatoriskt för medlemsstaterna att utarbeta rapporter om det praktiska genomförandet.
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För närvarande finns bestämmelser om att medlemsstaterna skall utarbeta sådana rapporter i 
flera direktiv, men bestämmelserna om hur ofta det skall ske varierar. Vissa rapporter skall 
utarbetas vart fjärde år, andra vart femte. Kommissionen föreslår nu att en samlingsrapport 
skall utarbetas vart femte år.

III Föreslagna ändringar

Kommissionen nämner behovet av att förenkla förfarandet vad gäller administrativa krav som 
försvårar och byråkratiserar utarbetandet av rapporter, men vad som verkligen behövs är ökad 
samordning och interaktion mellan de olika direktiven, så att man får en grund för konstruktiv 
jämförande analys av de olika hälso- och säkerhetsstrategierna i medlemsstaterna.

Om den föreslagna samlingsrapporten vart femte år skall kunna svara till behoven av hälsa 
och säkerhet på arbetsplatsen får alltså de särskilda frågor som behandlas i varje direktiv 
under inga omständigheter tonas ned eller underskattas.

I samlingsrapporten måste man bedöma olika aspekter av hur de olika direktiven tillämpats 
praktiskt. Man måste även ge jämställdhetsinriktad information och särskilda uppgifter som 
visar hur kvinnor och män berörs av politik och problem relaterade till hälsa och säkerhet i 
arbetet.

Rapportens utformning skall bestämmas av kommissionen i samarbete med rådgivande 
kommittén för arbetsmiljöfrågor och innehålla en allmän del som omfattar bestämmelser i 
ramdirektiv 89/391/EEG som avser gemensamma principer och aspekter som är tillämpliga på 
samtliga övriga särdirektiv. 

Den allmänna delen bör kompletteras av särskilda kapitel om tillämpningen av de specifika 
aspekterna i varje direktiv, med särskilda indikatorer, om sådana finns, och med uppgift om 
vilka ståndpunkter som intas av arbetsmarknadens parter, vilka bör delta aktivt i utarbetandet. 
Rapporten bör även innehålla en beskrivning och bedömning av skyddsstrategier och 
skyddssystem som används i medlemsstaterna.

Vi vill slutligen betona att man måste driva en politik för en äkta framåtsträvande tillnärmning 
av de olika medlemsstaternas praxis. Därför uppmanar vi kommissionen att lägga fram en 
djupgående rapport om den nuvarande situationen i medlemsstaterna som helhet och att 
försöka föra en samordnad politik för att förbättra arbetstagarnas välbefinnande i arbetet.
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