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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2001/   /EF

af                  

om minimumsforskrifter

for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici

på grund af fysiske agenser (vibrationer)

(16. særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR –

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 137,

stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen1, fremsat efter høring af Det Rådgivende Udvalg for

Sikkerhed, Hygiejne og Sundhedsbeskyttelse på Arbejdspladsen,

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg,2

efter høring af Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 251,3 og

ud fra følgende betragtninger:

                                                
1 EFT C 77 af 18.3.1993, s. 12 og C 230 af 19.8.1994, s. 3.
2 EFT C 249 af 13.9.1993, s. 28.
3 Europa-Parlamentets udtalelse af 20.4.1994 (EFT C 128 af 9.5.1994, s. 146), bekræftet den

16.9.1999 (EFT L 54 af 25.2.2000, s. 75), Rådets fælles holdning af ... (endnu ikke
offentliggjort i EFT) og Europa-Parlamentets afgørelse af ... (endnu ikke offentliggjort i EFT).
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(1) I henhold til traktaten kan Rådet ved udstedelse af direktiver vedtage minimumsforskrifter

med henblik på at forbedre især arbejdsmiljøet for at sikre et højere niveau for beskyttelse af

arbejdstagernes sikkerhed og sundhed. Det skal i disse direktiver undgås, at der pålægges

administrative, finansielle og retlige byrder af en sådan art, at de hæmmer oprettelse og

udvikling af små og mellemstore virksomheder.

(2) I henhold til Kommissionens meddelelse om dens handlingsprogram til gennemførelse af

fællesskabspagten om arbejdstagernes grundlæggende arbejdsmarkedsmæssige og sociale ret-

tigheder bør der etableres minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med

arbejdstagernes udsættelse for risici på grund af fysiske agenser. I september 1990 vedtog

Europa-Parlamentet en beslutning om dette handlingsprogram1, hvori blandt andet Kommis-

sionen opfordres til at udarbejde et særdirektiv på området risici, der er forbundet med støj og

vibrationer, samt alle andre fysiske agenser på arbejdspladsen.

(3) Som et første skridt anses det for hensigtsmæssigt at indføre foranstaltninger til beskyttelse af

arbejdstagerne mod de risici, der er forbundet med vibrationer, på grund af disses virkninger

på arbejdstagernes sundhed og sikkerhed, især skader på muskler, knogler, nerver og kar.

Disse foranstaltninger skal ikke blot sikre den enkelte arbejdstagers sundhed og sikkerhed,

men ligeledes bidrage til fastlæggelse af et minimumsbeskyttelsesniveau for alle arbejdstagere

i Fællesskabet, således at en eventuel konkurrenceforvridning undgås.

                                                
1 EFT C 260 af 15.10.1990, s. 167.
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(4) Dette direktiv opstiller minimumsforskrifter, hvilket giver medlemsstaterne mulighed for at

fastholde eller vedtage mere fordelagtige bestemmelser til beskyttelse af arbejdstagerne,

navnlig fastsættelse af lavere tal for aktionsværdien eller grænseværdien for den daglige

vibrationseksponering. Gennemførelsen af dette direktiv kan ikke berettige til tilbageskridt i

forhold til de nuværende forhold i de enkelte medlemsstater.

(5) Et system til beskyttelse mod vibrationer bør uden unødige detaljer begrænses til fastsættelse

af de mål, der skal nås, de principper, der skal overholdes, og de grundlæggende værdier, der

skal anvendes for at gøre det muligt for medlemsstaterne at gennemføre minimumsforskrifter-

ne på en ensartet måde.

(6) En nedsættelse af eksponeringen for vibrationer gennemføres mest effektivt gennem iværk-

sættelse af forebyggende foranstaltninger allerede ved planlægningen af arbejdspladserne

samt gennem valg af udstyr, fremgangsmåde og arbejdsmetoder, således at risiciene fortrins-

vis nedsættes ved kilden. Bestemmelser om udstyr og arbejdsmetoder bidrager således til

beskyttelsen af de arbejdstagere, der anvender dem.

(7) Arbejdsgiverne bør tilpasse sig den tekniske udvikling og den videnskabelige viden på områ-

det risici i forbindelse med eksponering for vibrationer med henblik på at forbedre beskyttel-

sen af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed.

(8) Inden for søfart og luftfart er det på det nuværende tekniske niveau ikke under alle omstæn-

digheder muligt at overholde eksponeringsgrænseværdierne for helkropsvibration. Det bør

derfor være muligt at fastsætte behørigt begrundede undtagelser.
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(9) Da dette direktiv er et særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i Rådets direktiv 89/391/EØF

af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikker-

hed og sundhed under arbejdet1 finder nævnte direktiv derfor anvendelse på spørgsmål vedrø-

rende arbejdstagernes eksponering for vibrationer, dog med forbehold af strengere og/eller

mere specifikke bestemmelser i nærværende direktiv.

(10) Nærværende direktiv udgør et konkret led i gennemførelsen af den sociale dimension inden

for det indre marked.

(11) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af dette direktiv bør vedtages i overens-

stemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere

vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen2 –

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

                                                
1 EFT L 183 af 29.6.1989, s. 1.
2 EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
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DEL I

GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 1

Formål og anvendelsesområde

1. Dette direktiv, som er det 16. særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv

89/391/EØF, indeholder minimumskrav til beskyttelse af arbejdstagerne mod sådanne risici for

deres sundhed og sikkerhed, der opstår eller kan opstå som følge af eksponering for mekaniske

vibrationer.

2. Kravene i dette direktiv gælder for aktiviteter, hvor arbejdstagerne eksponeres eller kan

eksponeres for risici ved mekaniske vibrationer i forbindelse med arbejdet.

3. Direktiv 89/391/EØF finder anvendelse på hele det i stk. 1 nævnte område, medmindre nær-

værende direktiv indeholder strengere og/eller mere specifikke bestemmelser.
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Artikel 2

Definitioner

I dette direktiv forstås ved:

a) "hånd-arm-vibrationer": mekaniske vibrationer, der, hvis de overføres til et menneskes hæn-

der og arme, medfører risiko for arbejdstagernes sundhed og sikkerhed, navnlig skader på kar,

knogler, led, nerver eller muskler.

b) "helkropsvibration": mekanisk vibration, der, hvis den overføres til hele kroppen, medfører

risiko for arbejdstagernes sundhed og sikkerhed, navnlig sygdomme i lænderyggen og skader

på rygsøjlen.

