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Ο∆ΗΓΙΑ 2001/  /ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της

περί των ελάχιστων προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας
για την έκθεση των εργαζοµένων σε κινδύνους

προερχόµενους από φυσικούς παράγοντες (Θόρυβος)
(17η ειδική οδηγία κατά την έννοια

του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ)

TO 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 1, που υποβλήθηκε µετά από διαβουλεύσεις µε τη συµβουλευτική
επιτροπή για την ασφάλεια, την υγιεινή και την προστασία της υγείας στο χώρο εργασίας,

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής, 2

αφού ζήτησε τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών,

αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης, 3

                                                
1 ΕΕ C 77, 18.3.1993, σ. 12 και ΕΕ C 230, 19.8.1994, σ. 3.
2 ΕΕ C 249, 13.9.1993, σ. 28.
3 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Απριλίου 1994 (ΕΕ C 128, 9.5.1994, σ. 146),

που επιβεβαιώθηκε στις 16 Σεπτεµβρίου 1999 (ΕE C 54, 25.2.2000, σ. 75), Κοινή θέση του
Συµβουλίου της (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα εξής :

(1) Σύµφωνα µε τη Συνθήκη, το Συµβούλιο µπορεί να θεσπίζει, µε οδηγίες, ελάχιστες
προδιαγραφές για την προώθηση βελτιώσεων, ιδίως στο χώρο εργασίας, που διασφαλίζουν
καλύτερο επίπεδο προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων. Η επιβολή, µε
τις οδηγίες αυτές, διοικητικών, οικονοµικών και νοµικών εξαναγκασµών που ενδέχεται να
εµποδίσουν τη δηµιουργία και την ανάπτυξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, πρέπει να
αποφεύγεται.

(2) Μολονότι σύµφωνα µε τη συνθήκη, η παρούσα οδηγία δεν εµποδίζει τα κράτη µέλη να
διατηρήσουν ή να εισάγουν πιο αυστηρά προστατευτικά µέτρα, η εφαρµογή της δεν θα
πρέπει να δικαιολογήσει υποχώρηση εν σχέσει προς την κατάσταση που υφίσταται ήδη στα
κράτη µέλη.

(3) Η οδηγία 86/188/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 12ης Μαΐου 1986 σχετικά µε την προστασία των
εργαζοµένων από τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους στο θόρυβο κατά
την εργασία 1 προβλέπει ότι Συµβούλιο επανεξετάζει την οδηγία, µετά από πρόταση της
Επιτροπής, λαµβάνοντας υπόψη ιδίως την πρόοδο των επιστηµονικών γνώσεων και της
τεχνολογίας, µε σκοπό την µείωση των σχετικών κινδύνων.

(4) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε το πρόγραµµα της ασφάλειας, της υγιεινής και
της υγείας στο χώρο εργασίας 2, προβλέπεται η θέσπιση µέτρων σχετικά µε την ενίσχυση της
ασφάλειας στο χώρο εργασίας, µε στόχο την επέκταση του πεδίου εφαρµογής της οδηγίας
86/188/ΕΟΚ καθώς και την επανεξέταση των τιµών κατωφλίου. Το Συµβούλιο, στο ψήφισµά
του της 21ης ∆εκεµβρίου 1987 σχετικά µε την ασφάλεια, την υγιεινή και την υγεία στο χώρο
εργασίας 3, έλαβε υπόψη την εν λόγω ανακοίνωση.

                                                
1 ΕΕ L 137, 24.5.1986, σ. 28. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 98/24/ΕΚ

(ΕΕ L 131, 5.5.1998, σ. 11).
2 ΕΕ C 28, 3.2.1988, σ. 3.
3 ΕΕ C 28, 3.2.1988, σ. 1.
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(5) Η ανακοίνωση της Επιτροπής για το πρόγραµµα δράσης της σχετικά µε την εφαρµογή του
κοινοτικού χάρτη των θεµελιωδών κοινωνικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων προβλέπει τη
θέσπιση ελάχιστων προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας για την έκθεση των εργαζοµένων σε
κινδύνους οφειλόµενους σε φυσικούς παράγοντες. Τον Σεπτέµβριο του 1990, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο εξέδωσε ψήφισµα σχετικά µε αυτό το πρόγραµµα δράσης 1, µε το οποίο καλεί
την Επιτροπή να καταρτίσει ειδική οδηγία για τον τοµέα των κινδύνων που συνδέονται µε το
θόρυβο και τους κραδασµούς, καθώς και µε κάθε άλλο φυσικό παράγοντα στο χώρο
εργασίας.

(6) Ως πρώτο βήµα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο εξέδωσαν στις .... την οδηγία
2001/..../ΕΚ περί των ελαχίστων προδιαγραφών υγείας και ασφαλείας όσον αφορά την
έκθεση των εργαζοµένων σε κινδύνους προερχόµενους από φυσικούς παράγοντες
(κραδασµοί) (16η ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 (1) της οδηγίας
89/391/ΕΟΚ) 2.

(7) Ως δεύτερο βήµα, κρίνεται σκόπιµο να θεσπιστούν µέτρα για την προστασία των
εργαζοµένων από τους κινδύνους που οφείλονται στο θόρυβο λόγω των συνεπειών του στην
υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων, ιδίως από τους κινδύνους για την ακοή. Τα µέτρα
αυτά δεν αποβλέπουν µόνο στη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας κάθε εργαζόµενου
ξεχωριστά αλλά και στη δηµιουργία, για όλους τους εργαζόµενους της Κοινότητας, ενός
ελαχίστου επιπέδου προστασίας, προκειµένου να εµποδίζονται ενδεχόµενες στρεβλώσεις του
ανταγωνισµού.

(8) Οι υπάρχουσες επιστηµονικές γνώσεις σχετικά µε τις επιπτώσεις στην υγεία και στην
ασφάλεια από την έκθεση στο θόρυβο δεν επιτρέπουν τον ακριβή καθορισµό επιπέδων
έκθεσης που να καλύπτουν όλους τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια, ιδίως όσον
αφορά τις επιπτώσεις του θορύβου που δεν συνδέονται µε απώλεια της ακοής.

                                                
1 ΕΕ C 260, 15.10.1990, σ. 167.
2 ΕΕ L 
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(9) Ένα σύστηµα προστασίας κατά του θορύβου πρέπει να περιορίζεται στον ορισµό, χωρίς
περιττές λεπτοµέρειες, των επιδιωκόµενων στόχων, των τηρητέων αρχών και των βασικών
µεγεθών που πρέπει να χρησιµοποιούνται ώστε να µπορούν τα κράτη µέλη να εφαρµόζουν τις
ελάχιστες προδιαγραφές µε ισοδύναµο τρόπο.

(10) Η µείωση της έκθεσης στο θόρυβο µπορεί να επιτευχθεί αποτελεσµατικότερα µε την
εφαρµογή προληπτικών µέτρων ήδη από το στάδιο του σχεδιασµού των θέσεων και χώρων
εργασίας καθώς και µε την επιλογή εξοπλισµού, διαδικασιών και µεθόδων εργασίας, δια των
οποίων θα µειώνονται οι κίνδυνοι κατά προτεραιότητα στην πηγή. Οι διατάξεις που αφορούν
τον εξοπλισµό και τις µεθόδους εργασίας συµβάλλουν, ως εκ τούτου, στην προστασία των
οικείων εργαζοµένων.

(11) Ο Κώδικας περί επιπέδων θορύβου επί των σκαφών, του ψηφίσµατος Α 468, παρ. 12 του
∆ιεθνούς ναυτιλιακού οργανισµού, παρέχει καθοδήγηση για επίτευξη µείωσης του θορύβου
στην πηγή επί των σκαφών. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να δύνανται να θέσουν µεταβατική
περίοδο όσον αφορά το προσωπικό των ποντοπόρων πλοίων.

(12) Οι εργοδότες θα πρέπει να προσαρµόζονται στην τεχνική πρόοδο και στις επιστηµονικές
γνώσεις που αφορούν το θέµα των κινδύνων που συνδέονται µε την έκθεση στο θόρυβο, µε
σκοπό τη βελτίωση της προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων.
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(13) Η παρούσα οδηγία είναι ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της

οδηγίας 89/391/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 12ης Ιουνίου 1989, σχετικά µε την εφαρµογή

µέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων

κατά την εργασία 1. Η οδηγία αυτή εφαρµόζεται πλήρως στην έκθεση των εργαζοµένων στο

θόρυβο, µε την επιφύλαξη των αυστηρότερων ή/και ειδικότερων διατάξεων που περιέχονται

στην παρούσα οδηγία.

