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PR_COD_2app

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. W aktach zmieniających powtórzone bez zmian fragmenty 
obowiązującego przepisu, do którego Parlament - w przeciwieństwie do 
Komisji - proponuje poprawki, zaznaczane są wytłuszczonym drukiem. 
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...]. Oznakowanie zwykłą kursywą jest wskazówką dla służb 
technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów tekstu legislacyjnego 
w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia 
publicznego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy
(9815/3/2008 – C6-0343/2008 – 2007/0020(COD))

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wspólne stanowisko Rady (9815/3/2008 – C6-0343/2008),

– uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu1 dotyczące wniosku Komisji 
przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2007)0046),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 traktatu WE,,

– uwzględniając art. 67 Regulaminu,

– uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Ochrony 
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
(A6-0425/2008),

1. zatwierdza wspólne stanowisko;

2. stwierdza, że akt prawny zostaje przyjęty zgodnie ze wspólnym stanowiskiem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady 
aktu prawnego, zgodnie z art. 254 ust. 1 traktatu WE;

4. zobowiązuje swojego Sekretarza Generalnego do podpisania aktu prawnego, po 
sprawdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do 
przygotowania jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w 
porozumieniu z Sekretarzem Generalnym Rady;

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

1 Teksty przyjęte dnia 17.10.2008, P6_TA(2007)0501.
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UZASADNIENIE

Celem niniejszego projektu rozporządzenia jest utworzenie ram prawnych do sporządzania 
statystyk Wspólnoty w dwóch dziedzinach, zdrowiu publicznym oraz ochronie zdrowia i 
higieny pracy. Statystyki te powinny przyjąć formę zharmonizowanych i wspólnych danych 
zbieranych i sporządzanych przez Eurostat, krajowe instytuty statystyczne oraz inne organy 
krajowe odpowiedzialne za dostarczanie oficjalnych statystyk. 

W chwili obecnej informacje statystyczne dotyczące zdrowia publicznego oraz ochrony 
zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy są zbierane na zasadzie dobrowolności. Przyjęcie 
przedmiotowego rozporządzenia sformalizuje obecne „gentlemen's agreement” i 
zagwarantuje ciągłość gromadzenia danych oraz ich jakość i porównywalność.

Pierwsze czytanie 

Zdrowie publiczne wchodzi w zakres kompetencji Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, 
Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, natomiast ochrona zdrowia i 
bezpieczeństwo w miejscu pracy wchodzą w zakres kompetencji Komisji Zatrudnienia i 
Spraw Socjalnych. W związku z tym w pierwszym czytaniu do projektu zastosowano art. 47 
(procedura obejmująca zaangażowane komisje), dający Komisji Zatrudnienia i Spraw 
Socjalnych w szczególności prawo dotyczące załącznika IV (Wypadki przy pracy) oraz 
załącznika V (Choroby zawodowe i inne problemy zdrowotne związane z pracą). Ani komisja 
przedmiotowo właściwa, ani komisja opiniodawcza nie zgłosiły radykalnych poprawek do 
tekstu Komisji. 

W pierwszym czytaniu w listopadzie 2007 r. Parlament Europejski przyjął 12 poprawek do 
wniosku Komisji. Większość z nich dotyczy kwestii horyzontalnych, takich jak włączenie 
problematyki płci i wieku do zmiennych dotyczących podziału oraz dodatkowe finansowanie 
obu obszarów objętych rozporządzeniem za pośrednictwem niektórych programów 
wspólnotowych. Parlament zaapelował także o skoordynowanie działalności Wspólnoty w 
dziedzinie statystyki z działalnością odnośnych organizacji międzynarodowych. Niektóre 
przyjęte poprawki dotyczyły załączników w aspekcie wyłącznie zdrowia publicznego i 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy, jak np. gromadzenie danych dotyczących 
ochrony przed pandemiami i chorobami zakaźnymi. 

Podczas prowadzonych potem negocjacji z Prezydencją Słoweńską uzgodniono, że prawie 
wszystkie poprawki przyjęte przez Parlament Europejski zostaną włączone do wspólnego 
stanowiska, w całości lub w nieznacznie zmienionej formie. Rada również dokonała pewnych 
zmian w tekście, ale ogólnie rzecz biorąc były one możliwe do przyjęcia dla sprawozdawcy i 
sprawozdawców posiłkowych. W ten sposób mogli oni dojść do porozumienia w sprawie 
całego tekstu przedstawionego przez Prezydencję ostatniej wiosny. To „wczesne 
porozumienie w drugim czytaniu” zostało potwierdzone pismem przewodniczącego Komisji 
Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, M. 
Ouzký'ego, skierowanym do Prezydencji Słoweńskiej.

Stanowisko sprawozdawcy
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Ponieważ wspólne stanowisko przyjęte przez Radę w dniu 2 października 2008 r. odpowiada 
„wczesnemu porozumieniu w drugim czytaniu” osiągniętemu z Prezydencją Słoweńską na 
wiosnę 2008 r., sprawozdawca zaleca komisji jego bezzwłoczne przyjęcie bez poprawek.
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