Artikel 3

Grænseværdier for eksponering og aktionsværdier

1. Hånd-armvibrationer:

a) grænseværdien for den daglige eksponering i en referenceperiode på otte timer fastsættes til 5

m/s2

b) aktionsværdien for den daglige eksponering i en referenceperiode på otte timer fastsættes til

2,5 m/s2.

Arbejdstagerens eksponering for hånd-arm-vibrationer vurderes eller måles på grundlag af bestem-

melserne i del A, punkt 1, i bilaget.
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2. Helkropsvibrationer:

a) grænseværdien for den daglige eksponering i en referenceperiode på otte timer fastsættes til

1,15 m/s2  eller efter medlemsstatens valg til en vibrationsdosisværdi (vibration dose value) på

21 m/s1,75;

b) aktionsværdien for den daglige eksponering i en referenceperiode på otte timer fastsættes til

0,6 m/s2  eller efter medlemsstatens valg til en vibrationsdosisværdi på 11 m/s1,75.

Arbejdstagerens eksponering for helkropsvibrationer vurderes eller måles på grundlag af bestem-

melserne i del B, punkt 1, i bilaget.

DEL II

ARBEJDSGIVERNES FORPLIGTELSER

Artikel 4

Identificering og vurdering af risici

1. For at opfylde forpligtelserne i artikel 6, stk. 3, og artikel 9, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF,

vurderer eller om nødvendigt måler arbejdsgiveren arbejdstagernes eksponering for mekaniske

vibrationer. Måling foretages alt efter omstændighederne i overensstemmelse med punkt 2 i del A

eller B i bilaget til nærværende direktiv.
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2. Eksponeringen for mekaniske vibrationer kan vurderes ved observation af den konkrete

arbejdsgang og på baggrund af oplysninger om den sandsynlige styrke af de vibrationer, der opstår

ved anvendelse af udstyret eller udstyrstypen under disse særlige forhold, herunder tilsvarende

oplysninger fra fabrikanten af udstyret. Der er i dette tilfælde ikke tale om måling, som kræver sær-

ligt apparatur og en særlig metode.

3. Den i stk. 1 omhandlede vurdering og måling planlægges omhyggeligt og gennemføres med

passende mellemrum, navnlig under hensyn til den i artikel 7 i direktiv 89/391/EØF krævede kom-

petence. Resultaterne af vurderingen og/eller målingen af vibrationseksponeringen opbevares i en

passende form, så de senere kan konsulteres.

4. I overensstemmelse med artikel 6, stk. 3, i direktiv 89/391/EØF skal arbejdsgiveren være

særlig opmærksom på følgende, når risikoen evalueres:

a) eksponeringens styrke, type og varighed, herunder eksponering for intermitterende vibrationer

eller gentagne stød

b) eksponeringsgrænseværdierne og eksponeringsaktionsværdierne i artikel 3 i nærværende

direktiv

c) enhver effekt af sundheds- og sikkerhedsmæssig art på arbejdstagere, der eksponeres for sær-

lig risiko

d) eventuelle indirekte virkninger på arbejdstagernes sikkerhed af interaktionen mellem meka-

niske vibrationer og arbejdsstedet eller andet udstyr
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e) oplysninger fra fabrikanterne af arbejdsudstyr i henhold til de relevante EF-direktiver

f) muligheden for at anvende andet udstyr, som er udformet med henblik på at nedbringe ekspo-

neringen for mekaniske vibrationer

g) eksponering for helkropsvibrationer efter arbejdstidens ophør, der foregår på arbejdsgiverens

ansvar

h) særlige arbejdsforhold, f.eks. arbejde i lave temperaturer

i) relevante oplysninger, der er indsamlet i forbindelse med helbredskontrollen, herunder

offentliggjorte oplysninger, i det omfang det er muligt.

5. Arbejdsgiveren skal være i besiddelse af en risikovurdering i henhold til artikel 9, stk. 1, li-

tra a), i direktiv 89/391/EØF og kunne angive, hvilke foranstaltninger der skal træffes i overens-

stemmelse med nærværende direktivs artikel 5 og 6. Risikovurderingen opbevares i en passende

form efter national lovgivning og praksis og kan omfatte arbejdsgiverens begrundelse for, at art og

omfang af risikoen i forbindelse med mekaniske vibrationer gør en yderligere detaljeret risikovurde-

ring unødvendig. Risikovurderingen skal holdes ajour, især hvis der er sket væsentlige ændringer,

der kunne gøre den uaktuel, eller hvis resultaterne af helbredskontrollen viser, at det er nødvendigt.
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Artikel 5

Bestemmelser med sigte på at undgå eller nedsætte eksponeringen

1. Under hensyn til den tekniske udvikling og de foranstaltninger, der kan anvendes for at redu-

cere risikoen ved kilden, skal de risici, der er en følge af eksponeringen for mekaniske vibrationer,

elimineres ved kilden eller nedbringes til et minimum.

Nedbringelse af disse risici foretages på grundlag af de generelle principper om forebyggelse i arti-

kel 6, stk. 2, i direktiv 89/391/EØF.

2. Hvis de i artikel 3, stk. 1, litra b), og artikel 3, stk. 2, litra b), omhandlede aktionsværdier

overskrides, skal arbejdsgiveren på grundlag af risikovurderingen i henhold til artikel 4 fastlægge

og gennemføre et program med tekniske og/eller organisatoriske foranstaltninger, som tager sigte

på at nedbringe eksponeringen for mekaniske vibrationer og de dermed forbundne risici til et mini-

mum, idet der navnlig tages hensyn til:

a) alternative arbejdsmetoder, som medfører lavere eksponering for mekaniske vibrationer

b) valg af passende arbejdsudstyr med et godt ergonomisk design og det lavest mulige vibrati-

onsniveau under hensyn til det arbejde, der skal udføres

c) hjælpeudstyr, som nedsætter risikoen for skader forårsaget af vibrationer, navnlig sæder, der

effektivt opfanger helkropsvibrationer

d) passende programmer for vedligeholdelse af arbejdsudstyr, arbejdssteder og arbejdspladssy-

stemer
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e) arbejdsstedernes og arbejdspladsernes udformning og indretning

f) relevant information til og træning af arbejdstagerne med hensyn til sikker og korrekt anven-

delse af arbejdsudstyret, således at eksponering for mekaniske vibrationer nedbringes mest

muligt

g) begrænsning af eksponeringens varighed og styrke

h) passende arbejdstider med tilstrækkelige pauser

i) udlevering af beklædning til udsatte arbejdstagere, således at de beskyttes mod kulde og fugt.