(14) Η παρούσα οδηγία αποτελεί συγκεκριµένο βήµα προς επίτευξη της κοινωνικής διάστασης της

εσωτερικής αγοράς.

(15) Τα µέτρα που απαιτούνται για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας θεσπίζονται σύµφωνα µε

την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των

όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή 2,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ :

                                                
1 ΕΕ L 183, 29.6.1989, σ. 1.
2 ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23.
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ΤΜΗΜΑ Ι

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Σκοπός και πεδίο εφαρµογής

1. Η παρούσα οδηγία, η οποία αποτελεί τη 17η ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16,

παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ, καθορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές όσον αφορά την

προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία τους που

προκύπτουν ή ενδέχεται να προκύψουν λόγω της έκθεσης στο θόρυβο, και συγκεκριµένα από τους

κινδύνους για την ακοή.

2. Οι προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας εφαρµόζονται σε δραστηριότητες κατά τις οποίες οι

εργαζόµενοι εκτίθενται ή ενδέχεται να εκτεθούν σε κινδύνους από θόρυβο ως αποτέλεσµα της

εργασίας τους.

3. Η οδηγία 89/391/ΕΟΚ εφαρµόζεται πλήρως στο σύνολο του αναφερόµενου στην

παράγραφο 1 τοµέα, µε την επιφύλαξη αυστηρότερων ή/και ειδικών διατάξεων της παρούσας

οδηγίας.

Άρθρο 2

Ορισµοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, οι φυσικές παράµετροι που χρησιµοποιούνται ως δείκτες

προβλέψιµων κινδύνων ορίζονται ως εξής :

(α) Αιχµή της ηχητικής πίεσης (Ppeak) : µέγιστη τιµή της στιγµιαίας «C» σταθµισµένης κατά τη

συχνότητα θορύβου πίεσης.
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(β) Ηµερήσιο επίπεδο έκθεσης στο θόρυβο (LEX,8h) (dB(A) re. 20 µPa) : χρονικά
σταθµισµένος µέσος όρος των επιπέδων έκθεσης στο θόρυβο για ονοµαστική εργάσιµη
ηµέρα οκτώ ωρών όπως καθορίζεται από το διεθνές πρότυπο ISO 1999:1990,
σηµείο 3(6). Καλύπτει όλους τους θορύβους που υπάρχουν στην εργασία,
περιλαµβανοµένων των παλµικών.

(γ) Εβδοµαδιαίο επίπεδο έκθεσης στο θόρυβο (LEX,8h) : χρονικά σταθµισµένος µέσος όρος
των ηµερήσιων επιπέδων έκθεσης για ονοµαστική εβδοµάδα πέντε οκτάωρων
εργάσιµων ηµερών όπως καθορίζεται από το διεθνές πρότυπο ISO 1999:1990,
σηµείο 3.6 (υποσηµείωση 2).

Άρθρο 3
Οριακές τιµές έκθεσης και τιµές έκθεσης για ανάληψη δράσης

1. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, οι οριακές τιµές έκθεσης και οι τιµές έκθεσης για
ανάληψη δράσης, όσον αφορά τα ηµερήσια επίπεδα έκθεσης στο θόρυβο και τις αιχµές ηχητικής
πίεσης καθορίζονται ως εξής :

(α) Οριακές τιµές έκθεσης : LEX,8h = 87 dB(A) και Ppeak = 200 Pa 1 αντιστοίχως.

(β) Ανώτερες τιµές για ανάληψη δράσης : LEX,8h = 85 dB(A) και Ppeak = 200 Pa 2 αντιστοίχως.

(γ) Κατώτερες τιµές για ανάληψη δράσης : LEX,8h = 80 dB(A) και Ppeak = 112 Pa 3 αντιστοίχως.

                                                
1 140 dB στα 20 µΡα.
2 140 dB στα 20 µΡα.
3 135 dB στα 20 µΡα.
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2. Κατά την εφαρµογή των οριακών τιµών έκθεσης, η εκτίµηση του επιπέδου έκθεσης στο
θόρυβο συνυπολογίζει τη µείωση που παρέχεται από τα ατοµικά µέσα προστασίας της ακοής που
φέρει ο εργαζόµενος. Στις τιµές έκθεσης για ανάληψη δράσης η επίπτωση αυτών των µέσων
προστασίας δεν συνυπολογίζεται.

3. Υπό δεόντως αιτιολογηµένες συνθήκες, για δραστηριότητες όπου η ηµερήσια έκθεση στο
θόρυβο ποικίλλει αισθητά ανά ηµέρα εργασίας, τα κράτη µέλη µπορούν, προς εφαρµογή των
οριακών τιµών έκθεσης και των τιµών έκθεσης για ανάληψη δράσης, να χρησιµοποιούν το επίπεδο
εβδοµαδιαίας έκθεσης αντί του επίπεδου ηµερήσιας έκθεσης στο θόρυβο για να υπολογίσουν τα
επίπεδα θορύβου στα οποία εκτίθενται οι εργαζόµενοι, εφόσον :

(α) το επίπεδο εβδοµαδιαίας έκθεσης στο θόρυβο, όπως διαπιστώνεται µε τη δέουσα
παρακολούθηση, δεν υπερβαίνει την οριακή τιµή έκθεσης των 87 dB(A), και

(β) λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που συνδέονται µε τις
δραστηριότητες αυτές.
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ΤΜΗΜΑ ΙΙ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ∆ΟΤΩΝ

Άρθρο 4

Προσδιορισµός και εκτίµηση των κινδύνων

1. Ο εργοδότης, ανταποκρινόµενος στις υποχρεώσεις που καθορίζονται στο άρθρα 6,

παράγραφος 3, και στο άρθρο 9, παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ, εκτιµά και, εάν είναι

απαραίτητο, µετρά τα επίπεδα του θορύβου στον οποίο εκτίθενται οι εργαζόµενοι.

2. Οι χρησιµοποιούµενες µέθοδοι και συσκευές πρέπει να προσαρµόζονται στις επικρατούσες

συνθήκες, ιδίως ενόψει των χαρακτηριστικών του µετρούµενου θορύβου, της διάρκειας της

έκθεσης και των χαρακτηριστικών της συσκευής µέτρησης.

Οι εν λόγω µέθοδοι και συσκευές πρέπει να επιτρέπουν τον καθορισµό των παραµέτρων που

ορίζονται στο άρθρο 2 και τη διαπίστωση ότι, στη δεδοµένη περίπτωση, έχει σηµειωθεί υπέρβαση

των τιµών του άρθρου 3.

3. Οι χρησιµοποιούµενες µέθοδοι µπορούν να περιλαµβάνουν δειγµατοληψία

αντιπροσωπευτική της ατοµικής έκθεσης του εργαζοµένου.

4. Η εκτίµηση και η µέτρηση που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σχεδιάζονται και εκτελούνται
από τις αρµόδιες υπηρεσίες ανά κατάλληλα χρονικά διαστήµατα, λαµβάνοντας ιδίως υπόψη τις
διατάξεις του άρθρου 7 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ τις σχετικές µε τις αρµόδιες υπηρεσίες ή άτοµα.
Τα στοιχεία που προκύπτουν από την εκτίµηση ή/και τη µέτρηση του επιπέδου έκθεσης στο θόρυβο
φυλάσσονται υπό κατάλληλη µορφή ώστε να είναι δυνατό να τα συµβουλευθεί κανείς αργότερα.
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5. Κατά την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, στην εκτίµηση των αποτελεσµάτων της µέτρησης
λαµβάνονται υπόψη τα σφάλµατα των µετρήσεων, προσδιοριζόµενα µε τη µετρολογική πρακτική.

