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Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 23 Μαρτίου 2001 για

την έκδοση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
για την τροποποίηση της οδηγίας 89/655/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τις
ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για τη χρησιµοποίηση
εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζοµένους κατά την εργασία τους
(2η ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παρ. 1 της οδηγίας
89/391/ΕΟΚ) 
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Ο∆ΗΓΙΑ 2001/   /ΕΚ ΤΟΥ EYΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για την τροποποίηση της οδηγίας 89/655/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τις ελάχιστες

προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για τη χρησιµοποίηση

εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζοµένους κατά την εργασία τους

(2η ειδική οδηγία κατά την έννοια

του άρθρου 16 παρ. 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) 

(Πράξη που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 137, παράγραφος 2,

την πρόταση της Επιτροπής, που υποβλήθηκε ύστερα από διαβούλευση µε τη συµβουλευτική

επιτροπή για την ασφάλεια, την υγιεινή και την προστασία της υγείας στον τόπο εργασίας 1,

την γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2,

αφού ζήτησαν την γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών,

αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 251 της Συνθήκης 3,

                                                
1 ΕΕ C 247Ε της 31.8.1999, σ. 23 και ΕΕ C
2 EE C 138 της 18.5.1999, σ. 30.
3 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Σεπτεµβρίου 2000 (δεν δηµοσιεύτηκε ακόµη

στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβουλίου της          (δεν δηµοσιεύτηκε ακόµη
στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της          (δεν
δηµοσιεύτηκε ακόµη στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα εξής :

(1) Το άρθρο 137, παράγραφος 2 της συνθήκης προβλέπει ότι το Συµβούλιο µπορεί να θεσπίζει

µέσω οδηγιών ελάχιστες προδιαγραφές για την προώθηση βελτιώσεων κυρίως στο

περιβάλλον εργασίας ώστε να εξασφαλίζεται ένα καλύτερο επίπεδο προστασίας της

ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων.

(2) Σύµφωνα µε το προαναφερόµενο άρθρο, στις οδηγίες αυτές αποφεύγεται η επιβολή

διοικητικών, χρηµατοοικονοµικών και κοινωνικών περιορισµών, που να έρχονται σε

αντίθεση µε τη δηµιουργία και την ανάπτυξη µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων.

(3) Η βελτίωση της ασφάλειας, της υγιεινής και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία

αποτελεί στόχο που δεν πρέπει να τίθεται σε δεύτερη µοίρα σε σχέση µε καθαρά οικονοµικές

εκτιµήσεις.

(4) Η τήρηση των ελαχίστων διατάξεων που προορίζονται να εγγυηθούν ένα καλύτερο επίπεδο

ασφάλειας και υγείας κατά τη χρησιµοποίηση του εξοπλισµού εργασίας ο οποίος διατίθεται

για προσωρινές εργασίες σε ύψος είναι ουσιώδης για την διασφάλιση της υγείας και της

ασφάλειας των εργαζοµένων.

(5) Οι διατάξεις που θεσπίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 137, παράγραφος 2 της συνθήκης δεν

αποτελούν εµπόδιο για την διατήρηση και τη θέσπιση, από κάθε κράτος µέλος, ενισχυµένων

µέτρων προστασίας των συνθηκών εργασίας, συµβατών µε τη συνθήκη.
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(6) Οι εργασίες σε ύψος είναι δυνατό να εκθέσουν τους εργαζοµένους σε ιδιαίτερα υψηλούς

κινδύνους για την υγεία τους και την ασφάλειά τους, ιδίως σε κινδύνους πτώσης και σε

σοβαρά εργατικά ατυχήµατα, τα οποία αντιπροσωπεύουν υψηλό ποσοστό ατυχηµάτων, και

µάλιστα θανάσιµων.

(7) Οι αυτοαπασχολούµενοι και οι εργοδότες, όταν ασκούν οι ίδιοι κάποια επαγγελµατική

δραστηριότητα και κάνουν προσωπικώς χρήση εξοπλισµού εργασίας για την εκτέλεση

προσωρινών εργασιών σε ύψος, ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία

των απασχολουµένων.

(8) Η οδηγία 92/57/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 24ης Ιουνίου 1992 σχετικά µε τις ελάχιστες

προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά

εργοτάξια (όγδοη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παρ. 1 της οδηγίας

89/391/ΕΟΚ)1 επιβάλλει σ'αυτές τις κατηγορίες ατόµων την υποχρέωση να τηρούν µεταξύ

άλλων το άρθρο 4 και το Παράρτηµα I της οδηγίας 89/655/ΕΟΚ 2.

(9) Κάθε εργοδότης που προτίθεται να εκτελέσει εργασίες σε ύψος θα πρέπει να επιλέγει

εξοπλισµό που παρέχει κατάλληλη προστασία από πτώση.

(10) Γενικά, τα µέτρα συλλογικής προστασίας για την πρόληψη των πτώσεων παρέχουν καλύτερη

προστασία απ� ό,τι τα ατοµικά προστατευτικά µέτρα. Η εκλογή και χρησιµοποίηση του

ενδεδειγµένου για κάθε συγκεκριµένο τόπο εργασίας εξοπλισµού για την πρόληψη και την

εξάλειψη των κινδύνων θα πρέπει να συνοδεύεται από ειδική κατάρτιση και επιπρόσθετες

έρευνες, όπου συντρέχει η περίπτωση.