3. Arbejdstagere må under ingen omstændigheder eksponeres for en påvirkning, der overskrider

eksponeringsgrænseværdien.

Hvis eksponeringsgrænseværdien er blevet overskredet på trods af de foranstaltninger, som arbejds-

giveren har truffet i medfør af dette direktiv, tager arbejdsgiveren straks skridt til at bringe ekspone-

ringen ned under grænseværdien, han fastslår årsagerne til, at denne er blevet overskredet, og tilpas-

ser beskyttelses- og forebyggelsesforanstaltningerne herefter for at undgå, at grænseværdien over-

skrides igen.

4. I henhold til artikel 15 i direktiv 89/391/EØF tilpasser arbejdsgiveren de i nærværende artikel

nævnte foranstaltninger til de behov, som de arbejdstagere, der eksponeres for særlig risiko, har.
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Artikel 6

Underretning og træning af arbejdstagerne

Med forbehold af artikel 10 og 12 i direktiv 89/391/EØF sørger arbejdsgiveren for, at arbejdstagere,

der eksponeres for risiko for mekaniske vibrationer på arbejdsstedet, og/eller disses repræsentanter

får underretning og træning, der afspejler resultatet af risikovurderingen, jf. artikel 4, stk. 1, i nær-

værende direktiv, navnlig

a) foranstaltninger, der træffes i henhold til dette direktiv for at fjerne risikoen for mekaniske

vibrationer eller nedbringe den til et minimum

b) eksponeringsgrænseværdierne og eksponeringsaktionsværdierne

c) resultatet af de vurderinger og målinger af mekaniske vibrationer, der foretages i henhold til

artikel 4 i nærværende direktiv, og de skader, som det anvendte arbejdsudstyr kan medføre

d) hvorfor og hvordan tegn på skade skal opdages og anmeldes

e) hvornår arbejdstagerne har ret til helbredskontrol

f) sikker arbejdspraksis, der kan begrænse eksponeringen for mekaniske vibrationer mest

muligt.
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Artikel 7

Høring og inddragelse af arbejdstagerne

Arbejdstagerne og/eller disses repræsentanter høres i henhold til artikel 11 i direktiv 89/391/EØF

om og deltager i afgørelsen af de spørgsmål, der er omfattet af nærværende direktiv.

DEL III

FORSKELLIGE BESTEMMELSER

Artikel 8

Helbredskontrol

1. Medlemsstaterne træffer foranstaltninger med henblik på iværksættelse af relevant helbreds-

kontrol af arbejdstagere, når resultaterne af den i artikel 4 omhandlede risikovurdering  viser, at der

er fare for de pågældendes helbred, jf. dog artikel 14 i direktiv 89/391/EØF. Disse foranstaltninger,

herunder kravene om helbredsjournaler og adgangen hertil, indføres i overensstemmelse med

national lovgivning og/eller praksis.

Helbredskontrol, hvis resultater skal tages i betragtning ved iværksættelse af forebyggende foran-

staltninger på det konkrete arbejdssted, har til formål at sikre en tidlig forebyggelse og diagnostice-

ring af enhver forringelse af sundheden på grund af eksponering for mekaniske vibrationer; en så-

dan kontrol er relevant, hvis

– arbejdstagerens udsættelse for vibrationer er af en sådan art, at en identificerbar sygdom eller

dens helbredsskadelige virkninger kan sættes i forbindelse med eksponeringen
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– det er sandsynligt, at sygdommen eller virkningerne kan opstå under de særlige forhold,

arbejdstageren arbejder under

– der findes effektive teknikker til at identificere sygdommen eller de helbredsskadelige virk-

ninger.

Under alle omstændigheder skal arbejdstagere, der eksponeres for mekaniske vibrationer, der over-

stiger værdierne i artikel 3, stk. 1, litra b), og artikel 3, stk. 2, litra b), have ret til en passende hel-

bredskontrol.

2. Medlemsstaterne indfører ordninger, der skal sikre, at der udarbejdes helbredsjournaler for

alle arbejdstagere, der underkastes helbredskontrol i henhold til stk. 1, og at disse holdes ajour. Hel-

bredsjournalerne skal indeholde et sammendrag af resultaterne af den helbredskontrol, der er fore-

taget. De opbevares i en passende form, så de kan konsulteres senere, og under hensyn til beskyt-

telseskravene til personlige helbredsoplysninger.

Den kompetente myndighed skal efter anmodning have tilsendt kopier af journalerne. Den enkelte

arbejdstager skal efter anmodning have adgang til sin personlige helbredsjournal.

3. Hvis det ved en helbredskontrol konstateres, at en arbejdstager har en identificerbar sygdom

eller helbredsproblemer, som en læge eller en arbejdsmediciner eller tilsvarende sagkyndig mener

skyldes eksponering for mekaniske vibrationer under arbejdet,

a) underretter lægen eller en anden kvalificeret person arbejdstageren om det resultat, der vedrø-

rer denne personligt, og giver arbejdstageren oplysninger og råd mv. om, hvilken helbreds-

kontrol arbejdstageren bør gennemgå efter eksponeringens ophør
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b) skal arbejdsgiveren

– revidere den risikovurdering, der er foretaget i henhold til artikel 4

– revidere de foranstaltninger, der skal fjerne eller nedbringe risikoen i henhold til arti-

kel 5

– tage hensyn til rådene fra arbejdsmedicineren eller den tilsvarende sagkyndige, en anden

kvalificeret person eller den kompetente myndighed, når han gennemfører foran-

staltninger til at fjerne eller nedbringe risikoen i henhold til artikel 5, f.eks. når han

sætter arbejdstageren til andet arbejde, hvor der ikke er risiko for yderligere ekspone-

ring, og

– sørge for løbende helbredskontrol og på ny kontrollere andre arbejdstageres helbredstil-

stand, hvis de har været udsat for samme eksponering. I sådanne tilfælde kan den kom-

petente læge, en arbejdsmediciner eller den tilsvarende sagkyndige eller den kompetente

myndighed foreslå, at personer, der har været eksponeret, gennemgår en helbreds-

undersøgelse.
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Artikel 9

Overgangsperiode

For så vidt angår gennemførelsen af de forpligtelser, der er omhandlet i artikel 5, stk. 3, har med-

lemsstaterne mulighed for at anvende en overgangsperiode på højst seks år fra den ...*, hvis der

anvendes arbejdsudstyr, der blev stillet til arbejdstagernes rådighed før den ...**, og som ikke under

hensyn til de seneste tekniske fremskridt og/eller de organisatoriske foranstaltninger kan overholde

grænseværdierne for eksponering.