6. Σύµφωνα µε το άρθρο 6, παράγραφος 3 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ, ο εργοδότης αποδίδει
ιδιαίτερη προσοχή, κατά την εκτίµηση των κινδύνων, στα εξής :

(α) στο επίπεδο, τον τύπο και τη διάρκεια της έκθεσης, συµπεριλαµβανοµένης κάθε έκθεσης σε
θόρυβο παλµικού χαρακτήρα,

(β) στις οριακές τιµές έκθεσης και στις τιµές έκθεσης για ανάληψη δράσης κατ� άρθρο 3 της
παρούσας οδηγίας,

(γ) σε οποιεσδήποτε επιπτώσεις αφορούν την υγεία και την ασφάλεια εργαζοµένων οι οποίοι
ανήκουν σε ιδιαίτερα ευαίσθητες οµάδες κινδύνου,

(δ) εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, σε οποιεσδήποτε επιπτώσεις στην υγεία και ασφάλεια των
εργαζοµένων οι οποίες προκύπτουν από τις αλληλεπιδράσεις θορύβου και σχετικών µε την
εργασία ωτοτοξικών ουσιών και µεταξύ θορύβου και κραδασµών,

(ε) σε οποιεσδήποτε έµµεσες επιπτώσεις στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων οι
οποίες προκύπτουν από αλληλεπιδράσεις µεταξύ θορύβου και προειδοποιητικών σηµάτων ή
άλλων ήχων οι οποίοι πρέπει να λαµβάνονται υπόψη προκειµένου να µειωθούν οι κίνδυνοι
ατυχηµάτων,
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(στ) στις πληροφορίες για τον εκπεµπόµενο θόρυβο τις οποίες παρέχουν οι κατασκευαστές
εξοπλισµού εργασίας βάσει των συναφών κοινοτικών οδηγιών,

(ζ) στην ύπαρξη εναλλακτικών εξοπλισµών που µειώνουν την εκποµπή θορύβου,

(η) στην επέκταση της έκθεσης στο θόρυβο και πέραν του ωραρίου εργασίας µε ευθύνη του
εργοδότη,

(θ) κατάλληλες πληροφορίες που συγκεντρώνονται κατά την επίβλεψη της υγείας. Στις
πληροφορίες αυτές περιλαµβάνονται ει δυνατόν και οι σχετικές δηµοσιεύσεις.

7. Ο εργοδότης πρέπει να έχει στη διάθεσή του µια εκτίµηση των κινδύνων σύµφωνα µε το
άρθρο 9 (1) (α) της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ, και να επισηµαίνει τα µέτρα που έχουν ληφθεί σύµφωνα
µε τα άρθρα 5, 6, 7 και 8 της παρούσας οδηγίας. Η εκτίµηση των κινδύνων πρέπει να καταγράφεται
επί καταλλήλου µέσου, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία και πρακτική. Η εκτίµηση των κινδύνων
ενηµερώνεται τακτικά, ιδίως εάν έχουν επέλθει σηµαντικές µεταβολές που µπορεί να την
καθιστούν ξεπερασµένη, ή όταν το επιβάλλουν τα αποτελέσµατα της επίβλεψης της υγείας.

Άρθρο 5
Μέτρα αποφυγής ή µείωσης της έκθεσης

1. Λαµβάνοντας υπόψη την τεχνική πρόοδο και τα διαθέσιµα µέτρα ελέγχου του κινδύνου στην
πηγή, οι κίνδυνοι που προκύπτουν από την έκθεση στο θόρυβο πρέπει να εξαλείφονται στην πηγή
προέλευσής τους ή να περιορίζονται στο ελάχιστο.
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Η µείωση αυτών των κινδύνων γίνεται βάσει των γενικών αρχών πρόληψης που καθορίζονται στο
άρθρο 6 παράγραφος 2 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ, και συνυπολογίζοντας συγκεκριµένα τα εξής :

(α) άλλες µέθοδοι εργασίας που συνεπάγονται µικρότερη έκθεση στο θόρυβο,

(β) επιλογή κατάλληλου εξοπλισµού εργασίας, λαµβάνοντας υπόψη το αντικείµενο της εργασίας,
ο οποίος εκπέµπει τον ελάχιστο δυνατό θόρυβο, καθώς και δυνατότητα να παρέχεται στους
εργαζοµένους εξοπλισµός εργασίας σύµφωνος µε την κοινοτική νοµοθεσία, µε σκοπό ή
αποτέλεσµα τη µείωση της έκθεσης στο θόρυβο,

(γ) σχεδιασµός και διαµόρφωση των χώρων και θέσεων εργασίας,

(δ) επαρκής πληροφόρηση και κατάρτιση για την εκπαίδευση των εργαζοµένων όσον αφορά την
ορθή χρησιµοποίηση των εξοπλισµών εργασίας για την µείωση στο ελάχιστο της έκθεσής
τους στο θόρυβο.

(ε) τεχνική µείωση του θορύβου :

(i) µείωση του αερόφερτου θορύβου, ήτοι θωρακίσεις, περιβλήµατα, καλύψεις µε

ηχοαπορροφητικό υλικό,

(ii) µείωση του στερεόφερτου θορύβου, π.χ. µε απόσβεση ή µόνωση

(στ) κατάλληλα προγράµµατα συντήρησης του εξοπλισµού εργασίας, του χώρου εργασίας και των

συστηµάτων στο χώρο εργασίας,
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(ζ) µείωση του θορύβου µέσω οργάνωσης της εργασίας :

(i) περιορισµός της διάρκειας και της έντασης της έκθεσης,

(ii) κατάλληλο πρόγραµµα εργασίας µε επαρκείς περιόδους ανάπαυσης.

2. Βάσει της εκτίµησης των κινδύνων που προβλέπει το άρθρο 4, εάν η έκθεση υπερβεί τις
ανώτερες τιµές για ανάληψη δράσης, ο εργοδότης καταρτίζει και εφαρµόζει πρόγραµµα το οποίο
συνίσταται σε τεχνικά ή/και οργανωτικά µέτρα, µε σκοπό την µείωση της έκθεσης στο θόρυβο
λαµβάνοντας υπόψη ιδίως τα µέτρα που προβλέπονται στην παρ. 1.

3. Βάσει της εκτίµησης των κινδύνων που προβλέπει το άρθρο 4, οι θέσεις εργασίας στις οποίες
οι εργαζόµενοι ενδέχεται να εκτεθούν σε επίπεδα θορύβου που υπερβαίνουν τις ανώτερες τιµές για
ανάληψη δράσης, επισηµαίνονται µε κατάλληλη σήµανση. Τα όρια των χώρων αυτών καθορίζονται
και η πρόσβαση σ� αυτούς περιορίζεται όταν αυτό είναι τεχνικά εφικτό και δικαιολογείται από τον
κίνδυνο έκθεσης.

4. Στις περιπτώσεις που, λόγω της φύσης της δραστηριότητας, οι εργαζόµενοι διαθέτουν χώρους
ανάπαυσης υπό την ευθύνη του εργοδότη, ο θόρυβος στους χώρους αυτούς µειώνεται σε επίπεδο
συµβατό µε τον προορισµό και τις συνθήκες χρήσης τους.

5. Βάσει του άρθρου 15 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ, ο εργοδότης προσαρµόζει τα µέτρα τα
αναφερόµενα στο παρόν άρθρο προς τις απαιτήσεις των εργαζοµένων οι οποίοι ανήκουν σε
ιδιαίτερα ευαίσθητες οµάδες κινδύνου.
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Άρθρο 6
Ατοµική προστασία

1. Εάν οι κίνδυνοι που προέρχονται από την έκθεση στο θόρυβο δεν είναι δυνατόν να

προληφθούν µε άλλα µέσα, τίθενται στη διάθεση των εργαζοµένων και χρησιµοποιούνται από

αυτούς κατάλληλα και δεόντως τοποθετηµένα ατοµικά µέσα προστασίας της ακοής σύµφωνα µε τις

διατάξεις της οδηγίας 89/656/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 30ής Νοεµβρίου 1989 σχετικά µε τις

ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζοµένους εξοπλισµών

ατοµικής προστασίας κατά την εργασία (τρίτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παρ. 1

της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) 1 και του άρθρου 13 παράγραφος 2 της οδηγίας 89/391/ΕΚ, υπό τους

εξής όρους :

(α) όταν η έκθεση στο θόρυβο υπερβαίνει τις κατώτερες τιµές για ανάληψη δράσης, ο εργοδότης

θέτει στη διάθεση των εργαζοµένων ατοµικά µέσα προστασίας της ακοής,

(β) όταν η έκθεση στο θόρυβο υπερβαίνει τις ανώτερες τιµές για ανάληψη δράσης, η χρήση

ατοµικών µέσων προστασίας της ακοής είναι υποχρεωτική,

(γ) τα ατοµικά µέσα προστασίας της ακοής επιλέγονται κατά τρόπον ώστε να αποσοβείται ή να

ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος για την ακοή.

2. Ο εργοδότης είναι υπεύθυνος για την εξακρίβωση της αποτελεσµατικότητας των µέτρων που

λαµβάνονται σύµφωνα µε το παρόν άρθρο.

                                                
1 ΕΕ L 393, 30.12.1989, σ. 18.
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Άρθρο 7

Περιορισµός της έκθεσης του ωτός

1. Ουδέποτε πρέπει να σηµειώνεται υπέρβαση των οριακών τιµών έκθεσης όπως εκτιµώνται

σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 2.

2. Εάν, παρά τα µέτρα που λαµβάνονται για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, σηµειώνονται
εκθέσεις άνω των οριακών τιµών, ο εργοδότης οφείλει :

(α) να αναλάβει αµέσως δράση για να µειώσει την έκθεση κάτω των οριακών τιµών έκθεσης,

(β) να εντοπίσει τους λόγους που προκάλεσαν την υπέρβαση, και

(γ) να τροποποιήσει τα µέτρα προστασίας και πρόληψης προκειµένου να αποφευχθεί τυχόν
επανάληψη.