                                                
1 ΕΕ L 245 της 26.8.1992, σ. 6.
2 ΕΕ L 393 της 30.12.1989, σ. 1.
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(11) Οι κλίµακες, τα ικριώµατα και τα σχοινιά αποτελούν τον εξοπλισµό που κατά κανόνα

χρησιµοποιείται για την εκτέλεση προσωρινών εργασιών σε ύψος και ως εκ τούτου, η

ασφάλεια και η υγεία των εργαζοµένων που εκτελούν αυτό το είδος εργασιών εξαρτώνται σε

σηµαντικό βαθµό από την ορθή χρήση του εξοπλισµού αυτού· κατόπιν αυτού, θα πρέπει να

προσδιοριστεί ο τρόπος µε τον οποίο µπορεί ο εξοπλισµός αυτός να χρησιµοποιηθεί από τους

εργαζοµένους υπό τις ασφαλέστερες συνθήκες· συνεπώς απαιτείται ειδική και κατάλληλη

κατάρτιση των εργαζοµένων.

(12) Η παρούσα οδηγία αποτελεί το πλέον ενδεδειγµένο µέσο για την επίτευξη των

επιδιωκοµένων στόχων και δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(13) Η παρούσα οδηγία αποτελεί ένα συγκεκριµένο στοιχείο στο πλαίσιο της υλοποίησης της

κοινωνικής διάστασης της εσωτερικής αγοράς.

(14) Θα πρέπει να δοθεί στα κράτη µέλη η δυνατότητα να κάνουν χρήση µιας µεταβατικής

περιόδου προκειµένου να ληφθούν υπόψη τα ιδιαίτερα προβλήµατα τα οποία καλούνται να

αντιµετωπίσουν οι ΜΜΕ.

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ :

Άρθρο 1

Το κείµενο στο παράρτηµα της παρούσας οδηγίας προστίθεται στο παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας

89/655/ΕΟΚ.
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Άρθρο 2

1. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν και δηµοσιεύουν τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και

διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο ... ∗∗∗∗  και

ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.

Τα κράτη µέλη µπορούν, όσον αφορά την εφαρµογή του σηµείου 4 του παραρτήµατος, να κάνουν

χρήση µιας µέγιστης µεταβατικής περιόδου δύο ετών από την αναφερόµενη στο πρώτο εδάφιο

ηµεροµηνία προκειµένου να ληφθούν υπόψη οι διάφορες ιδιαιτερότητες που έχουν σχέση µε την

πρακτική εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, ιδίως από τις ΜΜΕ.

2. Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην

παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη έκδοσή τους. Ο τρόπος

της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη µέλη.

3. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου

τις οποίες θέσπισαν ή θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

                                                
∗∗∗∗  Τρία έτη µετά την δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα.
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Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Έγινε στ

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Η Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«4. ∆ιατάξεις για τη χρησιµοποίηση του εξοπλισµού εργασίας που διατίθεται για την

εκτέλεση προσωρινών εργασιών σε ύψος.

4.1. Γενικές διατάξεις

4.1.1. Αν, σε εφαρµογή του άρθρου 6 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ και του άρθρου 3 της

παρούσας οδηγίας, προσωρινές εργασίες σε ύψος δεν µπορούν να εκτελούνται

ασφαλώς και υπό τις δέουσες εργονοµικές συνθήκες από κατάλληλη επιφάνεια,

επιλέγεται ο εξοπλισµός εργασίας ο πλέον ενδεδειγµένος για την εξασφάλιση και τη

διατήρηση ασφαλών συνθηκών εργασίας. Προτεραιότητα πρέπει να δίνεται στα µέτρα

συλλογικής προστασίας έναντι των ατοµικών. Οι διαστάσεις του εξοπλισµού εργασίας

θα πρέπει να ανταποκρίνονται στη φύση των εργασιών και στους προβλεπτούς

περιορισµούς καθώς και να επιτρέπουν την ακίνδυνη κυκλοφορία.

H επιλογή του πλέον ενδεδειγµένου τύπου µέσων πρόσβασης στις προσωρινές θέσεις

εργασίας σε ύψος γίνεται συναρτήσει της συχνότητας κυκλοφορίας, του ύψους και της

διάρκειας χρησιµοποίησης. Η επιλογή πρέπει να επιτρέπει την εκκένωση σε περίπτωση

επικείµενου κινδύνου. Η διάβαση από ένα µέσο πρόσβασης σε εξέδρες, δάπεδα ή

διόδους προσπέλασης και αντιστρόφως δεν επιτρέπεται να προκαλεί πρόσθετους

κινδύνους πτώσης.
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4.1.2. Η χρησιµοποίηση κλίµακας ως θέσης εργασίας σε ύψος πρέπει να επιτρέπεται µόνο

όταν έχοντας υπόψη το σηµείο 4.1.1, η χρησιµοποίηση άλλου ασφαλέστερου

εξοπλισµού δεν δικαιολογείται λόγω του χαµηλού κινδύνου και λόγω είτε της σύντοµης

χρησιµοποίησης είτε των χαρακτηριστικών των χώρων τα οποία δεν µπορεί να

µεταβάλει ο εργοδότης.

4.1.3. Η χρησιµοποίηση τεχνικών πρόσβασης και τοποθέτησης µε τη βοήθεια σχοινιών

γίνεται µόνον όταν η εκτίµηση του κινδύνου δείχνει ότι η εργασία µπορεί να εκτελεστεί

ασφαλώς και όταν η χρησιµοποίηση άλλου περισσότερο ασφαλούς εξοπλισµού

εργασίας δεν θα ήταν δικαιολογηµένη.