For så vidt angår udstyr, der anvendes i landbrugs- og skovbrugssektoren har medlemsstaterne

mulighed for at forlænge overgangsperioden med højst tre år.

Artikel 10

Undtagelser

1. Under overholdelse af de generelle principper for beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og

sundhed kan medlemsstaterne for søfart og luftfart under behørigt begrundede omstændigheder fra-

vige artikel 5, stk. 3, for så vidt angår helkropsvibration, når det under hensyn til det tekniske

niveau og arbejdsstedernes særlige karakteristika ikke er muligt at overholde grænseværdien for

eksponering til trods for, at der er truffet tekniske og/eller organisatoriske foranstaltninger.

                                                
* 3 år efter direktivets ikrafttræden.
** 6 år efter direktivets ikrafttræden.
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2. Hvis en arbejdstagers eksponering for mekaniske vibrationer normalt er mindre end de ekspo-

neringsværdier, der er nævnt i artikel 3, stk. 1, litra b), og i artikel 3, stk. 2, litra b), men varierer

mærkbart fra den ene arbejdsperiode til den anden og af og til overstiger grænseværdien for ekspo-

nering, kan medlemsstaterne ligeledes fravige bestemmelserne i artikel 5, stk. 3. Den gennemsnitli-

ge eksponering for vibration beregnet over en periode på 40 timer skal dog være mindre end græn-

seværdien for eksponering, og det skal påvises, at risici fra eksponeringsmønstret er mindre end

risici fra eksponering ved grænseværdien for eksponering.

3. Medlemsstaterne giver de i stk. 1 og 2 omhandlede dispensationer efter høring af arbejdsmar-

kedets parter i overensstemmelse med national lovgivning og praksis. Sådanne dispensationer skal

ledsages af vilkår, der under hensyn til særlige omstændigheder sikrer, at de heraf følgende risici

begrænses til et minimum, og at der indføres skærpet helbredskontrol for de berørte arbejdstagere.

Disse dispensationer tages op til fornyet overvejelse hvert fjerde år og ophæves, så snart årsagerne

til indførelsen heraf bortfalder.

4. Medlemsstaterne tilsender hvert fjerde år Kommissionen en liste over de i stk. 1 og 2 om-

handlede dispensationer, idet de angiver de præcise omstændigheder og årsager, som har fået dem

til at give disse dispensationer.
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Artikel 11

Tekniske ændringer

Ændringer i bilaget af rent teknisk art som følge af

a) vedtagelsen af direktiver om teknisk harmonisering og standardisering vedrørende produkt-

udvikling, konstruktion, fremstilling eller indretning af arbejdsudstyr og/eller arbejdssteder,

b) den tekniske udvikling, ændringer i de mest relevante harmoniserede europæiske standarder

eller specifikationer og nye resultater vedrørende mekanisk vibration,

vedtages efter forskriftsproceduren i artikel 12, stk. 2.

Artikel 12

Udvalg

1. Kommissionen bistås af det udvalg, der er nævnt i artikel 17, stk. 2, i direktiv 89/391/EØF.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes

artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.
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DEL IV

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 13

Rapporter

Medlemsstaterne forelægger hvert femte år Kommissionen en rapport om den praktiske gennem-

førelse af bestemmelserne i dette direktiv med anførelse af de af arbejdsmarkedets parter fremførte

synspunkter.

På grundlag af disse rapporter giver Kommissionen Europa-Parlamentet, Rådet, Det Økonomiske

og Sociale Udvalg samt Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed, Hygiejne og Sundhedsbeskyttelse

på Arbejdspladsen underretning herom.

Artikel 14

Gennemførelse

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at

efterkomme dette direktiv senest den ...*. De underretter straks Kommissionen herom.

Når medlemsstaterne vedtager disse bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direk-

tiv, eller de skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for

denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de alle-

rede har udstedt eller udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

                                                
* 3 år efter direktivets ikrafttræden.
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Artikel 15

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 16

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i    , den

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

________________________
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BILAG

A - HÅND-ARMVIBRATIONER

1) Vurdering af eksponering

Vurderingen af eksponering for hånd-arm-vibrationer baseres på beregningen af den daglige
vibrationsbelastning i en referenceperiode på otte timer, A (8), udtrykt som kvadratroden af
summen af kvadraterne (RMS)  af de frekvensvægtede accelerationer i de retvinklede koordi-
nater ahwx, ahwy, ahwz, der er fastlagt i kapitel 4 og 5 i bilag A til ISO-standard 5349-1 (2001).

Vurderingen af eksponeringen kan foretages på grundlag af et skøn, der baseres på de oplys-
ninger om det anvendte arbejdsudstyrs emissionsværdier, som fremlægges af fabrikanterne af
dette udstyr, og ved observation af den konkrete arbejdsgang eller ved måling.

2) Måling

Hvis der anvendes målinger i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1:

a) kan de metoder, der anvendes, omfatte stikprøver, som skal være repræsentative for
arbejdstagerens eksponering for den pågældende vibrationstype; metoder og måleudstyr
skal være tilpasset til de særlige karakteristika ved den vibrationstype, der skal måles,
og til relevante miljøfaktorer og måleapparatets specifikationer i overensstemmelse med
ISO-standard 5349-2 (2001);

b) skal målingerne i forbindelse med udstyr, der skal holdes med begge hænder, foretages
på begge hænder. Eksponeringen fastsættes på grundlag af den højeste af de to værdier;
der skal også gives oplysninger vedrørende den anden hånd.

3) Forstyrrelser

Bestemmelserne i artikel 4, stk. 4, litra d), finder navnlig anvendelse, hvis de mekaniske
vibrationer er forstyrrende for en korrekt betjening af kontrolanordninger eller aflæsning af
instrumenter.
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4) Indirekte risici

Bestemmelserne i artikel 4, stk. 4, litra d), finder navnlig anvendelse, hvis de mekaniske
vibrationer påvirker strukturers stabilitet eller sammenføjningers holdbarhed.

5) Personlige værnemidler

Personlige værnemidler mod hånd-armvibrationer kan bidrage til programmet for foranstalt-
ningerne efter artikel 5, stk. 2.

