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PR_CNS_art51am

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. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb technicznych, 
że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, korekta 
elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie zapobiegania urazom i 
propagowania bezpieczeństwa
(COM(2006)0329 – C6-0238/2006 –2006/0106(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2006)0329)1,

– uwzględniając art. 152 ustęp 4 akapit drugi Traktatu WE, na mocy którego Rada 
skonsultowała się z Parlamentem (C6-0238/2006),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinię Komisji Praw Kobiet i 
Równouprawnienia (A6-0000/2006),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 
Traktatu WE;

3. zwraca się do Rady, jeśli ta uznałaby za stosowne oddalić się od przyjętego przez 
Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

4. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli ta uznałaby za 
stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia 6

(6) Ryzyko odniesienia urazów rozkłada 
się nierównomiernie w państwach 
członkowskich oraz w grupach 
społecznych. Ryzyko poniesienia śmierci z 
powodu urazu jest o pięć razy wyższe w 

(6) Ryzyko odniesienia urazów rozkłada 
się nierównomiernie w państwach 
członkowskich oraz w grupach 
społecznych, grupach wiekowych i 
pomiędzy płciami. Ryzyko poniesienia 

  
1 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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państwie członkowskim o największej 
stopie urazów niż w państwie o najniższej 
stopie urazów.

śmierci z powodu urazu jest o pięć razy 
wyższe w państwie członkowskim o 
największej stopie urazów niż w państwie 
o najniższej stopie urazów.

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia 8

(8) Większość tych środków okazała się 
optymalna cenowo, ponieważ korzyści 
jakie daje systemom opieki zdrowotnej 
zapobieganie wypadkom często 
przekraczają ponad kilkukrotnie koszty 
interwencji.

(8) Większość tych środków okazała się 
optymalna cenowo, ponieważ korzyści 
jakie daje zarówno sektorowi prywatnemu, 
jak i publicznemu, a w szczególności 
systemom opieki zdrowotnej zapobieganie 
wypadkom często przekraczają ponad 
kilkukrotnie koszty interwencji.

Uzasadnienie

Korzyści będą czerpać nie tylko systemy opieki zdrowotnej, ale także sektor prywatny i 
publiczny.

Poprawka 3
Punkt uzasadnienia 10

(10) Dlatego też konieczne wydaje się 
stworzenie systemu nadzoru urazowego 
oraz sprawozdawczości, który mógłby 
zapewnić skoordynowane podejście państw 
członkowskich celem stworzenia i 
wprowadzenia w życie polityk krajowych 
dotyczących zapobiegania urazom, 
włącznie z wymianą najlepszych praktyk. 
Tego rodzaju system zostanie stworzony na 
mocy decyzji nr 1786/2002/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 
września 2002 r. przyjmującej program 
działań wspólnotowych w dziedzinie 
zdrowia publicznego (2003-2008) oraz 
wszelkie kolejne programy, zostanie on 
stworzony na podstawie krajowych 
systemów kontroli urazów i 
sprawozdawczości celem stworzenia go w 
sposób spójny i zharmonizowany.

(10) Dlatego też konieczne wydaje się 
stworzenie systemu nadzoru urazowego 
oraz sprawozdawczości, który mógłby 
zapewnić skoordynowane podejście państw 
członkowskich celem stworzenia i 
wprowadzenia w życie polityk krajowych 
dotyczących zapobiegania urazom i 
propagowania bezpieczeństwa, włącznie z 
wymianą najlepszych praktyk. Tego 
rodzaju system zostanie stworzony na 
mocy decyzji nr 1786/2002/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 
września 2002 r. przyjmującej program 
działań wspólnotowych w dziedzinie 
zdrowia publicznego (2003-2008) oraz 
wszelkie kolejne programy, zostanie on 
stworzony na podstawie krajowych 
systemów kontroli urazów i 
sprawozdawczości celem stworzenia go w 
sposób spójny i zharmonizowany.
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Poprawka 4
Punkt uzasadnienia 11

(11) Celem ukierunkowania zasobów 
wspólnotowego programu zdrowia 
publicznego oraz celem 
najskuteczniejszego rozwiązania problemu 
zapobiegania urazom, określono siedem 
priorytetowych dziedzin: bezpieczeństwo 
dzieci i młodzieży, bezpieczeństwo osób 
starszych, bezpieczeństwo narażonych na 
zagrożenia użytkowników dróg, 
zapobieganie kontuzjom sportowym, 
zapobieganie urazom spowodowanym 
przez produkty i usługi, zapobieganie 
samoobrażeniom oraz zapobieganie 
przemocy. Te priorytetowe dziedziny 
określono poprzez uwzględnienie 
społecznego wpływu urazów w ujęciu 
liczbowym, powagi i konsekwencji 
różnych rodzajów obrażeń, dowodów 
dotyczących skuteczności interwencji oraz 
możliwości skutecznego prowadzenia 
interwencji w państwach członkowskich.

