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PR_CNS_art51am

Označenie postupov

*  Konzultačný postup
 väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
 väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
 väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES a článkom 
7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
 väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície 
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava, čo pomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé 
chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované 
opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu odporúčania Rady o prevencii úrazov a zvyšovaní bezpečnosti
(KOM(2006)0329 – C6-0238/2006 – 2006/0106(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2006)0329)1,

– so zreteľom na článok 152 ods. 4 pododsek 2 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada 
konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0238/2006),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a stanovisko Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A6-0000/2006),

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2. vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh v súlade s článkom 250 ods. 2 
Zmluvy o ES;

3. vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním 
schváleného textu;

4. žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 6

6) Riziko úrazov je v rámci členských 
štátov, ako aj spoločenských skupín 
rozložené nerovnomerne. Riziko úmrtia 
z dôvodu úrazu je päťkrát vyššie 
v členských štátoch s najvyššou mierou 
úrazov ako v tých, ktoré majú najnižšiu 

6) Riziko úrazov je v rámci členských 
štátov, ako aj spoločenských skupín, 
vekových skupín a medzi mužmi a ženami
rozložené nerovnomerne. Riziko úmrtia 
z dôvodu úrazu je päťkrát vyššie 
v členských štátoch s najvyššou mierou 

  
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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mieru úrazov. úrazov ako v tých, ktoré majú najnižšiu 
mieru úrazov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 8

8) Väčšina týchto opatrení sa osvedčila ako 
nákladovo efektívna, pretože prínosy 
prevencie pre systémy zdravotníctva často
mnohonásobne presahujú náklady 
následného zásahu.

8) Väčšina týchto opatrení sa osvedčila ako 
nákladovo efektívna, pretože prínosy 
prevencie pre súkromný a verejný sektor, 
a najmä pre systémy zdravotníctva často 
mnohonásobne presahujú náklady 
následného zásahu.

Odôvodnenie

Prínos prevencie sa neprejavuje len v systéme zdravotníctva, ale aj v súkromnom a verejnom 
sektore.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 10

10) Preto sa zdá byť potrebné vytvoriť
systém sledovania a vykazovania úrazov, 
prostredníctvom ktorého by sa mohol 
dosiahnuť koordinovaný postup členských 
štátov pri tvorbe a zavádzaní národných 
politík v oblasti prevencie úrazov, ktorý by 
zahŕňal výmenu osvedčených postupov.
Takýto systém sa vytvorí na základe 
rozhodnutia Európskeho parlamentu 
a Rady 1786/2002/ES 
z 23. septembra 2002 o akčnom programe 
Spoločenstva v oblasti verejného zdravia 
(2003–2008) a nástupníckych programov 
a bude sa budovať na základe národných 
systémov sledovania a vykazovania 
úrazov, ktoré sa majú vytvoriť 
koherentným a harmonizovaným 
spôsobom.

10) Preto sa zdá byť potrebné vytvoriť 
systém sledovania a vykazovania úrazov, 
prostredníctvom ktorého by sa mohol 
dosiahnuť koordinovaný postup členských 
štátov pri tvorbe a zavádzaní národných 
politík v oblasti prevencie úrazov a 
podpory bezpečnosti, ktorý by zahŕňal 
výmenu osvedčených postupov.  Takýto 
systém sa vytvorí na základe rozhodnutia 
Európskeho parlamentu a Rady 
1786/2002/ES z 23. septembra 2002 
o akčnom programe Spoločenstva v oblasti 
verejného zdravia (2003–2008) a 
nástupníckych programov a bude sa 
budovať na základe národných systémov 
sledovania a vykazovania úrazov, ktoré sa 
majú vytvoriť koherentným 
a harmonizovaným spôsobom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 11
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11) V záujme efektívneho využívania 
zdrojov programu Spoločenstva v oblasti 
verejného zdravia a čo najefektívnejšieho 
prístupu k prevencii úrazov bolo 
vymedzených sedem prioritných oblastí:
bezpečnosť detí a dospievajúcich, 
bezpečnosť starších občanov, bezpečnosť 
zraniteľných účastníkov cestnej premávky, 
prevencia športových úrazov, prevencia 
úrazov zapríčinených výrobkami alebo 
službami, prevencia sebapoškodzovania 
a prevencia násilia. Tieto prioritné oblasti 
boli vymedzené vzhľadom na spoločenský 
dosah úrazov (počet prípadov a závažnosť 
úrazov), dôkazy o efektívnosti zásahov 
a možnosť úspešnej implementácie 
v členských štátoch.

