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UZASADNIENIE 

1. Wiele nowych propozycji Rady odnosi się do władz i struktur zarządzających Agencji (art. 
7 i 8), ale główne propozycje dotyczą powierzenia Agencji zadania (art. 3) polegającego nie 
tylko na gromadzeniu i przekazywaniu informacji, ale także analizowaniu danych 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy. Zdefiniowanie mierzalnych celów dla 
Europy jest niewykonalne bez tego rodzaju analizy.  
 
2. Stąd potrzeba bardziej wiarygodnych informacji i danych porównawczych, których obecnie 
brakuje ze względu na to, iż statystyki wypadków przy pracy oraz zachorowań są oceniane w 
różny sposób i przez różne organy w poszczególnych Państwach Członkowskich, bardziej z 
powodu różnic w ustawodawstwie ubezpieczeniowym niż w faktycznych kryteriach 
epidemiologicznych. Wiele wypadków, a jeszcze więcej przypadków zachorowań, nie zostaje 
więc zarejestrowanych.  
 
3. Należy pozytywnie ocenić politykę Unii Europejskiej i Państw Członkowskich, która 
przyniosła znaczną poprawę (liczba wypadków zmalała o 13%). Wyniki te są częściowo 
efektem prac Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy 
oraz Europejskiej Fundacji na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy w Dublinie, dwóch 
instytucji, które realizują odmienne zadania jednocześnie się uzupełniając.  
 
4. Jednakże pozostaje faktem, iż liczba wypadków możliwych do uniknięcia oraz wypadków 
śmiertelnych jest bardzo wysoka. Przede wszystkim występuje ogromna liczba zachorowań, 
których jedyną lub istotną przyczyną jest wykonywana praca. Obecnie konieczne jest 
zidentyfikowanie nie tylko sektorów obarczonych najwyższym ryzykiem (np. branża 
budowlana), co już uczyniono, ale także grup osób najbardziej narażonych ze względu na 
wiek (młodociani oraz starsi pracownicy) oraz warunki i okoliczności pracy takie, jak praca 
imigrantów, praca w sytuacjach nietypowych i niebezpiecznych, oraz zatrudnienie nielegalne, 
tj. sytuacje zatrudnienia osób o niskich kwalifikacjach i bez odpowiedniej reprezentacji 
związków zawodowych. Jedynie w ten sposób można przyczyniać się do „podnoszenia 
świadomości i lepszego przewidywania ryzyka” oraz planować skoordynowane projekty 
prewencyjne. 
 
5. W dzisiejszych czasach przedsięwzięcie takie jest sprzeczne z nasilającą się tendencją do 
traktowania bezpieczeństwa i higieny pracy głównie jako czynnika kosztów, a przepisów i 
inspekcji jako przeszkody na drodze do produktywnego rozwoju i konkurencyjności. Należy 
podkreślić, że „bezpieczne i zdrowe środowisko pracy [jest] jednym z kluczowych 
elementów” (patrz COM(2002) 118 z dnia 11.3.2002: nowa strategia Wspólnoty dotycząca 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy 2002-2006). Tezę tę można potwierdzić 
jeszcze dalej idącym porównaniem: w światowym rankingu państw ze względu na 
konkurencyjność sporządzonym przez Światowe Forum Gospodarcze na rok 2004 na 
pierwszym miejscu jest Finlandia, a wśród sześciu pierwszych państw znalazły się cztery 
najbardziej konkurencyjne państwa europejskie (Finlandia, Szwecja, Dania i Norwegia) 
posiadające najwyższe standardy bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy oraz najlepsze 
systemy opieki społecznej. 
 