(11) Celem ukierunkowania zasobów 
wspólnotowego programu zdrowia 
publicznego oraz celem 
najskuteczniejszego rozwiązania problemu 
zapobiegania urazom, określono siedem 
priorytetowych dziedzin: bezpieczeństwo 
dzieci i młodzieży, bezpieczeństwo osób 
starszych, bezpieczeństwo użytkowników 
dróg, zapobieganie kontuzjom sportowym i 
kontuzjom doznanym podczas rekreacji, 
zapobieganie urazom spowodowanym 
przez produkty i usługi, zapobieganie 
samoobrażeniom oraz zapobieganie 
przemocy. Te priorytetowe dziedziny 
określono poprzez uwzględnienie 
społecznego wpływu urazów w ujęciu 
liczbowym, powagi i konsekwencji 
różnych rodzajów obrażeń, dowodów 
dotyczących skuteczności interwencji oraz 
możliwości skutecznego prowadzenia 
interwencji w państwach członkowskich.

Uzasadnienie

Chociaż należy poświęcić szczególną uwagę narażonym na zagrożenia użytkownikom dróg, 
takim jak rowerzyści i piesi, wszyscy użytkownicy dróg są narażeni na urazy, co powinno 
znaleźć odzwierciedlenie w użytej kategorii. Stanowiąca priorytet dziedzina sportu została 
także poszerzona, tak by objęła zapobieganie urazom, których doznaje się podczas rekreacji.

Poprawka 5
Zalecenia dla państw członkowskich punkt (1)

(1) Stworzyć krajowe systemy nadzoru 
urazowego i sprawozdawczości, 
dostarczające porównywalnych informacji, 
monitorujące rozwój różnych rodzajów 
zagrożenia oraz skutków środków 
prewencyjnych w czasie oraz oceniające 
potrzeby związane z wprowadzeniem 
dodatkowych inicjatyw związanych z 
bezpieczeństwem produktów i usług;

(1) Stworzyć krajowe systemy nadzoru 
urazowego i sprawozdawczości, które 
miałyby dostęp do innych stosownych baz 
danych, dostarczające porównywalnych 
informacji, monitorujące rozwój różnych 
rodzajów zagrożenia poprzez 
koncentrowanie się na czynnikach 
powodujących urazy, monitorujące skutki
środków prewencyjnych w czasie oraz 
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oceniające potrzeby związane z 
wprowadzeniem dodatkowych inicjatyw w 
szczególności związanych z 
bezpieczeństwem produktów i usług;

Uzasadnienie

Jeśli istnieje taka możliwość, szczegółowe informacje można także gromadzić poprzez 
zbieranie danych z różnych źródeł, takich jak Eurostat lub firmy ubezpieczeniowe. Firmy te 
mogą mieć dostęp do bardziej szczegółowych informacji na temat przyczyn urazu. Ponadto 
niezwykle istotne jest, by w celu zwiększenia możliwości przewidywania urazów badać każdą 
sprawę z osobna porządkując informacje według konkretnych czynników. Stanowiłoby to 
realną podstawę dla rozwoju skutecznych strategii i propagowania bezpieczeństwa. Wreszcie 
dodatkowe inicjatywy nie powinny koncentrować się wyłącznie na bezpieczeństwie produktów 
i usług.

Poprawka 6
Zalecenia dla państw członkowskich punkt (2)

(2) Stworzyć krajowe plany zapobiegania 
wypadkom i urazom inicjując między 
departamentalną współpracę i zwiększyć 
możliwości finansowania na kampanie 
związane z działaniami dotyczącymi 
bezpieczeństwa, jego propagowaniem oraz 
wprowadzić tego rodzaju plany krajowe w 
życie zwracając szczególną uwagę na 
dzieci, osoby starsze oraz narażonych na 
zagrożenia użytkowników dróg, mając na 
względzie kontuzje sportowe, urazy 
spowodowane przez produkty i usługi, 
przemoc i samoobrażenia.

(2) Stworzyć krajowe plany zapobiegania 
wypadkom i urazom inicjując 
międzydepartamentalną współpracę, jak 
również współpracę z zainteresowanymi 
podmiotami, zwiększyć możliwości 
finansowania na kampanie związane z 
działaniami dotyczącymi bezpieczeństwa, 
stworzyć zachęty do jego propagowania 
oraz wprowadzić tego rodzaju plany 
krajowe w życie zwracając szczególną 
uwagę na grupy najbardziej narażone na 
zagrożenia, takie jak dzieci, osoby starsze 
oraz użytkownicy dróg, mając na 
względzie kontuzje sportowe i 
rekreacyjne, urazy spowodowane przez 
produkty i usługi, przemoc i 
samoobrażenia.