11) V záujme efektívneho využívania 
zdrojov programu Spoločenstva v oblasti 
verejného zdravia a čo najefektívnejšieho 
prístupu k prevencii úrazov bolo 
vymedzených sedem prioritných oblastí:  
bezpečnosť detí a dospievajúcich, 
bezpečnosť starších občanov, bezpečnosť 
účastníkov cestnej premávky, prevencia 
športových úrazov a úrazov, ku ktorým 
dochádza vo voľnom čase, prevencia 
úrazov zapríčinených výrobkami alebo 
službami, prevencia sebapoškodzovania 
a prevencia násilia.  Tieto prioritné oblasti 
boli vymedzené vzhľadom na spoločenský 
dosah úrazov (počet prípadov a závažnosť 
úrazov), dôkazy o efektívnosti zásahov 
a možnosť úspešnej implementácie 
v členských štátoch.

Odôvodnenie

Hoci je potrebné venovať osobitnú pozornosť zraniteľným účastníkom cestnej premávky, 
akými sú cyklisti a chodci, všetci účastníci cestnej premávky podliehajú riziku zranenia, a 
preto by táto skutočnosť mala byť zohľadnená. Prioritná oblasť športu bola rozšírená o úrazy, 
ku ktorým dochádza vo voľnom čase.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Odporúčanie členským štátom, bod 1)

1) vytvoriť vnútroštátny systém sledovania 
a vykazovania úrazov, prostredníctvom 
ktorého by sa poskytovali porovnateľné 
informácie, monitoroval vývoj rizika 
úrazov a účinky preventívnych opatrení v 
priebehu určitého časového obdobia a 
posudzovala potreba ďalších iniciatív 
v oblasti bezpečnosti výrobkov a služieb,

1) vytvoriť vnútroštátny systém sledovania 
a vykazovania úrazov ktorý by mal prístup 
k iným súvisiacim databázam, 
prostredníctvom ktorého by sa poskytovali 
porovnateľné informácie, monitoroval 
vývoj rizika úrazov zameraním sa na 
faktory spôsobujúce zranenia úrazov a 
monitorovali by sa účinky preventívnych 
opatrení v priebehu určitého časového 
obdobia a posudzovala potreba ďalších 
iniciatív, predovšetkým v oblasti 
bezpečnosti výrobkov a služieb,

Odôvodnenie

V medziach možností je takisto možné získať osobitné informácie prepojením rôznych 
databáz, ako napríklad Eurostatu a poisťovacích spoločností, ktoré majú prístup k presnejším 
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informáciám o príčinách úrazov. Nato, aby sa zlepšila predvídateľnosť úrazov, je nevyhnutné 
zaoberať sa každým prípadom individuálne tak, že sa informácie rozčlenia podľa jednotlivých 
faktorov spôsobujúcich zranenia. Takto by sa vytvorila skutočná základňa pre rozvoj 
účinných politík a podporu bezpečnosti. Dodatočné iniciatívy by sa nemali zameriavať len na 
bezpečnosť služieb a výrobkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Odporúčanie členským štátom, bod 2)

2) vypracovať národné plány prevencie 
nehôd a úrazov, iniciovať medzirezortnú 
spoluprácu a zlepšiť možnosti financovania 
kampaní, zvyšovať bezpečnosť 
a implementovať takéto národné plány v 
praxi, pričom by sa mala venovať osobitná 
pozornosť deťom, starším ľuďom a 
zraniteľným účastníkom cestnej premávky 
a osobitný ohľad by sa mal brať na 
športové úrazy, úrazy zapríčinené 
výrobkami a službami, násilie 
a sebapoškodzovanie,

2) vypracovať národné plány prevencie 
nehôd a úrazov, iniciovať medzirezortnú 
spoluprácu a spoluprácu so zúčastnenými 
stranami, zlepšiť možnosti financovania 
kampaní, určiť stimuly pre podporu 
bezpečnosti a implementovať takéto 
národné plány v praxi, pričom by sa mala 
venovať osobitná pozornosť 
vysokorizikovým skupinám, ako sú deti, 
starším ľuďom a účastníkom cestnej 
premávky a osobitný ohľad by sa mal brať 
na športové úrazy a úrazy, ku ktorým 
dochádza vo voľnom čase, úrazy 
zapríčinené výrobkami a službami, násilie 
a sebapoškodzovanie,

Odôvodnenie

Ako doplnok k medzirezortnej spolupráci je potrebné zohľadniť aj spoluprácu na vertikálnej 
úrovni so zúčastnenými stranami. Stimuly sú potrebné na zavádzanie bezpečnostných opatrení 
a zariadení. Pridaním slovného spojenia „vysokorizikové skupiny“ sa zdôrazní rozdiel medzi 
prioritnými oblasťami vo všeobecnosti a špecifickými oblasťami záujmu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Odporúčanie členským štátom, bod 2a) (nový)

2a) uskutočniť vedecké štúdie, 
predovšetkým v oblasti sebapoškodzovania 
a rizikového správania.