Άρθρο 8
Ενηµέρωση και εκπαίδευση των εργαζοµένων

Με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 12 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ, ο εργοδότης διασφαλίζει ότι
στους εργαζόµενους οι οποίοι εκτίθενται κατά την εργασία σε θόρυβο που φθάνει ή υπερβαίνει τις
κατώτερες τιµές για ανάληψη δράσης, ή/και στους εκπροσώπους τους, παρέχεται ενηµέρωση και
εκπαίδευση σχετικά µε τους κινδύνους αυτούς, ιδίως σχετικά µε :

(α) τη φύση των κινδύνων αυτών,
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(β) τα µέτρα που λαµβάνονται κατ� εφαρµογή της παρούσας οδηγίας για την εξάλειψη ή την
ελαχιστοποίηση των κινδύνων που προκύπτουν από το θόρυβο, συµπεριλαµβανοµένων των
περιστάσεων στις οποίες εφαρµόζονται τα µέτρα αυτά,

(γ) τις οριακές τιµές έκθεσης και τις τιµές για ανάληψη δράσης που προβλέπει το άρθρο 3 της
παρούσας οδηγίας,

(δ) τα αποτελέσµατα των εκτιµήσεων και των µετρήσεων του θορύβου που πραγµατοποιούνται
κατ� εφαρµογή του άρθρου 4 της παρούσας οδηγίας, σε συνδυασµό µε εξήγηση της σηµασίας
τους και των δυνητικών κινδύνων,

(ε) την εκπαίδευση για την ορθή χρήση των εξοπλισµών προστασίας της ακοής,

(στ) τη χρησιµότητα και τις µεθόδους εντοπισµού και επισήµανσης των συµπτωµάτων των
ακουστικών βλαβών,

(ζ) τις συνθήκες υπό τις οποίες οι εργαζόµενοι έχουν δικαίωµα επίβλεψης της υγείας και το
σκοπό αυτής,

(η) τις ασφαλείς εργασιακές πρακτικές ελαχιστοποίησης της έκθεσης στο θόρυβο.

Άρθρο 9
∆ιαβουλεύσεις και συµµετοχή των εργαζοµένων

Οι διαβουλεύσεις και η συµµετοχή των εργαζοµένων ή/και των εκπροσώπων τους
πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε το άρθρο 11 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ όσον αφορά τα θέµατα που
καλύπτει η παρούσα οδηγία.
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ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ

∆ΙΑΦΟΡΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 10
Επίβλεψη της υγείας

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 14 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ, τα κράτη µέλη θεσπίζουν
ρυθµίσεις για την εξασφάλιση της κατάλληλης επίβλεψης της υγείας των εργαζοµένων όταν τα
αποτελέσµατα της εκτίµησης και των µετρήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ. 1
της παρούσας οδηγίας δείχνουν ότι υπάρχει κίνδυνος για την υγεία τους. Οι ρυθµίσεις αυτές,
συµπεριλαµβανοµένων των απαιτήσεων για τους ιατρικούς φακέλους και τη δυνατότητα
πρόσβασης σ� αυτούς, εισάγονται σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία ή/και πρακτική.

2. Εργαζόµενος, του οποίου η έκθεση στο θόρυβο υπερβαίνει τις ανώτερες τιµές για ανάληψη
δράσης, έχει δικαίωµα να ελεγχθεί η ακουστική του λειτουργία από ιατρό ή κατάλληλο πρόσωπο
που διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα, υπό την ευθύνη ιατρού, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία
και/ή πρακτική. Σκοπός του ελέγχου είναι η έγκαιρη διάγνωση τυχόν απώλειας της ακοής λόγω του
θορύβου και η διαφύλαξη της ακουστικής λειτουργίας.

3. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν ρυθµίσεις για να διασφαλίζεται ότι για κάθε εργαζόµενο υπό
επίβλεψη σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2, τηρείται και ενηµερώνεται ατοµικός ιατρικός
φάκελος. Οι ιατρικοί φάκελοι περιλαµβάνουν περίληψη των αποτελεσµάτων της επίβλεψης της
υγείας, τηρούνται δε υπό κατάλληλη µορφή έτσι ώστε να είναι δυνατό να τους συµβουλεύεται
κανείς αργότερα, χωρίς να θίγεται το ιατρικό απόρρητο.

Αντίγραφα των σχετικών φακέλων παρέχονται στην αρµόδια αρχή εφόσον ζητηθούν. Κάθε
εργαζόµενος έχει πρόσβαση, εφόσον το ζητήσει, στον ιατρικό φάκελο που τον αφορά προσωπικά.
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4. Όταν, από την επίβλεψη της ακουστικής λειτουργίας διαπιστωθεί ότι ένας εργαζόµενος
πάσχει από συγκεκριµένη ακουστική βλάβη, ο ιατρός ή, εφόσον αυτός το θεωρεί απαραίτητο,
ειδικός ιατρός, εκτιµά κατά πόσον η βλάβη είναι πιθανώς αποτέλεσµα της έκθεσης σε θόρυβο κατά
την εργασία. Στην περίπτωση αυτήν :

(α) ο εργαζόµενος ενηµερώνεται από τον ιατρό ή άλλο πρόσωπο µε τα κατάλληλα προσόντα για
το αποτέλεσµα που τον αφορά προσωπικά,

(β) ο εργοδότης :

(i) επανεξετάζει την εκτίµηση των κινδύνων η οποία πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το
άρθρο 4,

(ii) επανεξετάζει τα µέτρα που προβλέπονται για την εξάλειψη ή τη µείωση των κινδύνων
σύµφωνα µε τα άρθρα 5 και 6,

(iii) λαµβάνει υπόψη τη γνώµη του επαγγελµατία επί θεµάτων εργασιακής υγιεινής ή άλλου
προσώπου µε τα κατάλληλα προσόντα ή της αρµόδιας αρχής κατά την εφαρµογή
οποιωνδήποτε µέτρων απαιτούνται για την εξάλειψη ή τη µείωση των κινδύνων
σύµφωνα µε τα άρθρα 5 και 6, συµπεριλαµβανοµένης της µετάθεσης του εργαζοµένου
σε άλλη θέση εργασίας όπου δεν υπάρχει κίνδυνος έκθεσής του, και

(iv) οργανώνει συστηµατική επίβλεψη της υγείας και λαµβάνει µέτρα για την επανεξέταση
της κατάστασης της υγείας οποιουδήποτε άλλου εργαζοµένου έχει υποστεί παρόµοια
έκθεση.
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Άρθρο 11
Παρεκκλίσεις

1. Υπό εξαιρετικές συνθήκες, όταν λόγω της φύσης της εργασίας, η πλήρης και ορθή χρήση των
µέσων ατοµικής προστασίας της ακοής µπορεί να προκαλέσει κινδύνους για την υγεία ή την
ασφάλεια µεγαλύτερους από εκείνους που θα προέκυπταν αν δεν χρησιµοποιούνταν, τα κράτη µέλη
µπορούν να παραχωρούν παρεκκλίσεις από τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 1 (α) και (β) και 7.

2. Οι παρεκκλίσεις της παραγράφου 1 παραχωρούνται από τα κράτη µέλη µετά από
διαβούλευση µε τους εργοδότες και τους εργαζοµένους σύµφωνα, µε την εθνική νοµοθεσία και/ή
πρακτική. Οι παρεκκλίσεις αυτές συνοδεύονται από όρους που εγγυώνται, λαµβάνοντας υπόψη τις
ειδικές περιστάσεις, ότι οι συνεπαγόµενοι κίνδυνοι περιορίζονται στο ελάχιστο και ότι οι σχετικοί
εργαζόµενοι υπόκεινται σε αυξηµένη επίβλεψη της υγείας. Οι παρεκκλίσεις αυτές επανεξετάζονται
ανά τετραετία και καταργούνται εφόσον εκλείψουν οι προϋποθέσεις που τις υπαγόρευσαν.

3. Ανά τετραετία, τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή κατάλογο των παρεκκλίσεων που
αναφέρονται στην παρ. 1 σηµειώνοντας τους ακριβείς λόγους και περιστάσεις που τα οδήγησαν
στην παραχώρηση των παρεκκλίσεων αυτών.

