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Resolucija Evropskega parlamentao predlogu direktive Sveta o izvajanju okvirnega 
sporazuma o preprečevanju ostrih poškodb v bolnišnicah in zdravstvenem sektorju, ki 
sta ga sklenila HOSPEEM in EPSU
(KOM(2009)0577)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije za direktivo Sveta o izvajanju okvirnega sporazuma o 
preprečevanju ostrih poškodb v bolnišnicah in zdravstvenem sektorju, ki sta ga sklenila 
HOSPEEM in EPSU (KOM(2009)577),

– ob upoštevanju členov 153(1)(a) in 155 Pogodbe o delovanju EU,

– ob upoštevanju Listine o temeljnih pravicah Evropske unije, zlasti člena 31(1),

– ob upoštevanju Direktive Sveta 89/391/EGS z dne 12. junija 1989 o uvajanju ukrepov za 
spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu1,

– ob upoštevanju Direktive Sveta 89/655/EGS z dne 30. novembra 1989 o minimalnih 
varnostnih in zdravstvenih zahtevah za uporabo delovne opreme delavcev pri delu (druga 
posebna direktiva v smislu člena 16 (1) Direktive 89/391/EGS)2,

– ob upoštevanju Direktive Sveta 89/656/EGS z dne 30. novembra 1989 o minimalnih 
varnostnih in zdravstvenih zahtevah za uporabo delovne opreme delavcev pri delu (druga 
posebna direktiva v smislu člena 16 (1) Direktive 89/391/EGS)3,

– ob upoštevanju Direktive Evropskega parlamenta In Sveta 2000/54/ES z dne 18. 
septembra 2000 o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti biološkim 
dejavnikom pri delu (sedma posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 
89/391/EGS)4, 

– ob upoštevanju okvirnega sporazuma o preprečevanju ostrih poškodb v bolnišnicah in 
zdravstvenem sektorju, ki sta ga sklenila HOSPEEM in EPSU,

– ob upoštevanju dejstva, da navedeni sporazum vsebuje skupno zahtevo, naj ga Komisija 
izvaja s sklepom Sveta na predlog Komisije v skladu s členom 155(2) Pogodbe o 
delovanju EU,

                                               
1 UL L 183, 29.6.1989, str. 1. 
2 UL L 393, 30.12.1989, str. 13. 
3 UL L 393, 30.12.1989, str. 18. 
4 UL L 262, 17.10.2000, str. 21. 
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– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 24. februarja 2005 o spodbujanju zdravja in 
varnosti na delovnem mestu1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 6. julija 2006 s priporočili Komisiji o zaščiti 
evropskih zdravstvenih delavcev pred krvno prenosljivimi okužbami, ki jih povzročajo 
injekcijske igle2,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. januarja 2008 o strategiji Skupnosti 2007–2012 
o zdravju in varnosti pri delu3,

– ob upoštevanju člena 84(3) svojega poslovnika,

A. ker se lahko pri poškodbah z injekcijskimi iglami prenese več kot 20 življenjsko nevarnih 
virusov, med drugim hepatitis B, hepatitis C in HIV/aids, kar je velika zdravstvena 
težava,

B. ker so neodvisne študije pokazale, da se lahko večina tovrstnih poškodb prepreči z 
ustreznim usposabljanjem, boljšimi delovnimi razmerami in splošno rabo varnejših 
medicinskih instrumentov, vključno z mehanizmi za zavarovanje ostrih delov,

C. ker strokovnjaki ocenjujejo, da se v Evropski uniji vsako leto zgodi do več kot milijon 
poškodb z injekcijskimi iglami,

D. ker je lahko psihološki in emocionalni vpliv po poškodbi z injekcijsko iglo ali drugim 
ostrim predmetom izredno velik, čeprav kasneje ne pride do okužbe, saj zadevni delavec 
in njegova družina več mesecev živijo v negotovosti glede zdravstvenih posledic 
poškodbe,

E. ker pobuda, da bi z zakonodajno rešitvijo omogočili ustrezno zaščito evropskih 
zdravstvenih delavcev pred smrtno nevarnimi okužbami zaradi poškodb z injekcijskimi 
iglami in drugimi ostrimi medicinskimi instrumenti, izhaja iz zgoraj navedene resolucije 
z dne 6. julija 2006,

F. ker močno primanjkuje medicinskega osebja, študije pa kažejo, da je eden od glavnih 
razlogov za neprivlačnost zdravstvenih poklicev velika nevarnost za zdravje, ki so ji ti 
poklici dnevno izpostavljeni; ker je bilo v evropskem poročilu o konkurenčnosti za 
leto 2004 ugotovljeno, da je vse večje pomanjkanje delavcev v zdravstvu v Evropski uniji 
še posebej zaskrbljujoče,

G. ker bo začetek veljavnosti okvirnega sporazuma pomemben prispevek k zaščiti zdravja in 
varnosti delavcev v bolnišnicah in zdravstvu,

                                               
1 UL C 304 E, 1.12.2005, str. 400.
2 UL C 303 E, 13.12.2006, str. 754.
3 UL C 41 E, 19.2.2009, str. 14.
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1. pozdravlja dejstvo, da ga je Komisija zaprosila za mnenje, še zlasti, ker je temu vprašanju 
že dolga leta posvečal precej pozornosti;

2. ugotavlja, da predlagana direktiva Sveta zajema najpomembnejše ugotovitve iz resolucije 
Parlamenta z dne 6. julija 2009;

3. ugotavlja, da so v okvirnem sporazumu, kakor so ga sklenili socialni partnerji in kakor ga 
je predlagala Komisija, zagotovljene zgolj minimalne zahteve; državam članicam in/ali 
socialnim partnerjem je treba dati proste roke in jih spodbuditi, naj sprejmejo dodatne 
ukrepe, ki bi bili ugodnejši za delavce v tem sektorju;

4. priporoča, naj se ukrepi, opredeljeni v predlagani direktivi, nujno sprejmejo in izvajajo, 
saj zadevni delavci čakajo že več kot pet let, odkar je bila Komisija prvič opozorjena na 
to pomembno vprašanje;

5. naroča svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in socialnim 
partnerjem, ki so podpisniki okvirnega sporazuma.


