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STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

1. Mnohé z nových návrhov Rady sa týkajú riadiacich a správnych štruktúr agentúry (články 7 
a 8), ale hlavný návrh tkvie v prideľovaní úlohy agentúre (článok 3) nielen na zber a 
poskytovanie informácií, ale aj na analýzu údajov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci. Cieľ definovania merateľných cieľov nie je totiž bez tejto analýzy dosiahnuteľný.  
 
2. Z toho vyplýva potreba spoľahlivejších informácií a porovnateľných údajov, ktoré dnes 
chýbajú, pretože v jednotlivých členských štátoch sa štatistiky o úrazoch a ochoreniach 
hodnotia rozličným spôsobom a rozličnými orgánmi , najmä v dôsledku rozdielov v 
legislatíve v oblasti poisťovníctva, a nie samotných epidemiologických kritérií. Preto 
neexistujú záznamy o mnohých úrazoch ani o ešte väčšom počte prípadov ochorení.  
 
3. Je správne pozitívne hodnotiť politiky Európskej únie a členských štátov, ktoré dosiahli 
značné zlepšenia (o 13% menej úrazov). Tieto výsledky sa dosiahli určite vďaka práci 
Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a Európskej nadácie pre 
zlepšenie životných a pracovných podmienok v Dubline, dvoch organizácií, ktoré síce 
vykonávajú rozličné úlohy, ale ktoré sa vzájomne dopĺňajú.  
 
4. Skutočnosťou však zostáva, že počet úrazov, ktorým možno predchádzať, a smrteľných 
úrazov je stále veľmi vysoký. Okrem toho sa vyskytuje obrovský počet ochorení, ktorých 
hlavnou alebo vedľajšou príčinou je práca. Preto treba identifikovať nielen najrizikovejšie 
oblasti výroby (napr. v stavebnom priemysle), čo sa už urobilo, ale aj rizikové skupiny ľudí z 
hľadiska veku (mladší a starší zamestnanci) a pracovných podmienok a situácií, napríklad 
prisťahovalci, netypických a nebezpečných pracovných situácií a nelegálneho zamestnania, t. 
j. činností, ktorých spoločným znakom je nízka kvalifikácia a slabé zastúpenie odborov. Iba 
takýmto spôsobom možno smerovať k „zvyšovaniu povedomia a včasnému rozoznávaniu 
nebezpečenstva“ a plánovaniu koordinovaných preventívnych projektov. 
 
5. V súčasnosti je takáto úloha v rozpore s rastúcou tendenciou považovať bezpečnosť a 
ochranu zdravia za faktor nákladov a pravidlá a inšpekcie za prekážku produktívneho rozvoja 
a brzdu konkurencieschopnosti. Treba zdôrazniť, že „bezpečné a zdravé pracovné prostredie 
[je] jedným zo základných komponentov“ (pozri KOM(2002) 118 z 11.3.2002: nová stratégia 
Spoločenstva v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na roky 2002-2006). Dá sa to 
potvrdiť ak rozsiahlejším porovnaním: v celosvetovej klasifikácii krajín podľa 
konkurencieschopnosti, ktorú vypracovalo Svetové hospodárske fórum, je Fínsko na prvom 
mieste a medzi prvými šiestimi krajinami sú štyri európske národy ( Fínsko, Švédsko, Dánsko 
a Nórsko), ktoré sú najkonkurenčnejšie a majú aj najvyššie normy na bezpečnosť a ochranu 
zdravia pri práci a najlepšie systémy sociálnej starostlivosti. 
 