Άρθρο 12
Τροποποιήσεις τεχνικού χαρακτήρα

Τροποποιήσεις µε αυστηρά τεχνικό χαρακτήρα θεσπίζονται µε τη διαδικασία κανονιστικής
επιτροπής του άρθρου 13 παράγραφος 2, συναρτήσει :

(α) της έκδοσης οδηγιών στο πεδίο της τεχνικής εναρµόνισης και τυποποίησης σχετικά µε το

σχεδιασµό, την ανέγερση, την παραγωγή ή την κατασκευή εξοπλισµού ή/και χώρων

εργασίας, και
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(β) της τεχνικής προόδου, της εξέλιξης των καταλληλοτέρων εναρµονισµένων ευρωπαϊκών

προτύπων ή προδιαγραφών και νέων γνώσεων στον τοµέα του θορύβου.

Άρθρο 13

Επιτροπή

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 17, της οδηγίας

89/391/ΕΟΚ.

2. Στην περίπτωση που γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5

και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5, παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε

3 µήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

Άρθρο 14

Κατάργηση

Η οδηγία 86/188/ΕΟΚ καταργείται από την ηµεροµηνία που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο του

άρθρου 16 παρ. 1.
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ΤΜΗΜΑ IV

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 15

Εκθέσεις

Ανά πενταετία, τα κράτη µέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά µε την πρακτική

εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, αναφέροντας τις απόψεις των κοινωνικών εταίρων.

Βάσει των εκθέσεων αυτών, η Επιτροπή ενηµερώνει σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το

Συµβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και τη Συµβουλευτική επιτροπή για την

ασφάλεια, την υγιεινή και την υγεία στο χώρο εργασίας.

Άρθρο 16

Μεταφορά στην εθνική νοµοθεσία

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που

είναι αναγκαίες για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία το αργότερο ....... *. Ενηµερώνουν

αµέσως την Επιτροπή σχετικά.

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

οδηγία ή συνοδεύονται από παρόµοια αναφορά κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της

αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη µέλη.

                                                
* 3 χρόνια µετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας
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2. Προκειµένου να ληφθούν υπόψη τυχόν ειδικές συνθήκες, τα κράτη µέλη διαθέτουν, εφόσον

χρειασθεί, συµπληρωµατική περίοδο πέντε ετών από ............ *, δηλαδή συνολική προθεσµία οκτώ

ετών, για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 7 στο προσωπικό των ποντοπόρων.

3. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείµενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού

δικαίου που θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 17

Έναρξη ισχύος

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

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 18

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Έγινε στ

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Η Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

=====================

                                                
* 3 χρόνια µετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας.





10479/1/01 REV 1 ADD 1 1
DG J   EL

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Λουξεµβούργο, 29 Οκτωβρίου 2001 (31.10)
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
1992/0449A (COD)

10479/1/01
REV 1 ADD 1

SOC 263
CODEC 679

Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 29 Οκτωβρίου 2001
για την έκδοση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου περί των ελαχίστων προδιαγραφών υγείας και ασφαλείας όσον
αφορά την έκθεση των εργαζοµένων σε κινδύνους προερχόµενους από
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στις 8 Φεβρουαρίου 1993, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο, πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου

σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας αναφορικά µε την έκθεση των

εργαζοµένων σε κινδύνους προερχόµενους από φυσικούς παράγοντες. Η πρόταση βασιζόταν στο

άρθρο 118Α της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Η πρόταση αυτή αποσκοπούσε να συµπληρώσει την οδηγία 89/391/ΕΟΚ, διευκρινίζοντας τον

τρόπο εφαρµογής ορισµένων διατάξεών της στην ειδική περίπτωση της έκθεσης σε φυσικούς

παράγοντες. Η πρόταση κάλυπτε το σύνολο των δραστηριοτήτων κατά τις οποίες οι εργαζόµενοι

µπορούσαν να εκτεθούν σε κινδύνους που συνδέονται µε µία τέτοια έκθεση, εξαιρέσει ορισµένων

ειδικών καταστάσεων στις δηµόσιες υπηρεσίες ή την πολιτική προστασία.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή εξέδωσαν τη γνώµη τους

στις 20 Απριλίου και στις 30 Ιουνίου 1993 αντίστοιχα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιβεβαίωσε τη

γνώµη του στις 16 Σεπτεµβρίου 1999.

Η Επιτροπή υπέβαλε τροποποιηµένη πρόταση στις 8 Ιουλίου 1994.

Μετά την έναρξη ισχύος της συνθήκης του Άµστερνταµ, η νοµική βάση τροποποιήθηκε και το

πρώην άρθρο 118Α αντικαταστάθηκε από το άρθρο 137 παράγραφος 2, το οποίο προβλέπει

συναπόφαση µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και διαβούλευση µε την Επιτροπή των Περιφερειών.

Η Επιτροπή των Περιφερειών µε επιστολή της ηµεροµηνίας 13 Ιανουαρίου 2000, δήλωσε ότι δεν

θα υπέβαλε γνώµη σχετικά µε την παρούσα πρόταση οδηγίας.

ΙΙ. Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ

Κύριο χαρακτηριστικό της πρότασης ήταν η οµαδοποίηση στο ίδιο νοµικό µέσο τεσσάρων τύπων

φυσικών παραγόντων (θόρυβος, µηχανικοί κραδασµοί, οπτική ακτινοβολία, ηλεκτροµαγνητικά

πεδία και κύµατα), για καθένα από τους οποίους υπήρχε παράρτηµα.
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Ωστόσο, η γενική προσέγγιση του Συµβουλίου που έγινε δεκτή από την Επιτροπή, συνίστατο στο
να επικεντρώσει την προσοχή του σε πρώτο στάδιο, λόγω των τεχνικών δυσκολιών που αφορούν
τους άλλους φυσικούς παράγοντες, σε ένα µόνο στοιχείο (κραδασµοί) για το οποίο ήταν δυνατόν
να επιτευχθεί συµφωνία µέσα σε εύλογη προθεσµία, χωρίς ωστόσο να παραιτηθεί από τις άλλες
πτυχές, που θα συνεχισθούν να εξετάζονται από το Συµβούλιο. Ακόµη, το Συµβούλιο επιβεβαίωσε
σε δήλωση στα πρακτικά τη δέσµευσή του να συνεχίσει την εξέταση της πρότασης της Επιτροπής
σχετικά µε τους άλλους φυσικούς παράγοντες (θόρυβο, οπτική ακτινοβολία, ηλεκτροµαγνητικά
πεδία και κύµατα).

Μετά την πολιτική συµφωνία για το σχέδιο οδηγίας για τους κραδασµούς, το Συµβούλιο
προχώρησε στην εξέταση χωριστού σχεδίου οδηγία για το θόρυβο και καθόρισε την κοινή του
θέση στις 29 Οκτωβρίου 2001, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 251 της
Συνθήκης. Σε αντίθεση µε το σχέδιο οδηγίας για τους κραδασµούς, κατέστη δυνατό το κείµενο να
διατυπωθεί κατά τρόπο ώστε να µην απαιτηθούν παραρτήµατα.

ΙΙΙ. ΣΚΟΠΟΣ

Το σχέδιο οδηγίας, αποσκοπεί στη βελτίωση της προστασίας και της υγείας και της ασφάλειας των
εργαζοµένων από τους κινδύνους που προέρχονται λόγω της έκθεσης στο θόρυβο και
συγκεκριµένα τους κινδύνους για την ακοή. Η οδηγία θα αντικαταστήσει επίσης την υφιστάµενη
οδηγία για το θόρυβο κατά την εργασία της 12ης Μαΐου 1986 (86/188/ΕΟΚ) της οποίας οι
διατάξεις δεν θεωρούνται πλέον κατάλληλες.

VI. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Σύµφωνα µε το άρθρο 136 της Συνθήκης, η Κοινότητα και τα κράτη µέλη «έχουν ως στόχο (...)
τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας (...) την ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων (...)»,
κλπ.

Σύµφωνα µε το άρθρο 137 παράγραφος 1 της Συνθήκης «η Κοινότητα υποστηρίζει και συµπληρώνει
τη δράση των κρατών µελών στους ακόλουθους τοµείς (...) βελτίωση ιδιαιτέρως του περιβάλλοντος
εργασίας, µε σκοπό την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων,» κλπ.

Προς τούτο το άρθρο 137 παράγραφος 2 της Συνθήκης προβλέπει ότι το Συµβούλιο «µπορεί να
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θεσπίζει µέσω οδηγιών, τις ελάχιστες προδιαγραφές οι οποίες εφαρµόζονται σταδιακά,
λαµβανοµένων υπόψη των συνθηκών και των τεχνικών ρυθµίσεων που υφίστανται σε κάθε κράτος
µέλος».

Η κοινή θέση του Συµβουλίου συµφωνεί µε τους στόχους του άρθρου 137 παράγραφος 2 της
Συνθήκης στον καλυπτόµενο τοµέα, δεδοµένου ότι έχει καταρτισθεί για να εισάγει τις ελάχιστες
δυνατές απαιτήσεις για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων από τους
κινδύνους που ανακύπτουν από την έκθεση στο θόρυβο.