B - HELKROPSVIBRATIONER

1) Vurdering af eksponering

Vurderingen af eksponeringen for helkropsvibrationer baseres på beregningen af den daglige
vibrationsbelastning A (8) udtrykt som den ækvivalente kontinuerte accelerationsstyrke i en
periode på otte timer, der beregnes som den største af RMS-værdierne eller den største af
vibrationsdosisværdierne (VDV) af de frekvensvægtede accelerationer i henhold til de tre ret-
vinklede akser (1,4awx, 1,4awy, awz for en siddende eller stående arbejdstager) og fastlægges i
overensstemmelse med kapitel 5, 6 og 7 i bilag A og bilag B til ISO-standard 2631-1 (1997).

Vurderingen af vibrationsbelastningen kan foretages på grundlag af et skøn, der baseres på de
oplysninger om det anvendte arbejdsudstyrs emissionsværdier, som fremlægges af fabrikan-
terne af dette udstyr, og ved observation af den konkrete arbejdsgang eller ved måling.

På søfartsområdet kan medlemsstaterne vælge kun at tage hensyn til vibrationer med en fre-
kvens på over 1 Hz.

2) Måling

Hvis der anvendes målinger i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, kan de metoder, der
anvendes, omfatte stikprøver, som skal være repræsentative for arbejdstagerens eksponering
for den pågældende vibrationstype. De anvendte metoder skal være tilpasset de særlige
karakteristika ved den mekaniske vibrationstype, der skal måles, relevante miljøfaktorer og
måleapparatets specifikationer.

3) Forstyrrelser

Bestemmelserne i artikel 4, stk. 4, litra d), finder navnlig anvendelse, hvis de mekaniske
vibrationer er forstyrrende for en korrekt betjening af kontrolanordninger eller aflæsning af
instrumenter.
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4) Indirekte risici

Bestemmelserne i artikel 4, stk. 4, litra d), finder navnlig anvendelse, hvis de mekaniske
vibrationer påvirker strukturers stabilitet eller sammenføjningers holdbarhed.

5) Forlængelse af eksponeringen

Bestemmelserne i artikel 4, stk. 4, litra g), finder navnlig anvendelse, hvis en arbejdstager på
grund af aktiviteternes art kan benytte hvilefaciliteter på arbejdsgiverens ansvar; helkrops-
vibrationer i disse faciliteter skal nedbringes til et niveau, der er foreneligt med deres formål
og betingelserne for deres anvendelse bortset fra tilfælde af force majeure.

________________________
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Vedr.: Fælles holdning fastlagt af Rådet den 25. juni 2001 med henblik på vedtagelse af
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om minimumsforskrifter for sikkerhed og
sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske
agenser (vibrationer) (16. særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv
89/391/EØF)

RÅDETS BEGRUNDELSE
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I. INDLEDNING

Den 8. februar 1993 forelagde Kommissionen i henhold til artikel 118 A i traktaten om opret-

telse af Det Europæiske Fællesskab Rådet et forslag til Rådets direktiv om minimumsforskrif-

ter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund

af fysiske agenser.

Dette forslag skulle supplere direktiv 89/391/EØF ved at præcisere, hvordan nogle af dets

bestemmelser skulle finde anvendelse specielt i forbindelse med eksponering for fysiske agen-

ser. Det omfattede alle aktiviteter, hvor arbejdstagerne kan blive udsat for risici som følge af

en sådan eksponering, bortset fra bestemte situationer i den offentlige tjeneste eller inden for

civilbeskyttelse.

Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg afgav udtalelse henholdsvis den

20. april og den 30. juni 1993.

Kommissionen forelagde et ændret forslag den 8. juni 1994.

Som følge af Amsterdam-traktatens ikrafttræden er retsgrundlaget blevet ændret fra den tidli-

gere artikel 118 A til artikel 137, stk. 2, hvorefter den fælles beslutningsprocedure med

Europa-Parlamentet skal anvendes og Regionsudvalget skal høres.

Regionsudvalget oplyste ved skrivelse af 13. januar 2000, at det ikke ville afgive udtalelse om

dette direktivforslag.

Forslaget var kendetegnet ved, at fire typer fysiske agenser (støj, mekanisk vibration, optisk

stråling og elektromagnetiske felter og bølger), indgik i samme instrument, selv om hver

agens skulle have et særskilt bilag.

Rådets generelle holdning, som Kommissionen har accepteret, var dog, at man på grund af de

tekniske vanskeligheder med hensyn til visse fysiske agenser i første omgang skulle koncen-

trere sig om vibrationselementet, som der kunne opnås enighed om inden for en rimelig
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frist, uden at man af den grund skulle opgive de andre aspekter, som stadig er til behandling i

Rådet. Rådet bekræfter i denne forbindelse i en erklæring til mødeprotokollen, at det agter at

fortsætte gennemgangen af Kommissionens forslag vedrørende de øvrige fysiske agenser

(støj, optisk stråling og elektromagnetiske felter og bølger).

Rådet vedtog sin fælles holdning den 25. juni 2001 efter proceduren i traktatens artikel 251.

II. MÅL

Direktivforslaget, sådan som det er blevet opdelt af Rådet, skal bidrage til at forbedre beskyt-

telsen af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed i forbindelse med risici som følge af ekspone-

ring for mekaniske vibrationer.

III. ANALYSE AF DEN FÆLLES HOLDNING

1. GENERELLE BEMÆRKNINGER

Traktatens artikel 137, stk. 2, bestemmer, at Rådet "ved udstedelse af direktiver kan vedtage

minimumsforskrifter, der skal gennemføres gradvis under hensyn til de vilkår og de tekniske

bestemmelser, der gælder i hver af medlemsstaterne".

Rådets fælles holdning svarer på det område, der er omfattet, til målene i traktatens arti-

kel 137, stk. 2, eftersom den sigter mod at indføre minimumsforskrifter for at beskytte

arbejdstagernes sundhed og sikkerhed i forbindelse med risici som følge af eksponering for

mekaniske vibrationer.

I øvrigt overholder den fælles holdning de mål, der er foreslået af Kommissionen, og som

støttes af Parlamentet, samtidig med at der indføjes en række ændringer i Kommissionens

ændrede forslag.

Den fælles holdning fastsætter grænseværdier for eksponering for hånd-arm-vibrationer og

helkropsvibrationer, som under ingen omstændigheder må overskrides, samt
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eksponeringsgrænseværdier og eksponeringsaktionsværdier, der fastlægger, hvilke forebyg-

gende foranstaltninger der kræves for at mindske de risici, som arbejdstagerne er udsat for.