Λαµβάνοντας υπόψη την εκτίµηση των κινδύνων και ιδίως τη διάρκεια των εργασιών

και τις δεσµεύσεις εργονοµικής φύσεως, πρέπει να προβλέπεται κάθισµα µε τα

ενδεδειγµένα εξαρτήµατα.

4.1.4. Ανάλογα µε τον τύπο εξοπλισµού εργασίας, ο οποίος επιλέγεται µε βάση τα

προηγούµενα σηµεία, θα πρέπει να προσδιορίζονται τα κατάλληλα µέτρα για την

ελαχιστοποίηση των εγγενών κινδύνων του εξοπλισµού για τους εργαζοµένους. Σε

περίπτωση ανάγκης πρέπει να προβλεφθεί η εγκατάσταση διατάξεων προστασίας

έναντι των πτώσεων. Οι διατάξεις αυτές θα πρέπει να έχουν κατάλληλη διαµόρφωση

και αντοχή ώστε να αποτρέπουν ή να ανακόπτουν τις πτώσεις και να προλαµβάνουν,

στο µέτρο του δυνατού, τους τραυµατισµούς. Οι διατάξεις συλλογικής προστασίας

µπορεί να διακόπτονται µόνο στα σηµεία πρόσβασης σε κλίµακα ή κλιµακοστάσιο.
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4.1.5. Όταν η εκτέλεση µιας εργασίας απαιτεί την προσωρινή αφαίρεση µιας διάταξης

συλλογικής προστασίας έναντι των πτώσεων, λαµβάνονται άλλα αποτελεσµατικά µέτρα

ασφάλειας. Η εργασία δεν µπορεί να εκτελεσθεί αν δεν ληφθούν προηγουµένως τα

µέτρα αυτά. Μετά το πέρας της οι διατάξεις συλλογικής προστασίας,

επανεγκαθίστανται

4.1.6. Οι προσωρινές εργασίες σε ύψος εκτελούνται µόνον όταν οι καιρικές συνθήκες δεν

θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων.

4.2. Ειδικές διατάξεις για τη χρησιµοποίηση κλιµάκων

4.2.1. Οι κλίµακες τοποθετούνται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητα κατά τη

χρήση. Τα στηρίγµατα των φορητών κλιµάκων εδράζονται σε σταθερό,  ανθεκτικό και

ακίνητο υπόθεµα κατάλληλων διαστάσεων ούτως ώστε οι βαθµίδες να παραµένουν

οριζόντιες. Οι αναρτηµένες κλίµακες προσδένονται κατά τρόπο ασφαλή,  κατά τρόπον

ώστε να µη µετακινούνται ή αιωρούνται, εκτός των κλιµάκων από σχοινί.

4.2.2. H ολίσθηση των ποδών φορητών κλιµάκων εµποδίζεται, κατά τη χρησιµοποίησή τους,

είτε µε στερέωση του ανώτερου ή του κατώτερου σηµείου των ορθοστατών είτε µε

οποιαδήποτε αντιολισθητική διάταξη ή µε οποιαδήποτε άλλη λύση ισοδύναµης

αποτελεσµατικότητας. Οι κλίµακες πρόσβασης πρέπει να υπερβαίνουν τη στάθµη

πρόσβασης, εκτός αν άλλες διατάξεις επιτρέπουν ασφαλή λαβή. Οι κλίµακες µε

περισσότερα συναρµολογούµενα τµήµατα καθώς και οι πτυσσόµενες κλίµακες

χρησιµοποιούνται κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η µεταξύ των διαφόρων

στοιχείων ακινητοποίηση. Οι κινητές κλίµακες ακινητοποιούνται πριν ανέλθει κανείς σ'

αυτές.
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4.2.3. Οι κλίµακες χρησιµοποιούνται κατά τρόπο ώστε ο εργαζόµενος να έχει πάντοτε

ασφαλή στήριξη και χειρολαβή. Ειδικότερα, η µεταφορά φορτίων µε το χέρι πάνω σε

µία κλίµακα δεν θα πρέπει να εµποδίζει το ασφαλές κράτηµα.

4.3. Ειδικές διατάξεις για τη χρησιµοποίηση ικριωµάτων

4.3.1. Όταν οι σηµειώσεις υπολογισµού του επιλεγέντος ικριώµατος δεν είναι διαθέσιµες ή

όταν δεν προβλέπουν τη δοµική του διαµόρφωση, πρέπει να γίνεται µελέτη

υπολογισµού αντοχής και ευστάθειας, εκτός εάν το ικρίωµα συναρµολογείται µε

τυποποιηµένη διαµόρφωση γενικής παραδοχής.

4.3.2. Ανάλογα µε την πολυπλοκότητα του επιλεγέντος ικριώµατος, καταρτίζεται από

πρόσωπο µε τα απαραίτητα προσόντα ένα σχέδιο συναρµολόγησης, χρησιµοποίησης

και αποσυναρµολόγησης. Το σχέδιο αυτό µπορεί να είναι γενικευµένης εφαρµογής και

να συµπληρώνεται από επιµέρους σχέδια για τις λεπτοµέρειες του ικριώµατος.