Ακόµη, η κοινή θέση σέβεται τους στόχους που προβάλει η Επιτροπή και υποστηρίζει το
Κοινοβούλιο, παρόλο που έχει διαφορετική διάρθρωση λόγω της διάσπασης της αρχικής πρότασης.
Επίσης, η κοινή θέση περιλαµβάνει πολλές από τις τροπολογίες που απορρέουν από την πρώτη
ανάγνωση της πρότασης της Επιτροπής από το Κοινοβούλιο.

2. ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

2.1. Οι τιµές έκθεσης στο θόρυβο

Η κοινή θέση καθορίζει τις τιµές τριών επιπέδων έκθεσης στο θόρυβο, δηλ. τις κατώτερες τιµές
ανάληψης δράσης, τις ανώτερες τιµές ανάληψης δράσης και τις οριακές τιµές έκθεσης. Κάθε µια από
αυτές τις τιµές εκφράζεται τόσο ως χρονικά σταθµισµένος µέσος όρος, dB(A) (decibel) όπως και
ως αιχµή ηχητικής πίεσης, (ppeak) (Pascal ή Pa). Οι χρονικά σταθµισµένοι µέσοι όροι καθορίζονται
σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο ISO 1999:1990, σηµείο 3.6. Κατά κανόνα ο χρονικά σταθµισµένος
µέσος όρος πρέπει να µετράται σε ηµερήσια βάση ως ηµερήσιο επίπεδο έκθεσης στο θόρυβο, αλλά
τα κράτη µέλη υπό δεόντως αιτιολογηµένες συνθήκες και υπό ορισµένες προϋποθέσεις, µπορούν να
χρησιµοποιούν αντ�αυτού εβδοµαδιαίο επίπεδο έκθεσης στο θόρυβο.

Οι δύο τιµές έκθεσης για την ανάληψη δράσης µετρώνται ως ο θόρυβος του περιβάλλοντος γύρω
από τους εργαζοµένους δηλ. χωρίς να λαµβάνονται υπόψη τα αποτελέσµατα ενδεχοµένων
ατοµικών µέσων προστασίας ακοής, ενώ οι οριακές τιµές έκθεσης µετρώνται στο «προστατευόµενο
αυτί», δηλ. λαµβάνοντας υπόψη τα αποτελέσµατα των ατοµικών µέσων προστασίας ακοής.

Στην κοινή θέση, το Συµβούλιο καθόρισε τις ακόλουθες τιµές έκθεσης :

− οριακές τιµές έκθεσης : 87 dB(A) και ppeak = 200 Pa

− ανώτερες τιµές ανάληψης δράσης : 85 dB(A) και ppeak = 200 Pa, και

− κατώτερες τιµές ανάληψης δράσης : 80 dB(A) και ppeak = 112 Pa
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Αν και η άµεση σύγκριση µε τις τιµές της σηµερινής οδηγίας του 1986 και των τιµών της
τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής δεν είναι δυνατή λόγω εννοιολογικών και διαρθρωτικών
διαφορών, οι νέες τιµές γενικά είναι χαµηλότερες. Η σηµερινή οδηγία του 1986 καθορίζει µόνο δύο
τιµές, δηλ. 85 και 98 dB(A), και η τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής περιείχε τρεις
συγκρίσιµες τιµές 80, 85 και 90 dB(A). Το Συµβούλιο κρίνει ότι οι εγκριθείσες τιµές
αντιπροσωπεύουν ένα δίκαιο σηµείο ισορροπίας µεταξύ αφενός της απαίτησης προστασίας υγείας
και της ασφάλειας των εργαζοµένων και αφετέρου, της ανάγκης να διασφαλιστεί ότι η εφαρµογή
της οδηγίας δεν συνεπάγεται υπερβολικές δαπάνες για τις επιχειρήσεις και ιδίως για τις
µικροµεσαίες επιχειρήσεις.

2.2. Αναλαµβανόµενες δράσεις στην περίπτωση υπέρβασης των τιµών έκθεσης

Σκοπός των διαφόρων τιµών έκθεσης είναι, στην περίπτωση που οι διαπιστούµενες τιµές τις
φθάσουν ή τις υπερβούν, να αναλαµβάνονται ορισµένες δράσεις ως εξής :

στην περίπτωση που οι τιµές έκθεσης φθάσουν τις κατώτερες τιµές έκθεσης για την ανάληψη
δράσης, ο εργοδότης οφείλει να εξασφαλίσει ότι οι ενδιαφερόµενοι εργαζόµενοι και/ή οι
εκπρόσωποί τους λαµβάνουν την απαραίτητη πληροφόρηση και εκπαίδευση σχετικά µε τους
κινδύνους που προκύπτουν από την έκθεση τον θόρυβο και σε περίπτωση υπέρβασης των τιµών
αυτών, ο εργοδότης οφείλει να θέσει στη διάθεση των εργαζοµένων ατοµικά µέσα προστασίας της
ακοής.

Οι χώροι εργασίας όπου είναι δυνατόν να σηµειωθεί υπέρβαση των ανώτερων τιµών έκθεσης για
την ανάληψη δράσης επισηµαίνονται µε κατάλληλη σήµανση και περιορίζεται η πρόσβαση σε
αυτούς. Μόλις σηµειωθεί υπέρβαση των τιµών αυτών, οι εργαζόµενοι θα πρέπει να χρησιµοποιούν
ατοµικά µέσα προστασίας της ακοής. Έχουν επίσης το δικαίωµα να ζητήσουν να ελέγχεται η ακοή
τους από γιατρό ή άλλο πρόσωπο µε τα κατάλληλα προσόντα προκειµένου να υπάρχει έγκαιρη
διάγνωση. Επιπλέον, ο εργοδότης καταρτίζει και εφαρµόζει πρόγραµµα το οποίο συνίσταται σε
τεχνικά ή και οργανωτικά µέτρα µε σκοπό τη µείωση της έκθεσης στο θόρυβο.

Τα κράτη µέλη µπορούν να παραχωρούν παρεκκλίσεις από τις προαναφερόµενες υποχρεώσεις
παροχής και χρήσης µέσων ατοµικής προστασίας της ακοής, σε εξαιρετικές συνθήκες, όπου η
πλήρης και ορθή χρήση τους µπορεί να προκαλέσει µεγαλύτερους κινδύνους από εκείνους που θα
προέκυπταν αν δεν χρησιµοποιούνταν, π.χ. στις περιπτώσεις όπου η χρήση των ατοµικών µέσων
προστασίας της ακοής θα καθιστούσε αδύνατη την αντίληψη ακουστικών σηµάτων κινδύνου.
Οι παρεκκλίσεις αυτές είναι δυνατές µόνο υπό ορισµένες αυστηρές προϋποθέσεις που εγγυώνται
ταυτόχρονα µείωση των κινδύνων και αυξηµένη επιτήρηση της υγείας, και πρέπει να
επανεξετάζονται ανά τετραετία.
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Ουδέποτε πρέπει να σηµειώνεται υπέρβαση των οριακών τιµών έκθεσης. Αν συµβεί αυτό, ωστόσο,
παρά τα προληπτικά µέτρα που έχουν ληφθεί, ο εργοδότης οφείλει να αναλάβει αµέσως δράση για
να µειώσει την έκθεση κάτω των οριακών τιµών έκθεσης, να εντοπίσει τους λόγους που
προκάλεσαν την υπέρβαση και να τροποποιήσει τα µέτρα προστασίας και πρόληψης προκειµένου
να αποφευχθεί τυχόν επανάληψη.

2.3. Άλλα µείζονα στοιχεία

Σύµφωνα µε την λεγόµενη οδηγία - πλαίσιο, ο εργοδότης εκτιµά και αν είναι απαραίτητο,
µετρά το επίπεδο του θορύβου στον οποίο εκτίθενται οι εργαζόµενοι, σε κατάλληλα διαστήµατα.
Ο εργοδότης πρέπει να διαθέτει εκτίµηση του κινδύνου και να εντοπίζει τα προληπτικά µέτρα που
θα πρέπει να ληφθούν. Κίνδυνοι που προέρχονται από την έκθεση στο θόρυβο πρέπει να
εξαλείφονται στην πηγή τους ή να µειώνονται στο ελάχιστο.