6. Okrem posilnenia tripartitnej spolupráce medzi zamestnancami, zamestnávateľmi a 
vládami vyvstáva potreba zapojiť „štvrtého partnera“, ktorý je vytvorený pre najrozmanitejšie 
skupiny ľudí, ktorí sú profesijne zainteresovaní na problematike bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci: výskumní pracovníci, lekári a ošetrovateľky, hygienici, ergonómovia, 
toxikológovia, chemici atď.. Treba pripomenúť ako pozitívny vývoj, že Medzinárodná 
komisia pre zdravie pri práci (ICOH) v súčasnosti venuje zvýšenú pozornosť etickým 
otázkam vzťahu medzi prácou a zdravím a v novom vydaní Kódexu pracovnej etiky kladie 
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osobitne do popredia myšlienku, že zamestnanci sú ľudia, a nielen jednoducho ohnivká v 
výrobnom reťazci. Na druhej strane však treba kriticky upozorniť na skutočnosť, že šiesty 
rámcový program EÚ pre výskum a rozvoj neobsahuje nijakú zmienku o pridelení finančných 
prostriedkov pre oblasť vzťahu medzi prácou, bezpečnosťou a ochranou zdravia, hoci bude 
potrebné lepšie preskúmať nové technológie a nové riziká. 
 
7. Organizačné návrhy Rady čiastočne vychádzajú spomínaným požiadavkám v ústrety. 
Agentúra v Bilbau môže spolu s Európskou nadáciou pre zlepšenie životných a pracovných 
podmienok v Dubline, vykonávajúcou jedinečnú výskumnú prácu, zlepšiť vlastnú činnosť. 
Organizácia sa zakladá na tripartitnom modeli (zamestnanci, firmy, vlády), čo prinieslo dobré 
výsledky na európskej úrovni, ale teraz sa musí rozšíriť na neuralgické body, to znamená na 
periférne organizácie. Právom sa prízvukuje, že tieto štruktúry, ktoré prispievajú k 
poskytovaniu, analýze a využívaniu údajov, musia mať národnú základňu. V súčasnosti sa 
však vo väčšine krajín zakladajú iba na ministerstvách práce alebo iných vládnych zdrojoch, 
čo môže spôsobiť, že ich práca bude jednostranná a ich efektívnosť sa zníži. 

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín žiada Výbor pre 
zamestnanosť a sociálne veci, ako gestorský výbor, aby do svojej správy prijal nasledujúce 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy: 

 

Text navrhnutý Komisiou1 

 

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1 
ODÔVODNENIE 1 

(1) Nariadenie Rady (ES) č. 2062/94 z 18. 
júla 1994 zakladajúce Európsku agentúru 
pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 
obsahuje ustanovenia týkajúce sa cieľov, 
úloh a organizácie agentúry, a najmä jej 
správnej rady. Tieto ustanovenia sa zmenili 
a doplnili po pristúpení Rakúska, Fínska a 
Švédska, pretože správna rada sa musela 
rozšíriť o nových členov. 

(1) Nariadenie Rady (ES) č. 2062/94 z 18. 
júla 1994 zakladajúce Európsku agentúru 
pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 
obsahuje ustanovenia týkajúce sa cieľov, 
úloh a organizácie agentúry, a najmä jej 
správnej rady. Tieto ustanovenia sa zmenili 
a doplnili po nedávnom pristúpení nových 
členov, pretože správna rada sa musela 
rozšíriť o nových členov. 

 
 

                                                 
1 Ú. v. C xxx, z 12.10.2004, str. xxx. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2 
ODÔVODNENIE 5A (nové) 

 (5a) Aby agentúra mohla dosahovať vyššie 
uvedené ciele, musí nielen zbierať a šíriť 
informácie, ale aj analyzovať informácie, 
zisťovať riziká a osvedčené praktiky a 
podporovať preventívne opatrenia. V tejto 
súvislosti je dôležité vysvetliť, že agentúra 
má úlohu pozorovateľského miesta pre 
riziká a že musí analyzovať riziká, 
predovšetkým tie novo vznikajúce, a 
podporovať preventívne opatrenia. 