De forebyggende foranstaltninger, der er fastsat i den fælles holdning, bygger først og frem-

mest på arbejdsgiverens forpligtelse til at bestemme og vurdere risiciene ved hjælp af forskel-

lige metoder til vurdering af niveauet for eksponeringen for mekaniske vibrationer. I det fore-

liggende tilfælde henviser den fælles holdning til ISO-standarderne.

På grundlag af risikovurderingen skal arbejdsgiveren udarbejde og iværksætte et program, der

omfatter tekniske og/eller organisatoriske foranstaltninger, som sigter mod at undgå eller ned-

sætte eksponeringen, så snart eksponeringsaktionsværdierne overskrides.

Den fælles holdning bestemmer ligeledes, at der skal træffes detaljerede foranstaltninger ved-

rørende underretning og træning af arbejdstagere, som er eksponeret for risici som følge af

vibrationer, samt øget helbredskontrol, der bl.a. indebærer, at enhver arbejdstager har ret til at

kræve et eksemplar af sin helbredsjournal.

Alt i alt ligger Rådets fælles holdning på linje med Kommissionens forslag, selvom den afvi-

ger herfra i sin opbygning på grund af forslagets opdeling. Den overtager de fleste af de æn-

dringer, som Europa-Parlamentet vedtog ved førstebehandling vedrørende dette aspekt af

Kommissionens forslag.

Hovedforskellene i forhold til Kommissionens forslag ligger i forhøjelsen af eksponerings-

grænseværdierne og eksponeringsaktionsværdierne for helkropsvibration, afskaffelsen af

begrebet tærskelniveau, indrømmelse af særlige dispensationer for søfart og luftfart samt for

sæsonarbejde og endelig i fastlæggelsen af overgangsperioder for eksisterende arbejdsudstyr

og en supplerende overgangsperiode for arbejdsudstyr, som anvendes i landbrugs- og skov-

brugssektoren.
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2. ÆNDRINGER VEDTAGET AF EUROPA-PARLAMENTET UNDER

FØRSTEBEHANDLINGEN

De ændringer vedrørende vibrationer, som Europa-Parlamentet vedtog under førstebehand-

lingen, har følgende numre. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 27,

28, 29, 30, 31, 32 og 33.

2.1 Ændringer vedtaget af Europa-Parlamentet, som Rådet har accepteret

Ændring 1, 4, 5, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 28, 30, 31 og 33 er blevet om ikke bogstaveligt, så ind-

holdsmæssigt, indarbejdet fuldt ud såvel i Kommissionens ændrede forslag som i Rådets

fælles holdning.

Endvidere har Rådet foretaget en lettere omformulering af ændring 7, 10, 11, 13 og 20, som

allerede er medtaget i Kommissionens ændrede forslag, uden dog at ændre betydningen.

Ændring 21, 27, 29 og 32, der er blevet indarbejdet i det ændrede forslag, er ikke bevaret bog-

staveligt i den fælles holdning. Med hensyn til substansen fastholder Rådet dog de bestem-

melser i Kommissionens ændrede forslag, der svarer til disse ændringer.

Endvidere er ændring 12, der ikke er medtaget i Kommissionens ændrede forslag, blevet ind-

arbejdet i Rådets fælles holdning i en lidt ændret form.

Rådet finder således, at det i sin fælles holdning i vid udstrækning har fulgt de ændringer, som

Europa-Parlamentet har foreslået, samt Kommissionens ændrede forslag.

2.2 Ændringer vedtaget af Europa-Parlamentet, som Rådet ikke har accepteret

Rådet har lige som Kommissionen i forbindelse med sit ændrede forslag ikke fundet det hen-

sigtsmæssigt at medtage ændring 6, 15 og 25 i sin fælles holdning.

Rådet har ikke medtaget disse ændringer ud fra følgende overvejelser:
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- tærskelniveauerne, som foreslås nydefineret i ændring 6, er blevet udeladt. Rådet har

fundet, at denne udeladelse styrker teksten ved at lade direktivets bestemmelser gælde,

så længe risikoen eksisterer;

- ændring 15, der pålægger arbejdstagerne en for bindende forpligtelse; Rådet har fundet,

at helbredskontrollen snarere bør betragtes som en ret end en pligt for arbejdstagerne.

- forpligtelsen for Kommissionen til at forelægge en rapport, jf. ændring 25, er allerede

omfattet af Kommissionens forelæggelse af årsrapporten om gennemførelsen.

3.3 Nye bestemmelser indføjet af Rådet

a) Direktivets opbygning

Rådet har fundet det hensigtsmæssigt at opdele direktivforslaget om fysiske agenser i

fire særdirektiver, som behandler de fire fysiske agenser separat.

Rådet har for det første fundet, at man på grund af de pågældende agensers forskellige

karakter vanskeligt kunne forestille sig, at de kunne være omfattet af fælles bestemmel-

ser, selvom de var ledsaget af fire separate bilag. Det finder endvidere, at vedtagelsen af

et direktiv om vibrationer bør have højeste prioritet dels på grund af de reelle farer, som

en eksponering for vibrationer kan indebære, dels fordi kendskabet til virkningerne af

bl.a. optisk stråling og elektromagnetiske felter og bølger ikke er så udviklet.

Rådet erkender imidlertid i en erklæring til mødeprotokollen, at Kommissionens ændre-

de forslag for så vidt angår de øvrige fysiske agenser fortsat er til behandling i Rådet og

har forpligtet sig til at fortsætte gennemgang af de øvrige aspekter.
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b) Eksponeringsgrænseværdier og eksponeringsaktionsværdier for helkropsvibrationer

Den daglige eksponeringsgrænseværdi for helkropsvibrationer og den eksponeringsak-

tionsværdi, der er fastsat i den fælles holdning, er blevet forhøjet i forhold til Kommis-

sionen ændrede forslag. Disse to værdier er blevet sat op fra henholdsvis 0,7 m/s2 til

1,15 m/s2 og fra 0,5 m/s2 til 0,6 m/s2.

Rådet finder, at de værdier, som Rådet har lagt sig fast på, udgør en rimelig balance

mellem kravet om beskyttelse af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed og nødvendig-

heden af at undgå, at anvendelsen af direktivet medfører uforholdsmæssigt store byrder

for virksomhederne, herunder navnlig de små og mellemstore virksomheder.

c) Afskaffelse af tærskelværdierne

Rådet finder, at dette styrker teksten ved at lade direktivets bestemmelser gælde, så

længe risikoen består.

d) Overgangsperiode

Rådet har fundet det hensigtsmæssigt at indføre en fakultativ overgangsperiode for

gennemførelsen af de forpligtelser, der er knyttet til overholdelsen af grænseværdien,

for at muliggøre en tilpasning af det nuværende arbejdsudstyr. For så vidt angår udstyr,

der anvendes i landbrugs- og skovbrugssektoren, har Rådet skønnet, at den maksimale

overgangsperiode kan forlænges med højst tre år.