4.3.3. Η ευστάθεια του ικριώµατος πρέπει να εξασφαλίζεται. Τα στοιχεία στήριξης του

ικριώµατος ασφαλίζονται έναντι του κινδύνου ολίσθησης είτε µε στερέωση στην

επιφάνεια στήριξης, είτε µε αντιολισθητική διάταξη, είτε µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο

ισοδύναµης αποτελεσµατικότητας ενώ η φέρουσα επιφάνεια πρέπει να έχει επαρκή

αντοχή. Η τυχαία µετακίνηση των κυλιόµενων ικριωµάτων κατά την εκτέλεση των

εργασιών σε ύψος εµποδίζεται µε κατάλληλες διατάξεις.
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4.3.4. Οι διαστάσεις, το σχήµα και η διάταξη των δαπέδων ικριώµατος πρέπει να είναι

κατάλληλες για τη φύση της εργασίας, προσαρµοσµένες στα φορτία που πρόκειται να

φέρουν και να επιτρέπουν την ασφαλή εργασία και κυκλοφορία. Τα δάπεδα των

ικριωµάτων συναρµολογούνται κατά τρόπο ώστε τα συστατικά τους µέρη να µη

µετακινούνται υπό κανονικές συνθήκες. Μεταξύ των στοιχείων των δαπέδων και των

κατακόρυφων µέσων συλλογικής προστασίας έναντι των πτώσεων δεν πρέπει να µένει

κανένα επικίνδυνο κενό.

4.3.5. Όταν ορισµένα µέρη ενός ικριώµατος δεν είναι έτοιµα προς χρήση, ιδίως κατά τη φάση

συναρµολόγησης, αποσυναρµολόγησης ή µετατροπών, τα µέρη αυτά επισηµαίνονται

δια προειδοποιητικών σηµάτων γενικού κινδύνου σύµφωνα µε τις εθνικές διατάξεις που

αποτελούν µεταφορά της οδηγίας 92/58/ΕΟΚ και οριοθετούνται δεόντως από υλικά

στοιχεία τα οποία εµποδίζουν την πρόσβαση στη ζώνη κινδύνου.

4.3.6. Τα ικριώµατα µπορούν να συναρµολογούνται, να αποσυναρµολογούνται ή να

υφίστανται σηµαντικές µετατροπές µόνο υπό την επίβλεψη αρµόδιου προσώπου και

από εργαζοµένους µε επαρκή ειδική εκπαίδευση για τις προβλεπόµενες εργασίες, µε

αντικείµενο την αντιµετώπιση των ειδικών κινδύνων σύµφωνα µε το άρθρο 7 ιδίως :

(α) την κατανόηση του σχεδίου συναρµολόγησης, αποσυναρµολόγησης ή µετατροπής

του εν λόγω ικριώµατος,

(β) την ασφάλεια κατά τη συναρµολόγηση, την αποσυναρµολόγηση ή τη µετατροπή

του συγκεκριµένου ικριώµατος,
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(γ) τα µέτρα για την αποφυγή πτώσης προσώπων ή αντικειµένων,

(δ) τα µέτρα ασφαλείας σε περίπτωση µεταβολής των καιρικών συνθηκών που θα

µπορούσαν να περιορίσουν την ασφάλεια του ικριώµατος,

(ε) τα επιτρεπόµενα φορτία,

(στ) οποιονδήποτε άλλο κίνδυνο είναι δυνατό να περικλείουν οι προαναφερόµενες εργασίες

συναρµολόγησης, αποσυναρµολόγησης και µετατροπής.

Ο επιβλέπων τις εργασίες και οι εργαζόµενοι έχουν το σχέδιο συναρµολόγησης και

αποσυναρµολόγησης που αναφέρεται στο σηµείο 4.3.2. του παρόντος παραρτήµατος, καθώς

και ό,τι τυχόν οδηγίες περιέχει αυτό.

4.4. Ειδικές διατάξεις όσον αφορά τη χρησιµοποίηση τεχνικών πρόσβασης και τοποθέτησης µε τη

βοήθεια σχοινιών

Κατά τη χρησιµοποίηση τεχνικών πρόσβασης και τοποθέτησης µε τη βοήθεια σχοινιών

πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις :

(α) σύστηµα περιλαµβάνει τουλάχιστον δύο χωριστά αγκυρωµένα σχοινιά, το ένα ως µέσο

προσπέλασης, καθόδου και υποστήριξης (σχοινί εργασίας) και το άλλο ως µέσο

ασφαλείας (σχοινί ασφαλείας),
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(β) οι εργαζόµενοι χρησιµοποιούν κατάλληλη ζώνη ασφαλείας, µε την οποία και

συνδέονται µε το σχοινί ασφαλείας,

(γ) το σχοινί εργασίας έχει ασφαλή µηχανισµό ανόδου και καθόδου και αυτόµατο

ανασχετικό µηχανισµό που εµποδίζει την πτώση του χρήστη αν αυτός χάσει τον έλεγχο

της κίνησής του. Το σχοινί ασφαλείας πρέπει να έχει αυτόµατη κινητή διάταξη

προστασίας έναντι των πτώσεων η οποία συνοδεύει τον εργαζόµενο στη κίνησή του,

(δ) τα εργαλεία και λοιπά εξαρτήµατα που χρησιµοποιούν οι εργαζόµενοι πρέπει να είναι

συνδεδεµένα µε τη ζώνη ασφαλείας ή µε το κάθισµα του εργαζοµένου ή να είναι

προσδεδεµένα µε άλλο κατάλληλο µέσο,

(ε) η εργασία προγραµµατίζεται και επιβλέπεται δεόντως, ώστε να είναι δυνατό να

παρασχεθεί αµέσως βοήθεια στον εργαζόµενο σε περίπτωση ανάγκης,

(στ) στους εργαζοµένους παρέχεται, βάσει του άρθρου 7, εκπαίδευση κατάλληλη και ειδική

για τις προβλεπόµενες εργασίες, και ιδίως όσον αφορά τις διαδικασίες διάσωσης.