6. Poza wzmocnieniem trójstronnej współpracy pomiędzy pracownikami, pracodawcami, i 
rządami istnieje także potrzeba włączenia „czwartego partnera”, którym są wysoce 
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zróżnicowane grupy osób zawodowo zaangażowanych w kwestie bezpieczeństwa i higieny w 
miejscu pracy: badaczy, lekarzy i pielęgniarek, specjalistów ds. ochrony zdrowia, 
ergonomistów, toksykologów, chemików, itp. Za pozytywną zmianę należy uznać fakt, iż 
ICOH (Międzynarodowa Komisja ds. Ochrony Zdrowia Pracowników) zwraca coraz większą 
uwagę na zagadnienia etyczne dotyczące związków pomiędzy pracą i zdrowiem. W 
uaktualnionej wersji swojego “Kodeksu Etycznego” Komisja kładzie szczególny nacisk na 
postrzeganie pracowników jako ludzi, a nie tylko jako elementy systemu produkcyjnego. Z 
drugiej strony należy skrytykować fakt, że w Szóstym Ramowym Programie Badań i 
Rozwoju Unii Europejskiej nie pojawiła się propozycja przeznaczenia funduszy na 
zagadnienia relacji pomiędzy pracą, bezpieczeństwem i higieną, pomimo tego, że nowe 
technologie i nowe zagrożenia będą wymagały dalszych badań. 
 
7. Propozycje organizacyjne wnoszone przez Radę zmierzają ku spełnieniu opisanych 
powyżej potrzeb. Razem z Europejską Fundacją na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy 
(Dublin), prowadzącą oryginalne prace badawcze, Agencja w Bilbao będzie mogła usprawnić 
swoje własne działania. Organizacja bazuje na modelu trójstronnej współpracy (pracownicy, 
firmy, rządy), który przynosi dobre efekty na poziomie europejskim, a który obecnie należy 
rozszerzyć „aż po same zakończenia nerwowe”, to znaczy tak, aby objąć nim organizacje 
peryferyjne. Należy podkreślić, że te organy, które mają swój wkład w udostępnianie, 
analizowanie i wykorzystanie danych, muszą posiadać swoją krajową platformę. Jednakże, w 
chwili obecnej w większości państw jedyną platformą ich działań jest ministerstwo pracy lub 
inne źródło rządowe, co może sprawiać, że ich prace są jednostronne a efektywność obniżona. 
 

POPRAWKI 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, właściwej dla tej sprawy, o 
naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek: 

 

Tekst proponowany przez Komisję1 

 

Poprawki Parlamentu 

 Poprawka 1 
PUNKT UZASADNIENIA 1 

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 2062/94 z 
dnia18 lipca1994 r. ustanawiające 
Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa i 
Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy zawiera 
postanowienia dotyczące celów, zadań i 
organizacji Agencji, a w szczególności jej 

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 2062/94 z 
dnia18 lipca1994 r. ustanawiające 
Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa i 
Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy zawiera 
postanowienia dotyczące celów, zadań i 
organizacji Agencji, a w szczególności jej 

                                                 
1 DZ.U. nr C xxx, z 12.10.2004, str. xxx. 
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zarządu. Do postanowień tych wniesiono 
poprawki po przystąpieniu Austrii, 
Finlandii i Szwecji, kiedy to do zarządu 
włączeni zostali nowi członkowie. 

zarządu. Do postanowień tych wniesiono 
poprawki po niedawnym rozszerzeniu, 
kiedy to do zarządu włączeni zostali nowi 
członkowie. 

 
 

 Poprawka 2 
PUNKT UZASADNIENIA 5 A (nowe) 

 (5a) Aby osiągnąć cele opisane powyżej, 
Agencja powinna nie tylko gromadzić i 
rozpowszechniać informacje, ale także 
analizować informacje, identyfikować 
zagrożenia i dobre praktyki oraz promować 
działania prewencyjne. W tym względzie 
należy wyjaśnić, że Agencja pełni rolę 
„obserwatorium zagrożeń” i powinna 
analizować zagrożenia, w szczególności te 
wyłaniające się, i promować działania 
prewencyjne. 

 
 

 Poprawka 3 
PUNKT UZASADNIENIA 6 

(6) Komunikat Komisji w sprawie oceny 
Agencji, sporządzony zgodnie z art. 23 
rozporządzenia (WE) nr 2062/94 i w oparciu 
o zewnętrzną ocenę przeprowadzoną w roku 
2001, oraz w sprawie wkładu zarządu i 
Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa i 
Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy, 
podkreśla potrzebę wprowadzenia zmian do 
rozporządzenia (WE) nr 2062/94, w celu 
utrzymania efektywności i skuteczności 
Agencji oraz jej struktur zarządczych. 