 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3 
ODÔVODNENIE 6 

(6) Oznámenie Komisie o hodnotení 
agentúry, pripravené v súlade s článkom 23 
nariadenia (ES) č. 2062/94 a na základe 
externého hodnotenia z roku 2001, ako aj 
príspevkov správnej rady a poradného 
výboru Komisie pre bezpečnosť a ochranu 
zdravia pri práci, zdôrazňuje potrebu zmeniť 
a doplniť Nariadenie (ES) č. 2062/94, aby sa 
zachovala efektívnosť a účinnosť agentúry a 
jej riadiacich štruktúr. 

(6) Oznámenie Komisie o hodnotení 
agentúry, pripravené v súlade s článkom 23 
nariadenia (ES) č. 2062/94 a na základe 
externého hodnotenia z roku 2001, ako aj 
príspevkov správnej rady a poradného 
výboru Komisie pre bezpečnosť a ochranu 
zdravia pri práci, zdôrazňuje potrebu zmeniť 
a doplniť Nariadenie (ES) č. 2062/94, aby sa 
zachovala a zvýšila efektívnosť a účinnosť 
agentúry a jej riadiacich štruktúr. 

 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4 
ODÔVODNENIE 13 

(13) Treba počítať s tým, že nadchádzajúce 
rozšírenie Únie bude mať pre agentúru 
praktické dôsledky. Zloženie a fungovanie 
jej správnej rady sa musí upraviť, aby sa 
zohľadnilo pristúpenie nových členských 
štátov. 

vypúšťa sa 

 
 



 

PE 347.298 6/8 PA\544342SK.doc 

SK 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5 
ČLÁNOK 1, BOD 2 ,BOD (A), BOD (I) 

Článok 3, odsek 1, bod (a) (Smernica (ES) č. 2062/94) 

(a) zbierať, analyzovať a šíriť technické, 
vedecké a ekonomické informácie v 
členských štátoch, potom ich postúpiť 
orgánom Spoločenstva, členským štátom a 
zainteresovaným stranám; tento zber sa 
uskutočňuje s cieľom určiť existujúce 
priority a programy jednotlivých štátov a 
zároveň na poskytovanie potrebných údajov 
pre priority a programy Spoločenstva; 

(a) zbierať, analyzovať a šíriť technické, 
vedecké a ekonomické informácie v 
členských štátoch, potom ich postúpiť 
orgánom Spoločenstva, členským štátom a 
zainteresovaným stranám; tento zber sa 
uskutočňuje s cieľom určiť riziká a 
osvedčené praktiky, ako aj existujúce 
priority a programy jednotlivých štátov a 
zároveň na poskytovanie potrebných údajov 
pre priority a programy Spoločenstva; 

 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6 
ČLÁNOK 1, BOD 2, BOD (A), BOD (I) 

Článok 3, odsek 1, bod (b) (Smernica (ES) č. 2062/94) 

(b) zbierať a analyzovať technické, vedecké 
a ekonomické informácie o výskume v 
oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci a o ďalších výskumných činnostiach, 
ktoré zahrnujú aspekty spojené s 
bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, a 
šíriť výsledky výskumu a výskumných 
činností; 

(b) zbierať a analyzovať technické, vedecké 
a ekonomické informácie o výskume v 
oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci a o ďalších výskumných činnostiach, 
ktoré zahrnujú aspekty spojené s 
bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, a 
šíriť výsledky výskumu a výskumných 
činností; to možno urobiť zameraním sa v 
prvom rade na určité sektory, ako aj na 
určité typy pracovníkov, ktorí sú viac 
vystavení nebezpečenstvu a rizikám a 
slabšie zastúpení v odboroch, ako sú 
dočasne zamestnaní pracovníci, 
prisťahovalci, ilegálni pracovníci, mladiství 
pracovníci atď.; 

 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7 
ČLÁNOK 1, BOD 2, BOD (A), BOD (I A) (nový) 

Článok 3, odsek 1, bod (c) (Smernica (ES) č. 2062/94) 