Σε εξαιρετικές περιστάσεις, όταν ενόψει του κινδύνου η χρησιµοποίηση δεύτερου σχοινιού

θα έκανε την εργασία περισσότερο επικίνδυνη, µπορεί να επιτραπεί η χρησιµοποίηση ενός

και µόνου σχοινιού, εφόσον έχουν ληφθεί κατάλληλα µέτρα ασφαλείας σύµφωνα µε την

εθνική νοµοθεσία ή/και πρακτική.»

________________________
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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Bρυξέλλες, 26 Μαρτίου 2001 (27.03)

∆ιοργανικός φάκελος :
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 23 Μαρτίου 2001 για την

έκδοση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
τροποποίηση της οδηγίας 89/655/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τις ελάχιστες
προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας
από τους εργαζοµένους κατά την εργασία τους (2η ειδική οδηγία κατά την έννοια
του άρθρου 16 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ)

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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Ι. EΙΣΑΓΩΓΗ

1. Την 1η ∆εκεµβρίου 1998, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο, µε βάση το άρθρο 118 Α της

συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου για την

δεύτερη τροποποίηση της οδηγίας 89/655/ΕΟΚ σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές

ασφαλείας και υγείας για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζοµένους κατά

την εργασία τους.

2. Μετά την έναρξη ισχύος της συνθήκης του Άµστερνταµ, η νοµική βάση δεν είναι πλέον το

άρθρο 118 Α, αλλά το άρθρο 137 παράγραφος 2, και ως διαδικασία εφαρµόζεται η συναπόφαση.

3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε τη γνώµη του, σε πρώτη ανάγνωση, στις

21 Σεπτεµβρίου 2000. Η γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής δόθηκε στις

24 Μαρτίου 1999. Η Επιτροπή των Περιφερειών δήλωσε, µε επιστολή της 23ης Νοεµβρίου 1999,

ότι δεν θα γνωµοδοτήσει επί του θέµατος.

4. Η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο, στις 10 Οκτωβρίου 2000, τροποποιηµένη πρόταση οδηγίας,

στην οποία περιλαµβάνει ορισµένες τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

5. Το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή θέση του στις 23 Μαρτίου 2001, σύµφωνα µε την διαδικασία

που προβλέπει το άρθρο 251 της συνθήκης.

ΙΙ. ΣΤΟΧΟΣ

Σκοπός της πρόταση οδηγίας είναι να συµβάλει στην αισθητή µείωση των πτώσεων από ύψος που

αντιπροσωπεύουν µια από τις µεγαλύτερες αιτίες σοβαρών εργατικών ατυχηµάτων. Η πρόταση

προβλέπει συγκεκριµένα τις συνθήκες χρήσης των ικριωµάτων, των κλιµάκων και των σχοινιών

όταν αυτά χρησιµοποιούνται για εργασίες σε ύψος.

ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το άρθρο 137 παράγραφος 2 της συνθήκης προβλέπει ότι το Συµβούλιο «µπορεί να θεσπίζει,

µέσω οδηγιών, τις ελάχιστες προδιαγραφές οι οποίες εφαρµόζονται σταδιακά, λαµβανοµένων

υπόψη των συνθηκών και των τεχνικών ρυθµίσεων που υφίστανται σε κάθε κράτος µέλος».
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Το Συµβούλιο, στην κοινή θέση του, σεβάστηκε τους στόχους που προτείνονται από την

Επιτροπή και υποστηρίζονται από το Κοινοβούλιο, εισάγοντας ταυτόχρονα ορισµένες

τροποποιήσεις στην πρόταση.

Η κοινή θέση ενεργεί στον τοµέα που καλύπτεται από τους στόχους του άρθρου 137

παράγραφος 2 της συνθήκης, δεδοµένου ότι αποβλέπει στην εισαγωγή ελάχιστων προδιαγραφών

για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων.

Σκοπός της κοινής θέσης είναι να διευκρινίσει τις απαιτήσεις που αφορούν πολύ ειδικές συνθήκες

εργασίας, δηλαδή τη χρήση εξοπλισµού εργασίας που επιτρέπει την πρόσβαση και την παραµονή

σε θέσεις εργασίας σε ύψος.

Η κοινή θέση αποσκοπεί στην κάλυψη όλων των τοµέων δραστηριότητας και περιλαµβάνει

υποχρέωση σαφούς επιλογής του εξοπλισµού που παρέχει επαρκή προστασία κατά των κινδύνων

πτώσης από ύψος, συνοδευόµενη, ενδεχοµένως, από ειδική και κατάλληλη εκπαίδευση των

εργαζοµένων.

Οι κλίµακες, τα ικριώµατα και τα σχοινιά αποτελούν τον εξοπλισµό που χρησιµοποιείται κατά

κανόνα για την εκτέλεση προσωρινών εργασιών σε ύψος, και η κοινή θέση προσδιορίζει τον

τρόπο µε τον οποίο µπορεί να χρησιµοποιείται αυτός ο εξοπλισµός από τους εργαζόµενους υπό

τις ασφαλέστερες συνθήκες.

Τέλος, η κοινή θέση παρέχει στα κράτη µέλη τη δυνατότητα να κάνουν χρήση µιας µεταβατικής

περιόδου προκειµένου να ληφθούν υπόψη τα ιδιαίτερα προβλήµατα τα οποία καλούνται να

αντιµετωπίσουν ιδίως οι ΜΜΕ.

2. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε 21 τροπολογίες.
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2.1. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που δεν έγιναν δεκτές από την Επιτροπή

Η Επιτροπή δεν έλαβε υπόψη, στην τροποποιηµένη της πρόταση, 5 τροπολογίες του
Κοινοβουλίου. Πρόκειται για τις τροπολογίες 1, 6, 7, 8 και 21.

2.2 Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έγιναν δεκτές από την Επιτροπή

Στην τροποποιηµένη της πρόταση, η Επιτροπή ενσωµάτωσε, κατά γράµµα ή ως προς το
πνεύµα, 16 από τις 21 τροπολογίες που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρόκειται για
τις τροπολογίες 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 (εν µέρει), 13, 14, 15, 16, 17 (εν µέρει), 18, 19
και 20.

3. ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΕ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

3.1. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έγιναν δεκτές από το Συµβούλιο

Το Συµβούλιο δέχθηκε τις 16 τροπολογίες που ενσωµατώθηκαν, εν όλω ή εν µέρει, από την
Επιτροπή στην τροποποιηµένη πρότασή της, αν όχι κατά γράµµα, τουλάχιστον ως προς το
πνεύµα. Πρόκειται για τις τροπολογίες 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
και 20.

Το Συµβούλιο εποµένως συµφώνησε ευρέως µε την τροποποιηµένη πρόταση της
Επιτροπής.

Οι τροπολογίες 3, 11, 15 και 20 συµπεριλήφθηκαν αυτούσιες στην κοινή θέση του
Συµβουλίου. Η τροπολογία 20 µεταφέρθηκε στο σηµείο 4.1.5 και η τροπολογία 11
µεταφέρθηκε, εν µέρει, στο νέο σηµείο 4.4 της κοινής θέσης.

Οι τροπολογίες 2, 4 και 9 ελαφρώς αναδιατυπώθηκαν. Οι τροπολογίες 5, 10, 12, 13, 16 και
18 µεταφέρθηκαν από την τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής, ενώ οι τροπολογίες 14,
17 και 19 αποσαφηνίστηκαν στην κοινή θέση.

Εξάλλου, το Συµβούλιο ενσωµάτωσε στην κοινή θέση του µέρος της τροπολογίας 19 που
απορρίφθηκε από την Επιτροπή, καθώς και την τροπολογία 6 που εµφανίζεται υπό µορφή
αιτιολογικής παραγράφου στην κοινή θέση.
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Τέλος, το Συµβούλιο, µολονότι ακολούθησε την Επιτροπή όσον αφορά την απόρριψη της

τροπολογίας 8, τροποποίησε το σηµείο 4.1.1 του παραρτήµατος για να υποδείξει ότι πρέπει

να δίνεται προτεραιότητα στα µέτρα συλλογικής προστασίας έναντι των ατοµικών.

3.2 Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που δεν έγιναν δεκτές από το Συµβούλιο

Το Συµβούλιο δεν έκρινε σκόπιµο να ενσωµατώσει στην κοινή θέση του τις τροπολογίες 1,

7 και 21, πράγµα που έπραξε άλλωστε και η Επιτροπή στην τροποποιηµένη της πρόταση.

Όσον αφορά αυτές τις τροπολογίες, το Συµβούλιο, ακολούθησε το ακόλουθο σκεπτικό :

- η νέα αιτιολογική παράγραφος που προτείνει η τροπολογία 1 καλύπτεται ήδη από το

κείµενο της κοινής θέσης,

- η τροπολογία 7 φαίνεται να αποσκοπεί στην τροποποίηση τυποποιηµένων κειµένων,

τα οποία έχουν γίνει άπειρες φορές δεκτά, και

- η οδηγία 92/58/ΕΟΚ καλύπτει επαρκώς τις προτάσεις της τροπολογίας 21. Ωστόσο,

το Συµβούλιο δεσµεύθηκε, µε δήλωση στα πρακτικά, ότι θα επανεξετάσει την οδηγία

92/58/ΕΟΚ βάσει της έκθεσης της Επιτροπής σχετικά µε την εφαρµογή της εν λόγω

οδηγίας.

3.3 Νέες διατάξεις που προσέθεσε το Συµβούλιο

α) Μεταβατική περίοδος

Το Συµβούλιο έκρινε σκόπιµο να εισαγάγει στο άρθρο 2 της κοινής θέσης µια προαιρετική

µεταβατική περίοδο δύο ετών προκειµένου να ληφθούν υπόψη οι διάφορες ιδιαίτερες

περιστάσεις που συνδέονται ενδεχοµένως µε την πρακτική εφαρµογή της οδηγίας, ιδίως

από τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις.

Πράγµατι, το Συµβούλιο έκρινε ότι η πρακτική εφαρµογή αυτής της οδηγίας συνεπάγεται,

µεταξύ άλλων, εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης, τη διοργάνωση µαθηµάτων

κατάρτισης, καθώς και την απόκτηση νέου εξοπλισµού.
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β) Απαλοιφή του σηµείου 3.2.8

Το Συµβούλιο διέγραψε το σηµείο 3.2.8 της τροποποιηµένης πρότασης της

Επιτροπής που αφορούσε περιπτώσεις χρησιµοποίησης µη καθοδηγούµενου

εξοπλισµού ανύψωσης φορτίων.