(6) Komunikat Komisji w sprawie oceny 
Agencji, sporządzony zgodnie z art. 23 
rozporządzenia (WE) nr 2062/94 i w oparciu 
o zewnętrzną ocenę przeprowadzoną w roku 
2001, oraz w sprawie wkładu zarządu i 
Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa i 
Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy, 
podkreśla potrzebę wprowadzenia zmian do 
rozporządzenia (WE) nr 2062/94, w celu 
utrzymania i poprawy efektywności i 
skuteczności Agencji oraz jej struktur 
zarządczych. 

 
 

 Poprawka 4 
PUNKT UZASADNIENIA 13 
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(13) Należy przewidzieć praktyczne 
konsekwencje, jakie mogą wyniknąć dla 
Agencji ze zbliżającego się rozszerzenia 
Unii. Skład i działanie jej zarządu powinny 
zostać dostosowane w sposób 
uwzględniający akcesję nowych Państw 
Członkowskich. 

skreślono 

 
 

 Poprawka 5 
ART. 1 UST. 2 LIT. A) (I) 

art. 3 ust. 1 lit. a) (rozporządzenie (WE) nr 2062/94) 

(a) gromadzeniem, analizowaniem i 
rozpowszechnianiem informacji technicznej, 
naukowej i gospodarczej w Państwach 
Członkowskich w celu przekazywania jej 
instytucjom Wspólnoty, Państwom 
Członkowskim i zainteresowanym stronom. 
Gromadzenie ma na celu identyfikację 
istniejących priorytetów i programów 
krajowych oraz zapewnienie niezbędnego 
wkładu w priorytety i programy Wspólnoty; 

(a) gromadzeniem, analizowaniem i 
rozpowszechnianiem informacji technicznej, 
naukowej i gospodarczej w Państwach 
Członkowskich w celu przekazywania jej 
instytucjom Wspólnoty, Państwom 
Członkowskim i zainteresowanym stronom. 
Gromadzenie ma na celu identyfikację 
zagrożeń i dobrych praktyk jak również 
istniejących priorytetów i programów 
krajowych oraz zapewnienie niezbędnego 
wkładu w priorytety i programy Wspólnoty; 

 
 

 Poprawka 6 
ART. 1 UST. 2 LIT. A) (I) 

art. 3 ust. 1 lit. b) (rozporządzenie (WE) nr 2062/94) 

(b) gromadzeniem i analizowaniem 
informacji technicznej, naukowej i 
gospodarczej na temat badań nad 
bezpieczeństwem i higieną pracy jak 
również innych działań badawczych, 
dotyczących aspektów związanych z 
bezpieczeństwem i higieną pracy oraz 
rozpowszechnianiem rezultatów badań i 
działań badawczych; 

(b) gromadzeniem i analizowaniem 
informacji technicznej, naukowej i 
gospodarczej na temat badań nad 
bezpieczeństwem i higieną pracy jak 
również innych działań badawczych, 
dotyczących aspektów związanych z 
bezpieczeństwem i higieną pracy oraz 
rozpowszechnianiem rezultatów badań i 
działań badawczych; cel ten można 
osiągnąć poprzez ukierunkowanie działań 
przede wszystkim na pewne sektory oraz 
pewne kategorie pracowników, których 
praca wiąże się z większymi zagrożeniami i 
ryzykiem, a którzy są w mniejszym stopniu 
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reprezentowani przez związki zawodowe, 
takich jak pracownicy tymczasowi, 
imigranci, pracownicy nielegalni, 
pracownicy młodociani/niepełnoletni, itp.; 

 
 

 Poprawka 7 
ART. 1 UST. 2 LIT. A) (I A) (nowy) 

art. 3 ust. 1 lit. c) (rozporządzenie(WE) nr 2062/94) 