Rådet har således fundet, at den konkrete gennemførelse af direktivet, navnlig i små og

mellemstore virksomheder, vil kræve en bevidstgørelsesindsats og målrettede oplys-

ningskampagner, udarbejdelse af træningsmoduler og afholdelse af kurser samt anskaf-

felse af nyt udstyr og/eller tilbehør for visse industrisektorer.
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e) Dispensationer for særlige sektorer

Rådet har i sin fælles holdning inkorporeret nye dispensationer fra grænseværdien for

helkropsvibrationer for sø- og luftfart samt en dispensation for det særlige tilfælde, hvor

eksponeringen varierer mærkbart fra det ene øjeblik til det andet.

Rådet har faktisk fundet, at sø- og luftfartssektoren har behov for særbehandling og har

bestemt, at disse dispensationer vil blive underlagt meget strenge betingelser, herunder

forpligtelsen til at garantere en styrket helbredskontrol med de berørte arbejdstagere.

IV. KONKLUSION

Rådet finder som helhed, at teksten til den fælles holdning svarer til de grundlæggende mål i

Kommissionens ændrede forslag. Det finder endvidere, at det har taget hensyn til det væsent-

lige i de mål, som Europa-Parlamentet har tilstræbt i sine foreslåede ændringer.

___________________
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1992/0449 (COD)

0(''(/(/6(�)5$�.200,66,21(1�7,/�(8523$�3$5/$0(17(7

L�KHQKROG�WLO�()�WUDNWDWHQV�DUWLNHO������VWN�����DQGHW�DIVQLW

RP

5nGHWV�I OOHV�KROGQLQJ�WLO�YHGWDJHOVHQ�DI�(XURSD�3DUODPHQWHWV�RJ�5nGHW�GLUHNWLY�RP
PLQLPXPVIRUVNULIWHU�IRU�VLNNHUKHG�RJ�VXQGKHG�L�IRUELQGHOVH�PHG�DUEHMGVWDJHUQHV

XGV WWHOVH�IRU�ULVLFL�Sn�JUXQG�DI�I\VLVNH�DJHQVHU��YLEUDWLRQHU���[��V UGLUHNWLY�L�KHQKROG
WLO�DUWLNHO�����VWN�����L�GLUHNWLY��������(�)�

�� 6$*6)25/�%

– Dato for fremsendelse af forslaget til Parlamentet* og Rådet (COM(1992)560
endelig)

8.2.1993 (EFT C 77 af 18.3.1993)
* var ikke omfattet af den fælles beslutningsprocedure, da forslaget blev
fremsendt

– Dato for Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse

30.6.1993 (EFT C 249 af 13.9.1993)

og for Regionsudvalgets*
* meddelte ved skrivelse af 13. januar 2000, at der ikke ville blive afgivet
udtalelse

– Dato for Europa-Parlamentets udtalelse (ved førstebehandlingen)

20.4.1994 (EFT C 128 af 9.5.1994)

– Dato for fremsendelse af det ændrede forslag til Rådet

8.7.1994 (EFT C 230 af 19.8.1994)

– Dato for politisk enighed og Rådets formelle vedtagelse af den fælles holdning

28.11.2000 (med enstemmighed)
og
11.06.2001 (med enstemmighed)
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�� )250c/�0('�.200,66,21(16�)256/$*

Det oprindelige forslag var baseret på traktatens artikel 118 A (nu artikel 137) og er
udformet som et særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i rammedirektiv
89/391/EØF.

Forslaget tager sigte på at beskytte arbejdstagernes sundhed og sikkerhed i
forbindelse med eksponering for risici på grund af fysiske agenser. Forslaget
omfatter fire fysiske agenser: støj (risici for hørelsen), vibrationer (risici for hånd,
arm og hele kroppen) og elektromagnetiske felter og optisk stråling (sundhedsrisici
som følge af induktionsstrøm i kroppen, stød- og forbrændingsfare og optagelse af
varmeenergi).

Bestemmelserne om vibrationer og elektromagnetisk stråling er nye, mens
bestemmelserne om støj allerede fandtes i Rådets direktiv 86/188/EØF, og forslaget
svarer til den anden fase i den fremgangsmåde, som Rådet vedtog at anvende, og
som er omhandlet i artikel 10 i det nævnte direktiv.

Rådet har stort set valgt at koncentrere sig om det ene element (vibrationer), som der
eventuelt kunne opnås enighed om på et tidligt tidspunkt, og som ikke er omfattet af
særlig fællesskabslovgivning.

Alle delegationerne og Kommissionen accepterede at behandle forslaget skridt for
skridt, hvilket ikke udelukker de øvrige dele af Kommissionens forslag, som stadig
er til behandling i Rådet. I en erklæring fra Rådet til optagelse i Rådets
mødeprotokol, gentages det, at forslaget stadig er til behandling, og at Rådet agter at
behandle de øvrige fysiske agenser på et senere tidspunkt.

�� %(0�5.1,1*(5�7,/�'(1�)�//(6�+2/'1,1*

���� *HQHUHOOH�EHP UNQLQJHU

Da forslaget er blevet opdelt, er teksten nu begrænset til de særlige
minimumsforskrifter for beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed i
forbindelse med risici, som opstår eller kan opstå, når arbejdstagernes udsættes for
mekanisk vibration.

I den fælles holdning fastsættes der eksponeringsgrænseværdier for hånd-arm-
vibrationer og helkropsvibrationer og eksponeringsaktionsværdier, som er afgørende
for, hvilke forebyggende foranstaltninger der skal træffes for at reducere de risici,
arbejdstagernes udsættes for.

De forebyggende foranstaltninger i den fælles holdning er hovedsagelig baseret på de
risici, arbejdsgiver skal identificere og vurdere ved hjælp af forskellige metoder til
evaluering af omfanget af den mekaniske vibration, som arbejdstagerne udsættes. I
den fælles holdning henvises der i den forbindelse til ISO-standarder.