Uzasadnienie

Oprócz współpracy międzydepartamentalnej należy uwzględnić wertykalną współpracę z 
zainteresowanymi podmiotami. Zachęty pomagają wprowadzić środki i sprzęt 
bezpieczeństwa. Dodanie wyrażenia „grupy najbardziej narażone na zagrożenia" wprowadza 
rozróżnienie na dziedziny, które stanowią ogólne priorytety i zostały wymienione wcześniej 
oraz na szczególne dziedziny będące przedmiotem uwagi.
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Poprawka 7
Zalecenia dla państw członkowskich punkt (2 a) (nowy)

(2a) Przeprowadzić badania naukowe, w 
szczególności nad samoobrażeniami i 
ryzykownym zachowaniem.

Uzasadnienie

Ogólnie rzecz biorąc istotne jest, by obserwować, dlaczego i w jaki sposób dochodzi do 
urazów. Dokładniej mówiąc, potrzebne są badania w dziedzinie samoobrażeń. Niektóre urazy 
są niesłusznie uznawane za samoobrażenia, natomiast inne urazy będące wynikiem 
samoobrażeń nie są właściwie rozpoznawane. Dalsze badania są także potrzebne w dziedzinie 
ryzykownych zachowań, które są głównym czynnikiem powodującym urazy.

Poprawka 8
Zalecenia dla państw członkowskich punkt (3)

(3) Zapewnić systematyczne 
wprowadzanie zapobiegania urazom i 
propagowanie bezpieczeństwa do szkolenia 
zawodowego osób zajmujących się 
zdrowiem publicznym, tak aby ta grupa 
pracowników mogła służyć jako 
kompetentni doradcy dla swoich 
pacjentów, klientów oraz ludności.

(3) Zapewnić systematyczne 
wprowadzanie zapobiegania urazom i 
propagowanie bezpieczeństwa poprzez 
poprawę kształcenia i szkolenia 
zawodowego osób zajmujących się 
zdrowiem publicznym i innych osób, tak 
aby ta grupa pracowników mogła służyć 
jako kompetentni doradcy dla swoich 
pacjentów, klientów oraz ludności. 
Poszerzyć wiedzę społeczeństwa na temat 
przyczyn i skutków poprzez podkreślenie 
obowiązków zarówno jednostek, jak i 
społeczeństwa, w odniesieniu do 
zapobiegania urazom i propagowania 
bezpieczeństwa.

Uzasadnienie

Propagowanie bezpieczeństwa nie może ograniczać się do szkolenia pracowników służby 
zdrowia. Koncepcja propagowania bezpieczeństwa została wyjaśniona dzięki wzmiance o 
poszerzaniu wiedzy społeczeństwa. Ponadto podkreślono znaczenie roli, jaką odgrywa każdy 
obywatel w unikaniu wypadków i udzielaniu pomocy innym.
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UZASADNIENIE

Około 235.000 obywateli umiera każdego roku w Unii Europejskiej z powodu urazów 
doznanych w wypadku lub podczas aktu przemocy. Oznacza to ponad 600 zgonów dziennie 
w wyniku urazów. Urazy przyczyniają się także do powstawania obciążeń o charakterze 
społecznym i gospodarczym, stanowiąc ponad 7 milionów przyjęć do szpitala i 65 milionów 
przypadków leczenia medycznego rocznie. W celu zmniejszenia tych obciążeń sprawozdawca 
podkreśla kwestie dotyczące zbierania i jakości danych oraz akcentuje wagę propagowania 
bezpieczeństwa, a także poszerzania wiedzy społeczeństwa na temat możliwości obniżania
kosztów dzięki zastosowaniu środków służących zapobieganiu urazom. Ponadto 
sprawozdawca pragnie jasno określić dziedziny priorytetowe oraz podkreślić potrzebę 
współpracy między sektorami i udział zainteresowanych podmiotów.

Poprawki mają na celu zarówno uwzględnienie wagi zbierania informacji, co zostało 
podkreślone we wnioskowanym zaleceniu Rady, jak i zapewnienie wysokiej jakości danych. 
Podczas gromadzenia danych ilościowych „czynniki powodujące urazy” pozostają zazwyczaj 
ukryte. Dlatego też istotne jest obserwowanie przyczyn urazów i sposób, w jakie do nich
dochodzi. Na przykład urazy doznane w wypadkach samochodowych są zaklasyfikowane 
tylko do jednej kategorii statystycznej. Jednak kategoria ta nie pokazuje różnorodności 
czynników, które w rzeczywistości wpływają na powstanie urazów w wypadkach 
samochodowych, takich jak:

1) zdolność fizyczna,
2) brak doświadczenia,
3) wpływ środków odurzających (szczególnie alkoholu),
4) brak koncentracji,
5) różnice w stylach życia (tj. przynależność społeczna, kultura),
6) ryzykowne zachowanie (szczególnie wśród młodych ludzi i zależnie od płci),
7) warunki zewnętrzne (pogoda, środowisko miejskie/warunki życia, infrastruktura, 

produkty i usługi).