 (ia) lit. c) zastępuje się wyrazami: 
 "(c) promowaniem i wspieraniem 

współpracy oraz wymiany informacji i 
doświadczeń, poprzez systematyczne 
gromadzenie danych przy wsparciu ze 
strony Eurostatu, pomiędzy Państwami 
Członkowskimi w zakresie bezpieczeństwa i 
higieny pracy, w tym informacji na temat 
programów szkoleniowych; w tym celu, 
promowaniem ujednolicenia statystyk 
dotyczących wypadków i zachorowań 
związanych z pracą, aby korygować 
zniekształcenia stanu faktycznego i 
przeciwdziałać przypadkom nieujawniania 
faktów w różnych Państwach 
Członkowskich wynikającym z obecnych 
rozbieżności w ocenie i analizie wypadków i 
zachorowań związanych z pracą;" 

 
 

 Poprawka 8 
ART. 1 UST. 2 LIT. A) (II) 

art. 3 ust. 1 lit. h) (rozporządzenie (WE) nr 2062/94) 

(h) zapewnianiem informacji technicznej, 
naukowej i gospodarczej na temat metod i 
narzędzi realizacji działań prewencyjnych, 
identyfikacją dobrych praktyk i 
promowaniem działań prewencyjnych, ze 
zwróceniem szczególnej uwagi na 
specyficzne problemy małych i średnich 
przedsiębiorstw; 

(h) zapewnianiem informacji technicznej, 
naukowej i gospodarczej na temat metod i 
narzędzi realizacji działań prewencyjnych, 
identyfikacją zagrożeń i dobrych praktyk i 
promowaniem działań prewencyjnych, ze 
zwróceniem szczególnej uwagi na 
specyficzne problemy małych i średnich 
przedsiębiorstw i promowanie konkretnych 
rozwiązań dla tych przedsiębiorstw; 
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 Poprawka 9 
ART. 1 UST. 2 LIT. B) 

art.3 ust. 2 (rozporządzenie (WE) nr 2062/94) 

2. Agencja współpracuje możliwe najbliżej z 
istniejącymi instytucjami, fundacjami, 
specjalistycznymi organami i programami na 
poziomie Wspólnoty w celu uniknięcia 
powielania zadań. W szczególności Agencja 
zapewnia odpowiednią współpracę z 
Europejską Fundacją na Rzecz Poprawy 
Warunków Życia i Pracy, bez uszczerbku 
dla własnych celów. 

 

2. Agencja współpracuje możliwe najbliżej z 
istniejącymi instytucjami, fundacjami, 
specjalistycznymi organami i programami na 
poziomie Wspólnoty w celu uniknięcia 
powielania zadań. Agencja powinna 
również korzystać z dotychczasowej 
współpracy pomiędzy Komisją a agencjami 
Narodów Zjednoczonych – Światową 
Organizacją Zdrowia (WHO), 
Międzynarodową Organizacją Pracy (ILO) 
– oraz z Międzynarodową Komisją ds. 
Ochrony Zdrowia Pracowników (ICOH), 
aby pozostawać na bieżąco z pracami 
prowadzonymi przez organizacje 
międzynarodowe. W szczególności Agencja 
usprawni swoją współpracę z Europejską 
Fundacją na Rzecz Poprawy Warunków 
Życia i Pracy, będąc świadomą, iż 
współpraca ta nie powoduje uszczerbku dla 
jej własnych celów. 

 
 

 Poprawka 10 
ART. 1 UST. 2 A (NOWY) 

art. 4 ust. 2 akapit pierwszy (rozporządzenie (WE) nr 2062/94) 

 (2a) W art. 4 ust. 2, pierwszy akapit 
zastępuje się następującymi wyrazami: 

 „2. W celu jak najszybszego i jak 
najskuteczniejszego ustanowienia sieci, w 
ciągu sześciu miesięcy od wejścia w życie 
rozporządzenia (WE) nr 1643/95*, Państwa 
Członkowskie poinformują Agencję o 
głównych elementach składowych swych 
krajowych sieci informacji na temat 
bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym o 
jakichkolwiek instytucjach, których 
rezultaty działalności mogłyby w ich ocenie 
przyczynić się do pracy Agencji, z 
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uwzględnieniem potrzeby zapewnienia 
możliwie najszerszego zasięgu 
geograficznego. W odniesieniu do kwestii 
kluczowych, Państwa Członkowskie 
działają w zgodzie z zasadą trójstronności, 
podobnie jak zarząd Agencji. 
_________ 
* Dz.U. L 156 z 7.07.1995, str. 1.” 
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