Hvis eksponeringsaktionsværdierne overskrides, skal arbejdsgiveren på grundlag af
risikovurderingen fastlægge og gennemføre et program med tekniske og/eller
organisatoriske foranstaltninger, som tager sigte på at undgå eller nedbringe
eksponeringen.
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Den fælles holdning omfatter endvidere nærmere regler om underretning og
uddannelse af arbejdstagere, som eksponeres for risici på grund af vibrationer, samt
om udvidet helbredskontrol, som giver arbejdstagerne særlig ret til helbredskontrol,
når eksponeringsaktionsværdien overskrides.

Rådets fælles holdning har stort set samme sigte som Kommissionens forslag, men er
opbygget på en anden måde, fordi forslaget er blevet opdelt. I den fælles holdning er
der taget hensyn til de fleste af de ændringsforslag, som Europa-Parlamentet
fremsatte til vibrationsdelen i Kommissionens forslag ved førstebehandlingen.

Den største forskel på Rådets fælles holdning og Kommissionens forslag ligger deri,
at eksponeringsgrænseværdien og eksponeringsaktionsværdierne for
helkropsvibration forhøjes, begrebet tærskelværdi fjernes, der indføres særlige
undtagelsesbestemmelser for sø- og luftfart samt sæsonarbejde og bestemmelser om
overgangsperioder for nuværende arbejdsudstyr i almindelighed og for arbejdsudstyr
i landbrugs- og skovbrugssektoren (forlænget periode).

���� (XURSD�3DUODPHQWHWV� QGULQJVIRUVODJ�YHG�I¡UVWHEHKDQGOLQJHQ

Europa-Parlamentet fremsatte følgende ændringsforslag vedrørende vibrationer ved
førstebehandlingen: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25,
27, 28, 29, 30, 31, 32 og 33.

Ændringsforslag 1, 4, 5, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 28, 30, 31 og 33 er ligesom i det
ændrede forslag indføjet uændret i den fælles holdning.

Ændringsforslag 7, 10, 11, 13 og 20, som blev indføjet i det ændrede forslag, har
Rådet ændret i meget begrænset omfang uden at ændre meningen. Kommissionen er
indforstået hermed.

Ændringsforslag 21, 27, 29 og 32, som blev indføjet i det ændrede forslag, er ikke
indføjet i den fælles holdning. Kommissionen er dog indforstået hermed, for den
sigter mod generel enighed og er af den opfattelse, at den fælles holdning gengiver
indholdet i de bestemmelser i det ændrede forslag, som Europa-Parlamentets
ændringsforslag henviser til. I nogle tilfælde er teksten på den måde formuleret
tydeligere.

Ændringsforslag 6, 15 og 25 er hverken medtaget i den fælles holdning eller i det
ændrede forslag af de grunde, som allerede blev fremført ved førstebehandlingen.

Ændringsforslag 12, som ikke blev indføjet i det ændrede forslag, er indføjet i den
fælles holdning med en mindre ændring.

De væsentligste forskelle mellem det ændrede forslag og Rådets fælles holdning er
som følger:

a) En anden opbygning og en anden nummerering af artiklerne som følge af
beslutningen om at opdele et rammedirektiv om fysiske agenser i fire
forskellige særdirektiver, som omhandler de fire fysiske agenser særskilt.

Kommissionen accepterede opdelingen, på betingelse af at Rådet ikke tager det
ændrede forslag af bordet, inden alle fysiske agenser er behandlet, og Rådet
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skulle give et ufravigeligt tilsagn om at fortsætte arbejdet med de resterende
dele af forslaget, indtil det er færdigbehandlet.

b) Grænseværdien for den daglige eksponering for helkropsvibration og
aktionsværdien er forhøjet til henholdsvis 1,15 m/s2 og 0,6 m/s2 i den fælles
holdning i modsætning til henholdsvis 0,7 m/s2 og 0,5 m/s2 i det ændrede
forslag.

Kommissionen har accepteret de nye værdier med henblik på at nå frem til et
samlet kompromis, men er stadig af den opfattelse, at der bør fastsættes lavere
værdier som i det ændrede forslag.

c) Tærskelværdierne er fjernet i den fælles holdning.

Kommissionen har accepteret, at tærskelværdierne fjernes, for på den måde
skærpes direktivet, idet bestemmelserne finder anvendelse, så længe der består
en risiko.

d) I den fælles holdning er der indføjet nye undtagelsesbestemmelser om
grænseværdien for helkropsvibrationer i forbindelse med sø- og luftfart og i
forbindelse med særlige tilfælde, hvor eksponeringen varierer mærkbart fra den
ene arbejdsperiode til den anden. Kommissionen har accepteret disse
undtagelser, i betragtning af at der bør tages hensyn til de særlige kendetegn
ved sø- og luftfart. Strenge krav skal opfyldes for at få indrømmet undtagelser,
og der skal være garanti for skærpet lægekontrol for de berørte arbejdstagere.

���� 1\H�EHVWHPPHOVHU�LQGI¡MHW�DI�5nGHW�RJ�.RPPLVVLRQHQV�KROGQLQJ�KHUWLO

Artikel 9 i den fælles holdning omfatter en frivillig overgangsperiode for
gennemførelsen af grænseværdierne for at gøre det muligt at tilpasse nuværende
arbejdsudstyr. I forbindelse med udstyr i landbrugs- og skovsektoren kan
overgangsperioden forlænges med 3 år.

Kommissionen mener ligesom Rådet, at den praktiske gennemførelse, særlig i små
og mellemstore virksomheder, vil skabe behov for bevidstgørelse og målrettede
informationskampagner, forberedelse af undervisningsmoduler og tilrettelæggelse af
kurser samt indkøb af nyt udstyr og/eller udstyrsdele.

Kommissionen har derfor accepteret overgangsperioderne, fordi den erkender, at
nogle industrisektorer får brug for tilpasningstid.

�� .21./86,21(5�*(1(5(//(�%(0�5.1,1*(5

Kommissionen tilslutter sig den fælles holdning i sin helhed.

�� .200,66,21(16�(5./�5,1*(5

Jf. bilag.
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8'.$67� 7,/� (5./�5,1*(5� 7,/� 237$*(/6(� ,� 5c'(76
0�'(35272.2/

3. Rådet opfordrer Kommissionen til at evaluere gennemførelsen af direktivet på
baggrund af forskning og videnskabelige oplysninger for om nødvendigt at
foreslå hensigtsmæssige ændringer.

Kommissionen mindede om, at den inden for rammerne af sine beføjelser skal
sørge for, at direktivets bestemmelser anvendes.