Το Συµβούλιο έκρινε πράγµατι ότι οι διατάξεις του σηµείου 3.2.4 του

παραρτήµατος Ι και του σηµείου 3.1.2 του παραρτήµατος ΙΙ της οδηγίας

89/655/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 95/63/ΕΟΚ, επαρκούν για την

κατάλληλη αντιµετώπιση αυτών των περιπτώσεων.

ΙV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Το Συµβούλιο κρίνει ότι, στο σύνολό του, το κείµενο της κοινής θέσης ανταποκρίνεται στους βασικούς

στόχους της τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής. Θεωρεί, εξάλλου, ότι έλαβε υπόψη τους

ουσιαστικότερους στόχους που επιδιώκει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε τις τροπολογίες που πρότεινε.

________________________



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 30.03.2001
SEC(2001) 511τελικό

1998/0327 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251,παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη δεύτερη τροποποίηση της οδηγίας

89/655/ΕΟΚ σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας για τη
χρησιµοποίηση εξοπλισµών εργασίας από τους εργαζοµένους κατά την εργασία
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1998/0327 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251,παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη δεύτερη τροποποίηση της οδηγίας

89/655/ΕΟΚ σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας για τη
χρησιµοποίηση εξοπλισµών εργασίας από τους εργαζοµένους κατά την εργασία

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

– Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο Κοινοβούλιο* και στο Συµβούλιο

01.12.1998
* κατά τη χρονική στιγµή της πρότασης δεν απαιτείτο διαδικασία συναπόφασης

– Ηµεροµηνία έκδοσης της γνώµης της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής

25.03.1999

και της Επιτροπής των Περιφερειών*
*δήλωσε µε επιστολή της από 23.11.1999ότι δεν θα εξέδιδε γνώµη.

– Ηµεροµηνία γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη

ανάγνωση

21.09.2000

– Ηµεροµηνία διαβίβασης της τροποποιηµένης πρότασης στο Συµβούλιο

10.10.2000

– Ηµεροµηνία πολιτικής συµφωνίας και επίσηµης έγκρισης της κοινής θέσης
από το Συµβούλιο

23.03.2001µε οµοφωνία

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο στόχος της παρούσας πρότασης οδηγίας είναι να συµβάλει σε µια ουσιαστική

µείωση του αριθµού των πτώσεων από ύψος, µιας από τις πιο κοινές αιτίες σοβαρών
εργατικών ατυχηµάτων.

Σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στατιστικά στοιχεία, τα ατυχήµατα λόγω πτώσης από
ύψος αποτελούν περίπου το 10% του συνόλου των εργατικών ατυχηµάτων.
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Επιπροσθέτως, σχεδόν µία στις δέκα πτώσεις από ύψος επιφέρει µόνιµη αναπηρία ή
αποβαίνει µοιραία για το θύµα.

Κατά συνέπεια, η πρόταση στοχεύει στη βελτίωση αυτής της µη ικανοποιητικής
κατάστασης ορίζοντας ειδικές ελάχιστες απαιτήσεις που εφαρµόζονται κατά τη

χρησιµοποίηση από τους εργαζοµένους εξοπλισµών εργασίας που επιτρέπουν την
πρόσβαση και την παραµονή σε θέσεις εργασίας σε ύψος. Η πρόταση προβλέπει µια

σειρά αναγκαίων προφυλάξεων που πρέπει να εφαρµόζονται. Κατά πρώτο λόγο
ορίζει τις αρχές για την επιλογή των ενδεδειγµένων εξοπλισµών εργασίας όταν ο

εργοδότης προβλέπει την πραγµατοποίηση προσωρινών εργασιών σε ύψος, ενώ η
επιλογή ορισµένων εξοπλισµών εργασίας περιορίζεται σε ειδικές περιστάσεις.

Η πρόταση επίσης περιλαµβάνει κανόνες για τη χρησιµοποίηση των κλιµάκων και
των ικριωµάτων. Ορισµένες εργασίες που ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους για την

ασφάλεια και την υγεία στην εργασία πραγµατοποιούνται αποκλειστικά από
εργαζοµένους που διαθέτουν ειδική κατάρτιση.

Λαµβανοµένης υπόψη της κατανοµής των ατυχηµάτων, η πρόταση εφαρµόζεται σε
όλους τους κλάδους επαγγελµατικής δραστηριότητας.

3. ΣΧΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ

3.1. Γενικές παρατηρήσεις σχετικά µε την κοινή θέση

Σε γενικές γραµµές, η κοινή θέση του Συµβουλίου σέβεται το πνεύµα της πρότασης
της Επιτροπής και λαµβάνει σε µεγάλο βαθµό υπόψη τις τροπολογίες που

υποβλήθηκαν µετά την πρώτη ανάγνωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ορισµένα σηµεία αλλάζουν διατύπωση ή ενισχύονται.
Η σηµαντικότερη διαφορά σε σχέση µε την πρόταση της Επιτροπής είναι η εισαγωγή
της δυνατότητας των κρατών µελών να κάνουν χρήση µιας µεταβατικής περιόδου

ανώτατης διάρκειας δύο ετών, προκειµένου να διευκολυνθεί η πρακτική εφαρµογή
της οδηγίας.

3.2. Συνέχεια των τροπολογιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µετά την 1η
ανάγνωση:

Οι τροπολογίες αριθ. 3, 11, 15και 20 έγιναν αποδεκτές στο σύνολό τους στην κοινή
θέση και στην τροποποιηµένη πρόταση. Η τροπολογία αριθ. 20 γενικεύτηκε και

µεταφέρθηκε στο σηµείο 4.1.5,ενώ η τροπολογία αριθ. 11µεταφέρθηκε εν µέρει στο
νέο σηµείο 4.4 της τροπολογίας.