 (ia) Bod (c) sa nahrádza takto: 
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 „(c) propagovať a podporovať spoluprácu 
a výmenu informácií a skúseností 
prostredníctvom systematického zberu 
údajov, za podpory Eurostatu, medzi 
členskými štátmi v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci vrátane 
informácií o vzdelávacích programoch; na 
tento účel propagovať harmonizáciu 
štatistík pracovných úrazov a ochorení s 
cieľom napraviť skreslenú skutočnosť a 
zakrývanie faktov v jednotlivých členských 
štátoch v dôsledku existujúcich rozdielov 
pri hodnotení a analýze pracovných úrazov 
a ochorení;“ 

 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8 
ČLÁNOK 1, BOD 2, BOD (A), BOD (II) 

Článok 3, odsek 1, bod (h) (Smernica (ES) č. 2062/94) 

(h) poskytovať technické, vedecké a 
ekonomické informácie o metódach a 
nástrojoch na uplatňovanie preventívnych 
aktivít, zistiť osvedčené praktiky a 
podporovať preventívne kroky, s osobitnou 
pozornosťou voči konkrétnym problémom 
malých a stredných podnikov; 

(h) poskytovať technické, vedecké a 
ekonomické informácie o metódach a 
nástrojoch na uplatňovanie preventívnych 
aktivít, zistiť riziká a osvedčené praktiky a 
podporovať preventívne kroky, s osobitnou 
pozornosťou voči konkrétnym problémom 
malých a stredných podnikov a 
propagovaním konkrétnych riešení pre tieto 
podniky; 

 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9 
ČLÁNOK 1, BOD 2, BOD (B) 

Článok 3, odsek 2 (Smernica (ES) č. 2062/94) 

2. Agentúra veľmi úzko spolupracuje s 
existujúcimi inštitúciami, nadáciami, 
odbornými orgánmi a programami na úrovni 
Spoločenstva, aby sa tak vyhlo duplicite. 
Predovšetkým, agentúra zabezpečí vhodnú 
spoluprácu s Európskou nadáciou pre 
zlepšenie životných a pracovných 
podmienok, bez toho, aby boli dotknuté jej 

2. Agentúra veľmi úzko spolupracuje s 
existujúcimi inštitúciami, nadáciami, 
odbornými orgánmi a programami na úrovni 
Spoločenstva, aby sa tak vyhlo duplicite. 
Agentúra bude môcť mať rovnaký úžitok 
zo spolupráce podobne ako Komisia, ktorá 
už využíva výhody zo spolupráce s 
agentúrami OSN - so Svetovou 
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vlastné ciele. zdravotníckou organizáciou (WHO), 
Medzinárodnou organizáciou práce (ILO) - 
a s Medzinárodným výborom pre zdravie 
pri práci (ICOH), aby držala krok s prácou 
medzinárodných organizácií.  
Predovšetkým, agentúra zlepší svoju 
spoluprácu s Európskou nadáciou pre 
zlepšenie životných a pracovných 
podmienok s vedomím toho, že jej vlastné 
ciele nie sú ohrozené. 

 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10 
ČLÁNOK 1, BOD 2 A (NOVÝ) 

Článok 3, odsek 2, pododsek 1 (Smernica (ES) č. 2062/94) 

 (2a) V článku 4 ods. 2 sa prvý pododsek 
nahradí takto: 

 "2.  Členské štáty do šiestich mesiacov 
od nadobudnutia účinnosti nariadenia (ES) 
č. 1643/95* informujú agentúru o hlavných 
zložkách ich národných informačných sietí 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
vrátane každej inštitúcie, ktorej úsudok by 
mohol prispieť k práci agentúry, berúc do 
úvahy potrebu zabezpečiť čo najlepšie 
zemepisné pokrytie ich územia, aby sa 
mohla sieť zriadiť čo najrýchlejšie a 
najefektívnejšie.  Čo sa týka národných 
stredísk, členské štáty zabezpečujú, aby 
fungovali spôsobom, ktorý dodržiava 
zásadu tripartity, podobne ako správna 
rada agentúry. 
_________ 
*   Ú. v. L 156 z 7.7.1995, str. 1.“ 
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