Aby poprawić możliwość przewidywania urazów, należy zbadać każdy poważny lub 
śmiertelny przypadek z osobna poprzez uporządkowanie informacji według czynników 
powodujących urazy, takich jak te umieszczone powyżej. Stworzyłoby to realną podstawę do 
opracowania skutecznych strategii i propagowania bezpieczeństwa. Szczegółowe informacje 
można także zgromadzić poprzez zebranie danych z różnych źródeł, takich jak Eurostat lub 
firmy ubezpieczeniowe. Firmy te mogą mieć dostęp do bardziej szczegółowych informacji na 
temat przyczyn urazu.

Wniosek dotyczący zalecenia Rady koncentruje się głównie na zbieraniu informacji na temat 
urazów poprzez stworzenie systemu nadzoru. Jednak w sprawozdaniu nie ma zbyt wiele o 
propagowaniu bezpieczeństwa, mimo że zagadnienie to zostało umieszczone w tytule. 
Odwołanie do propagowania bezpieczeństwa pojawia się jedynie dwa razy w całym 
dokumencie i nie jest przedstawione w sposób jasny. Należy nadać tej kwestii większe 
znaczenie, szczególnie w zakresie poszerzania wiedzy społeczeństwa na ten temat. Istnieje 
potrzeba poszerzania wiedzy i szkolenia/kształcenia właściwych grup, nie tylko pracowników
służby zdrowia. W końcu nie można zapominać, że życie ludzkie jest kruche a urazy nadal 
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będą występować. Ludzie muszą mieć większą świadomość tego, że nie mogą igrać z życiem, 
o czym jak widać obecnie się zapomina. Dlatego też potrzebne jest poszerzenie wiedzy 
społeczeństwa i poprawa jakości kształcenia, szczególnie w przypadku grup najbardziej 
narażonych na zagrożenia.

Badania naukowe pokazują, że środki zapobiegania urazom pomagają obniżyć koszty 
zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. W sektorze prywatnym zachęty, takie jak 
dopłaty i/lub nagrody, przyczyniłyby się do podniesienia jakości praktyk i sprzętu służących 
bezpieczeństwu.

Można zgodzić się na niektóre dziedziny priorytetowe określone w zaleceniu Rady 
(bezpieczeństwo dzieci i młodzieży szkolnej, bezpieczeństwo osób starszych, zapobieganie 
urazom spowodowanym przez produkty i usługi oraz zapobieganie przemocy 
interpersonalnej). Trzeba jednak doprecyzować również inne priorytety. Chociaż należy 
poświęcić szczególną uwagę narażonym na zagrożenia użytkownikom dróg, takim jak 
rowerzyści i piesi, wszyscy użytkownicy dróg są narażeni na urazy, co powinno znaleźć 
odzwierciedlenie w użytej kategorii. Potrzebne są badania w dziedzinie samoobrażeń. 
Niektóre urazy są niesłusznie uznawane za samoobrażenia, natomiast inne urazy będące 
wynikiem samoobrażeń nie są właściwie rozpoznane. Urazy sportowe bez wątpienia stanowią 
dużą liczbę poważnych wypadków, mimo iż dochodzi do nich pod opieką trenerów 
sportowych. Jednak czynności rekreacyjne wykonywane bez nadzoru lub jedynie 
sporadycznie i w sposób spontaniczny (np. jazda na deskorolce) nie zostały zawarte we 
wniosku. Ta dziedzina priorytetowa została zatem poszerzona, tak by mogła zawierać 
zapobieganie urazom związanym z rekreacją oraz ze sportem.

Dotychczas we wniosku była mowa jedynie o powiązaniach publiczno-publicznych 
(współpraca międzydepartamentalna); jednak należy uwzględnić także wertykalną współpracę 
z zainteresowanymi podmiotami. Z tego względu w niniejszym sprawozdaniu wyrażona 
została potrzeba zaplanowanej współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi w 
dziedzinie zapobiegania urazom (szczególnie Europejskim Biurem WHO). Ponadto 
zapobieganie urazom związane jest z istotnymi zagadnieniami natury społecznej i moralnej 
poprzez podkreślenie obowiązku jednostki pomagania innym członkom społeczności lokalnej, 
szczególnie osobom najbardziej narażonym na urazy (np. dzieciom, młodzieży w wieku 
szkolnym, kobietom ciężarnym, osobom starszym i niepełnosprawnym). Dlatego właśnie 
więź ze społecznościami jest niezwykle istotna dla zmniejszenia obciążeń, jakie niosą ze sobą 
urazy.
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