Odôvodnenie

Vo všeobecnosti je potrebné zistiť prečo dochádza k úrazom. Osobitne sa treba zaoberať 
úrazmi, ktoré patria do kategórie sebapoškodzovania, vzhľadom na to, že niektoré úrazy sa 
nesprávne do tejto kategórie zaraďujú, iné, ktoré boli zapríčinené sebapoškodením nie sú 
riadne identifikované. Ďalej je potrebné venovať sa výskumu rizikového správania, ktoré patrí 
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medzi hlavné kľúčové faktory úrazov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Odporúčanie členským štátom, bod 3)

3) zabezpečiť systematické začlenenie 
tematiky prevencie úrazov a zvyšovania 
bezpečnosti do odbornej prípravy 
zdravotníckych pracovníkov, aby tieto 
skupiny odborníkov mohli kompetentným 
spôsobom poskytovať poradenstvo svojim 
pacientom, klientom a verejnosti.

3) zabezpečiť systematické začlenenie 
tematiky prevencie úrazov a zvyšovania 
bezpečnosti zlepšovaním vzdelávania a
odbornej prípravy zdravotníckych 
pracovníkov a iného odborného 
personálu, aby tieto skupiny odborníkov 
mohli kompetentným spôsobom 
poskytovať poradenstvo svojim pacientom, 
klientom a verejnosti. Zvyšovať 
informovanosť verejnosti o príčinách a 
následkoch upozorňovaním na 
zodpovednosť jednotlivca a spoločnosti 
pri prevencii úrazov a podpore 
bezpečnosti.

Odôvodnenie

Bezpečnosť sa nemôže obmedziť len na vyškolenie zdravotníckeho personálu. Pridaním textu 
„zvyšovať informovanosť  verejnosti“ sa slovné spojenie „podpora bezpečnosti“ stane 
jasnejším. Navyše sa zdôrazňuje úloha každého občana pri prevencii  úrazov a pomoci iným.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Približne 235 000 občanov Európskej únie zomiera každý rok na následky úrazov alebo 
zranení spôsobených násilím. To znamená, že každý deň zomrie na následky zranení viac ako 
600 ľudí.  Úrazy takisto spôsobujú sociálnu a hospodársku záťaž, vzhľadom na to, že 
každoročne je v nemocniciach prijatých 7 miliónov ľudí a 65 miliónov potrebuje lekársku 
starostlivosť.  V záujme zníženia tejto záťaže zdôrazňuje spravodajkyňa problematiku 
zhromažďovania údajov a ich kvalitatívny aspekt a vyzdvihuje význam podpory bezpečnosti 
spolu so zvyšovaním informovanosti o znižovaním nákladov vďaka opatreniam na prevenciu 
úrazov.  Spravodajkyňa sa navyše snaží objasniť  prioritné oblasti a zdôrazniť potrebu 
medzisektorovej spolupráce a účasti zúčastnených subjektov.

Okrem zohľadnenia významu zhromažďovania informácií v súlade s návrhom odporúčania 
Rady je cieľom pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov taktiež poskytovať vysokokvalitné 
údaje.  Zhromažďovanie kvantitatívnych  údajov má tendenciu skrývať faktory spôsobujúce 
zranenia.   Preto je potrebné zistiť prečo a ako dochádza k úrazom. Napríklad úrazy spojené s 
dopravnými nehodami sú zaraďované len do jednej štatistickej kategórie. Táto kategória však 
nepoukazuje na rôzne faktory spôsobujúce zranenia, ktoré na dopravné nehody v skutočnosti 
pôsobia, ako napríklad:

1) fyzická kapacita,
2) nedostatok skúseností,
3) vplyv drog (predovšetkým alkoholu),
4) nedostatočná sústredenosť,
5) rozdiely v spôsobe života (sociálna príslušnosť, kultúra)
6) rizikové správanie (najmä medzi mladými ľuďmi, líši sa v závislosti od pohlavia),
7) okolité podmienky (počasie, mestské/životné prostredie, infraštruktúra, výrobky a 

služby).