Οι τροπολογίες αριθ. 2, 4 και 9, που είχαν γίνει αποδεκτές στην τροποποιηµένη
πρόταση, διατυπώθηκαν εκ νέου µε µικρές διαφορές από το Συµβούλιο,
διατηρώντας την αρχική τους έννοια. Η Επιτροπή είναι σύµφωνη.

Οι τροπολογίες αριθ. 5, 10, 12, 13, 16και 18 που είχαν γίνει αποδεκτές εν µέρει ή µε
νέα διατύπωση στην τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής έγιναν αποδεκτές στην
κατάσταση αυτή στην κοινή θέση, ενώ οι τροπολογίες αριθ. 14, 17 και 19
αποσαφηνίστηκαν από το Συµβούλιο, το οποίο ιδίως ενέκρινε µέρος της
τροπολογίας αριθ. 19 που δεν είχε γίνει αποδεκτή από την Επιτροπή στην

τροποποιηµένη της πρόταση.
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Η τροπολογία αριθ. 6, που δεν είχε γίνει αποδεκτή από την Επιτροπή,
τροποποιήθηκε ελαφρά και παρουσιάστηκε από το Συµβούλιο υπό µορφή

ξεχωριστής αιτιολογικής σκέψης.

3.3. Οι νέες διατάξεις που προσέθεσε το Συµβούλιο και η θέση της Επιτροπής

Στο άρθρο 2 της κοινής θέσης προβλέπεται µια προαιρετική µεταβατική περίοδος για
τα κράτη µέλη όσον αφορά την εφαρµογή του σηµείου 4 του παραρτήµατος,
προκειµένου να ληφθούν υπόψη οι διάφορες ιδιαιτερότητες που συνδέονται µε την
πρακτική εφαρµογή, ιδίως για τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις. Πράγµατι, η ορθή
πρακτική εφαρµογή της εν λόγω οδηγίας απαιτεί µεταξύ άλλων στοχοθετηµένες
εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης, προετοιµασία ενοτήτων κατάρτισης
και οργάνωση µαθηµάτων, καθώς και απόκτηση νέων εξοπλισµών και/ή
εξαρτηµάτων.
Για τους λόγους αυτούς η Επιτροπή συµµερίζεται το σκεπτικό του Συµβουλίου και
αποδέχεται την τροποποίηση.

Στην κοινή θέση έχει απαλειφεί το σηµείο 3.2.8 το οποίο προέβλεπε ιδιάζουσες
περιστάσεις χρησιµοποίησης µη καθοδηγούµενων εξοπλισµών ανύψωσης φορτίων.

Το Συµβούλιο κρίνει ότι οι διατάξεις που περιλαµβάνονται στο σηµείο 3.2.4 του
παραρτήµατος Ι και στο σηµείο 3.1.2του παραρτήµατος ΙΙ της οδηγίας 89/655/ΕΟΚ
όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 95/63/ΕΚ επαρκούν για την κατάλληλη

αντιµετώπιση των περιστάσεων αυτών. Η Επιτροπή αποδέχεται αυτά τα
επιχειρήµατα και, κατά συνέπεια, τη διαγραφή του σηµείου 3.2.8.

Το Συµβούλιο επίσης προσέθεσε στο σηµείο 4.1.1του παραρτήµατος ότι πρέπει να
δίνεται προτεραιότητα στα µέτρα οµαδικής προστασίας, ανταποκρινόµενο στην

τροπολογία αριθ. 8.

3.4. ./.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ /Η ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η Επιτροπή στηρίζει την κοινή θέση στο σύνολό της.

5. ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Βλ. παράρτηµα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΧΕ∆ΙΑ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. «Το Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή, προκειµένου να συµπληρώσει την παρούσα

οδηγία σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη
χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζοµένους κατά την εργασία τους,
να επιληφθεί των απαιτήσεων για τα προϊόντα που αποσκοπούν στη µείωση των
τεχνικών ελαττωµάτων, ιδίως των ικριωµάτων.

Η Επιτροπή σηµειώνει την πρόσκληση του Συµβουλίου στην οποία θα δώσει τη
δέουσα προσοχή.

Η Επιτροπή επιφυλάσσεται να απαντήσει σχετικά σύµφωνα µε τους κανόνες της
Συνθήκης, τηρώντας ιδίως το δικαίωµα πρωτοβουλίας της».

2. «Το Συµβούλιο και η Επιτροπή έχοντας συνείδηση ότι οι ελεύθεροι επαγγελµατίες
και οι εργοδότες, όταν ασκούν οι ίδιοι επαγγελµατική δραστηριότητα που

συνεπάγεται τη χρήση εξοπλισµού για την εκτέλεση προσωρινών εργασιών σε ύψος,
είναι δυνατόν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων,
συµφωνούν να αναζητήσουν λύση που θα επιτρέπει να ληφθεί υπόψη το σύνολο των
ατόµων που συµµετέχει στην προετοιµασία, την εκτέλεση και την αποπεράτωση των
προσωρινών εργασιών σε ύψος. Η Επιτροπή δηλώνει ότι έχει την πρόθεση να
υποβάλει σχετική πρόταση σύστασης στο Συµβούλιο. Το Συµβούλιο σηµειώνει την
πρόθεση της Επιτροπής».