Nato, aby sa zlepšila predvídateľnosť úrazov je nevyhnutné zaoberať sa každým vážnym 
alebo smrteľným prípadom individuálne tak, že sa informácie rozčlenia podľa jednotlivých 
faktorov spôsobujúcich zranenie. Takto by sa vytvorila skutočná základňa pre rozvoj 
účinných politík a podporu bezpečnosti. Takisto je možné získať osobitné informácie 
prepojením rôznych databáz, ako napríklad Eurostatu a poisťovacích spoločností, ktoré majú 
prístup k presnejším informáciám o príčinách úrazov.

Návrh odporúčania Rady sa zameriava hlavne na zhromažďovanie informácií o úrazoch a 
zriadenie systému sledovania. V správe sa však podrobnejšie neuvádza spôsob podpory 
bezpečnosti, a to aj napriek tomu, že je to uvedené v názve. Bezpečnosť sa spomína v celom 
dokumente len dvakrát a tento pojem nie je jasne vymedzený.  Podpore bezpečnosti sa musí 
prisudzovať významnejšia úloha, a to predovšetkým v súvislosti so zvyšovaním 
informovanosti verejnosti. Je potrebné zvyšovať informovanosť a odbornú 
prípravu/vzdelávanie príslušných skupín, nielen zdravotníckych pracovníkov.  V 
neposlednom rade nesmieme zabudnúť, že ľudský život je krehký a k úrazom bude stále 
dochádzať. Ľudia si musia uvedomiť v súčasnosti prehliadanú skutočnosť, že so životom sa 
nemožno zahrávať. Preto je zvyšovanie informovanosti verejnosti a zlepšovanie vzdelania 
potrebné, a to predovšetkým u vysokorizikových skupín.
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Vedeckým výskumom sa dokázalo, že opatrenia zamerané na prevenciu úrazov pomáhajú 
znížiť náklady v súkromnom a verejnom sektore. Čo sa týka súkromného sektoru, stimuly, 
akými sú finančná podpora alebo odmena by prispeli k zdokonaleniu bezpečnostných opatrení 
a vybavenia.

S niektorými prioritnými oblasťami, ktoré sa uvádzajú v odporúčaní Rady (bezpečnosť detí a 
dospievajúcich, bezpečnosť starších občanov, prevencia úrazov zapríčinených výrobkami a 
službami, prevencia medziľudského násilia) možno súhlasiť. Je však potrebné objasniť aj 
ostatné priority. Hoci je potrebné venovať osobitnú pozornosť zraniteľným účastníkom 
cestnej premávky, akými sú cyklisti a chodci, všetci účastníci cestnej premávky podliehajú 
riziku zranenia, a preto by táto skutočnosť mala byť zohľadnená. Treba sa zaoberať úrazmi, 
ktoré patria do kategórie sebapoškodzovania, vzhľadom na to, že niektoré úrazy sa nesprávne 
do tejto kategórie zaraďujú, iné, ktoré boli zapríčinené sebapoškodením nie sú riadne 
identifikované. Športové zranenia tvoria veľkú časť vážnych úrazov, a to aj napriek tomu, že 
k nim dochádza za prítomnosti športových trénerov. V návrhu sa však nespomínajú aktivity 
voľného času, ktoré sa uskutočňujú bez dohľadu, občasne či spontánne (napr. skateboarding). 
Prioritná oblasť športu preto musí byť rozšírená o úrazy, ku ktorým dochádza vo voľnom 
čase.

Súčasný návrh uvádza len prepojenia medzi subjektmi verejného sektoru (medzisektorová 
spolupráca), je však takisto potrebné zvážiť spoluprácu so zúčastnenými subjektmi. V tejto 
správe je zdôraznená potreba programovej spolupráce s mimovládnymi organizáciami 
z oblasti prevencie úrazov (najmä s Európskou kanceláriou Svetovej zdravotníckej 
organizácie).  Prevencia úrazov zahŕňa navyše významné sociálne a morálne úvahy, mala by 
byť zdôrazňovaná zodpovednosť jednotlivcov pomáhať ostatným v rámci miestnej komunity, 
najmä ľuďom, ktorí sú zraneniami najviac ohrození (napr. deti, dospievajúci, tehotné ženy, 
starší ľudia a ľudia s postihnutím). Preto je prepojenie s komunitami zásadným faktorom 
znižovania záťaže spôsobenej úrazmi.
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