Τα κράτη µέλη θεσπίζουν ρυθµίσεις για την εξασφάλιση της κατάλληλης επίβλεψης της υγείας των
εργαζοµένων, όταν τα αποτελέσµατα της εκτίµησης και των µετρήσεων εκ µέρους του εργοδότη
δείχνουν ότι υπάρχει κίνδυνος για την υγεία τους. Ιατρός, ή άλλος, πρόσωπο µε ειδικά προσόντα
εκτιµά κατά πόσον τυχόν βλάβη είναι πιθανώς αποτέλεσµα της έκθεσης σε θόρυβο κατά την
εργασία, και στην περίπτωση αυτή ο εργαζόµενος ενηµερώνεται και λαµβάνονται ορισµένα
προληπτικά και διορθωτικά µέτρα.

Πρέπει να τηρούνται προσωπικοί ιατρικοί φάκελοι και να ενηµερώνονται κατάλληλα λαµβάνοντας
υπόψη τις τυχόν απαιτήσεις σχετικά µε τον εµπιστευτικό χαρακτήρα τους. Αντίγραφα των σχετικών
φακέλων παρέχονται στην αρµόδια αρχή, ενώ οι εργαζόµενοι πρέπει να έχουν πρόσβαση στον
ιατρικό φάκελο που τους αφορά προσωπικά.

2.4. Κύριες διαφορές από την πρόταση της Επιτροπής

Οι κυριότερες διαφορές σχετικά µε την τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής αφορούν :

− την αναδιάρθρωση και των εκ νέου ορισµό των τιµών έκθεσης στον θόρυβο,

− την απαλοιφή της τιµής κατωφλίου, δεδοµένου ότι το Συµβούλιο έκρινε ότι δεν υφίσταται
επιστηµονική απόδειξη για τον καθορισµό των τιµών έκθεσης κάτω από τις οποίες η έκθεση
δεν έχει βλαβερά αποτελέσµατα,
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− την κατάργηση της απαίτησης ορισµένες δραστηριότητες να θεωρείται ότι παρουσιάζουν
αυξηµένο κίνδυνο και να δηλώνονται στην αρµόδια αρχή, και αυτό προκειµένου να µην
αυξάνονται αναιτίως ο διοικητικός φόρτος των επιχειρήσεων και µάλιστα στον τοµέα των
µικροµεσαίων επιχειρήσεων,

− την εισαγωγή των αποτελεσµάτων των αλληλοεπιδράσεων, µεταξύ αφενός του θορύβου και
αφετέρου ωτοτοξικών ουσιών που σχετίζονται µε την εργασία, των κραδασµών και των
προειδοποιητικών σηµάτων και άλλων απαραίτητων ήχων, µεταξύ των παραγόντων τους
οποίους θα πρέπει να προσέξει ιδιαιτέρως ο εργοδότης στην εκτίµηση των κινδύνων στην
οποία προβαίνει,

− το δικαίωµα των εργαζοµένων να γίνεται έλεγχος της ακοής τους σε κατώτερο επίπεδο
έκθεσης στο θόρυβο,

− αυστηρότερες απαιτήσεις για τον εργοδότη να επανεξετάζει την εκτίµηση των κινδύνων στην
οποία έχει προβεί και τα προληπτικά µέτρα που έχει λάβει και να οργανώνει συστηµατική
επιτήρηση της υγείας στην περίπτωση που ιατρός ή πρόσωπο µε ειδικά προσόντα
διαπιστώσει ότι η βλάβη της ακοής εργαζοµένου είναι αποτέλεσµα της έκθεσης στο θόρυβο
κατά την εργασία, και

− ορισµένες προσθήκες στον πίνακα των στοιχείων που καλύπτονται από πληροφορίες σχετικά
µε το θόρυβο και την εκπαίδευση που πρέπει να παρέχεται στους εργαζόµενους και ή στους
αντιπροσώπους τους.

3. ΟΙ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

3.1 Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που υιοθέτησε το Συµβούλιο

Οι τροπολογίες 5, 8, 9, 14, 16, 17 και 19 περιελήφθησαν στο σύνολό τους, εάν όχι κατά λέξη,
πάντως τουλάχιστον ως προς το πνεύµα τους, στην κοινή θέση του Συµβουλίου.

Επιπλέον, το Συµβούλιο άλλαξε ελαφρά τη διατύπωση των τροπολογιών 7, 10, 11, 13 και 18, οι
οποίες είχαν ήδη ενσωµατωθεί στην τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής, αλλά χωρίς να
αλλοιωθεί το νόηµά τους. Η τροπολογία 10 βελτιώθηκε από την άποψη της προστασίας των
εργαζοµένων, η τροπολογία 11 επαναδιατυπώθηκε προκειµένου να αντιστοιχεί καλύτερα στο
περιεχόµενο του άρθρου για τον προσδιορισµό και την εκτίµηση των κινδύνων, η τροπολογία 13
προσαρµόσθηκε στον τροποποιηµένο ορισµό της οριακής τιµής έκθεσης, και η τροπολογία 18 για
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τις παρεκκλίσεις περιορίσθηκε στην χρήση του εβδοµαδιαίου επιπέδου έκθεσης στο θόρυβο, στην
υποχρέωση παροχής και χρήσης ατοµικών µέσων προστασίας της ακοής, καθώς και στην
απαγόρευση υπέρβασης των οριακών τιµών έκθεσης.

Η τροπολογία 4 έγινε δεκτή εν µέρει, µε την διαφορά κυρίως ότι στις οριακές τιµές έκθεσης

λαµβάνεται υπόψιν η επίδραση των ατοµικών µέσων προστασίας της ακοής.

Επιπλέον, η τροπολογία 12, η οποία δεν είχε περιληφθεί στην τροποποιηµένη πρόταση της

Επιτροπής, ενσωµατώθηκε στην κοινή θέση του Συµβουλίου, υπό ελαφρώς τροποποιηµένη µορφή.

Όσον αφορά την τροπολογία 20, το Συµβούλιο δέχθηκε την αρχή της απαίτησης υποβολής έκθεσης

όσον αφορά τις παρεκκλίσεις αλλά προέβλεψε υποβολή έκθεσης ανά τετραετία.

3.2 Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που δεν υιοθέτησε το Συµβούλιο

Το Συµβούλιο δεν έκρινε σκόπιµο να υιοθετήσει τις τροπολογίες 2, 3, 6, 15, 21, 22, 23, 24, 25 και

26 στην κοινή του θέση, για τους ακόλουθους λόγους:

− Οι τροπολογίες 2, 3, 22 και 26 δεν έχουν πλέον ισχύ µετά την απόφαση του Συµβουλίου να

διασπάσει την πρόταση της Επιτροπής σε χωριστές οδηγίες και να εξετάσει το στοιχείο του

θορύβου ως κατεπείγον θέµα. Με αυτόν τον τρόπο το Συµβούλιο ακολούθησε την απαίτηση

που ορίζεται στο άρθρο 10 της οδηγίας 86/188/ΕΟΚ του Συµβουλίου , καθώς και την ευχή

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, να ενισχυθεί η κοινοτική νοµοθεσία στον

τοµέα του θορύβου στον τόπο εργασίας,

− το επίπεδο κατωφλίου για το οποίο προτάθηκε νέος ορισµός στην τροπολογία 6 διαγράφεται,

όπως εξηγείται παραπάνω στο σηµείο 2.4,

− η τροπολογία 15 επέβαλλε στους εργαζοµένους υποχρέωση που ήταν εξαιρετικά δεσµευτική.

Το Συµβούλιο έκρινε ότι η επίβλεψη της υγείας πρέπει να θεωρείται ως δικαίωµα και όχι ως

υποχρέωση των εργαζοµένων. Ωστόσο, το δικαίωµα αυτό υπεισέρχεται σε χαµηλότερο

επίπεδο έκθεσης από εκείνο που προτείνουν η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η θέση αυτή συµβαδίζει µε την θέση του Συµβουλίου όσον αφορά  την υπό εξέταση οδηγία

για τους κραδασµούς,

− η τροπολογία 21 αντικαθίσταται από γενικότερη αναφορά στην υφιστάµενη επιτροπή που

λειτουργεί βάσει της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ,
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− η τροπολογία 23 θεωρείται ότι δεν έχει πλέον ισχύ µέσα σε κείµενο που ασχολείται µόνο µε

τον θόρυβο. Επιπλέον, η δράση στους εναποµένοντες τοµείς που έχει αναγνωρίσει το

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εξαρτάται κατ�αρχήν από το δικαίωµα πρωτοβουλίας της

Επιτροπής,

− η τροπολογία 24 απορρίπτεται διότι το Συµβούλιο έκρινε λογικό , βάσει του νέου κειµένου,

να καταργήσει την ισχύουσα οδηγία που καλύπτει το ίδιο θέµα, και

− η υποχρέωση της Επιτροπής να υποβάλλει έκθεση, όπως ορίζεται στην τροπολογία 25, ήδη

καλύπτεται από την υποβολή της ετήσιας έκθεσης της Επιτροπής για την εφαρµογή.

4. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

Το Συµβούλιο έκρινε αναγκαίο να προβλεφθεί προαιρετική πρόσθετη µεταβατική περίοδος πέντε

ετών για την εφαρµογή, όσον αφορά προσωπικό σε ποντοπόρα σκάφη, της απαγόρευσης έκθεσης

σε θόρυβο που υπερβαίνει τις οριακές τιµές έκθεσης. Αυτό κρίθηκε αναγκαίο λόγω των

ουσιαστικών αλλαγών της τρέχουσας πρακτικής οι οποίες θα χρειασθούν στις εξαιρετικά δύσκολες

συνθήκες στη θάλασσα, και ιδίως σε παλαιότερα σκάφη. Επιπλέον υπενθυµίζεται ότι το προσωπικό

σε ποντοπόρα σκάφη αποκλειόταν εντελώς από το πεδίο της οδηγίας του 1986.

V. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Το Συµβούλιο θεωρεί ότι, στο σύνολό της, η κοινή θέση ανταποκρίνεται στους θεµελιώδεις

στόχους της τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής. Επίσης κρίνει ότι έχουν ληφθεί υπόψιν οι

κυριότεροι στόχοι που επιδίωκε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε τις τροπολογίες που πρότεινε.

________________________





ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 8.11.2001
SEC(2001) 1724τελικό

1992/0449 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

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

σχετικά µε

την κοινή θέση του Συµβουλίου για την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου περί ελαχίστων προδιαγραφών ασφάλειας και υγείας που αφορούν
την έκθεση των εργαζόµενων σε κινδύνους οφειλόµενους στους φυσικούς παράγοντες
(θόρυβος) (. ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16,παράγραφος 1, της οδηγίας

89/391/ΕΟΚ)
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

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

σχετικά µε

την κοινή θέση του Συµβουλίου για την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου περί ελαχίστων προδιαγραφών ασφάλειας και υγείας που αφορούν
την έκθεση των εργαζόµενων σε κινδύνους οφειλόµενους στους φυσικούς παράγοντες
(θόρυβος) (. ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16,παράγραφος 1, της οδηγίας

89/391/ΕΟΚ)

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

– Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο Κοινοβούλιο* και στο Συµβούλιο

(COM(1992)560τελικό)

8.2.1993 (ΕΕ C 77, 18.3.1993)
* κατά τo χρόνο της πρότασης δεν απαιτείτο διαδικασία συναπόφασης

– Ηµεροµηνία έκδοσης της γνώµης της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής

30.6.1993 (ΕΕ C 249, 13.9.1993)

Ηµεροµηνία έκδοσης της γνώµης της Επιτροπής των Περιφερειών*
* δήλωσε µε επιστολή της 13ης Ιανουαρίου 2000ότι δεν θα εκδώσει γνώµη

– Ηµεροµηνία γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (πρώτη
ανάγνωση)

20.4.1994 (EE C 128, 9.5.1994)

– Ηµεροµηνία διαβίβασης της τροποποιηµένης πρότασης στο Συµβούλιο

8.7.1994 (EE C 230, 19.8.1994)

– Ηµεροµηνία πολιτικής συµφωνίας και επίσηµης υιοθέτησης της κοινής θέσης

από το Συµβούλιο

11.06.2001
και

29.10.2001
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2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η αρχική πρόταση που βασίζεται στο άρθρο 137 της συνθήκης (πρώην άρθρο 118)
λαµβάνει τη µορφή ειδικής οδηγίας κατά την έννοια του άρθρου 16, παράγραφος 1,
της οδηγίας πλαισίου 89/391/ΕΟΚ.

Αυτή η πρόταση στοχεύει στην προστασία της υγείας και της ασφάλειας των
εργαζοµένων από τους κινδύνους που οφείλονται στην έκθεση σε φυσικούς

παράγοντες. Η πρόταση καλύπτει τέσσερις τύπους φυσικών παραγόντων: θόρυβος
(κίνδυνοι για την ακοή), δονήσεις (κίνδυνοι για το χέρι, το βραχίονα και ολόκληρο
το σώµα), ηλεκτροµαγνητικά πεδία και οπτική ακτινοβολία (κίνδυνοι για την υγεία
που οφείλονται στην εισαγωγή ρευµάτων στο σώµα, την ηλεκτροπληξία, τα

εγκαύµατα, καθώς και την απορρόφηση θερµικής ενέργειας).

Οι διατάξεις για τις δονήσεις και την ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία είναι νέες, ενώ
οι διατάξεις για το θόρυβο ισχύουν ήδη στην οδηγία 86/188/ΕΟΚ του Συµβουλίου.
Η παρούσα πρόταση αποτελεί το δεύτερο στάδιο της προσέγγισης του Συµβουλίου

που προβλέπεται στο άρθρο 10 της εν λόγω οδηγίας (επανεξέταση της οδηγίας) και
στοχεύει στην ευθυγράµµιση των διατάξεων της οδηγίας 86/188/ΕΟΚ µε τις γενικές

αρχές πρόληψης που θεσπίσθηκαν µε την οδηγία πλαίσιο 89/391/ΕΟΚ.

Η γενική προσέγγιση του Συµβουλίου συνίσταται στην αντιµετώπιση κάθε φυσικού

παράγοντα σε ξεχωριστή ειδική οδηγία. Όλες οι αντιπροσωπίες και η Επιτροπή
αποδέχθηκαν αυτή την προσέγγιση που συνίσταται στη διαπραγµάτευση της

πρότασης βήµα προς βήµα, λαµβάνοντας ωστόσο υπόψη τα άλλα τµήµατα της
πρότασης της Επιτροπής που εκκρεµούν ενώπιον του Συµβουλίου για µελλοντικές

συζητήσεις.

Για τον πρώτο φυσικό παράγοντα, τις δονήσεις, το Συµβούλιο υιοθέτησε κοινή θέση
στις 25 Ιουνίου 2001και µε την ευκαιρία αυτή, µε µια δήλωση στα πρακτικά του,
επιβεβαίωσε τη δέσµευσή του να ασχοληθεί µε τους άλλους φυσικούς παράγοντες

σε µεταγενέστερο στάδιο.

3. ΣΧΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ

3.1. Γενικές παρατηρήσεις

Λόγω της διάσπασης της πρότασης, η κοινή θέση περιορίζεται τώρα στις ειδικές
ελάχιστες απαιτήσεις για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των
εργαζοµένων από τους κινδύνους που προκύπτουν ή ενδέχεται να προκύψουν από

την έκθεσή τους στο θόρυβο.

Η κοινή θέση καθορίζει οριακές τιµές έκθεσης τις οποίες δεν πρέπει να υπερβαίνει

κανένας εργαζόµενος σε καµία περίπτωση και τιµές έκθεσης για δράση σε σχέση µε
τα επίπεδα καθηµερινής έκθεσης στο θόρυβο και την κορυφοτιµή ακουστικής

πίεσης. Η κοινή θέση προσδιορίζει τα προληπτικά µέτρα που είναι αναγκαία για τη
µείωση των κινδύνων για τους εργαζοµένους. Αυτά τα προληπτικά µέτρα βασίζονται
κυρίως στην υποχρέωση του εργοδότη να καθορίζει και να εκτιµά τους κινδύνους
που προκύπτουν από την έκθεση στο θόρυβο.
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Με βάση την αξιολόγηση των κινδύνων και αµέσως µόλις σηµειωθεί υπέρβαση των
ανώτατων τιµών έκθεσης για δράση, ο εργοδότης υποχρεούται να θεσπίσει και να
εφαρµόσει πρόγραµµα τεχνικών και/ή οργανωτικών µέτρων µε στόχο να αποφευχθεί
ή να µειωθεί η έκθεση.

Η κοινή θέση επίσης προβλέπει λεπτοµερείς κανόνες για την ενηµέρωση και την
αγωγή των εργαζοµένων που εκτίθενται σε κινδύνους που οφείλονται στο θόρυβο,
όταν σηµειωθεί υπέρβαση των κατώτατων τιµών δράσης. Προβλέπεται επίσης
ενισχυµένη επίβλεψη της υγείας, η οποία περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, το δικαίωµα
για κάθε εργαζόµενο να τυγχάνει εξέτασης της ακοής σε περίπτωση υπέρβασης των
ανώτατων τιµών δράσης.

Σε γενικές γραµµές, η κοινή θέση του Συµβουλίου σέβεται το πνεύµα της πρότασης
της Επιτροπής, αν και µε µια διαφορετική δοµή που οφείλεται στη διάσπαση της
πρότασης. Όπως ακριβώς η τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής, η κοινή θέση
δεν περιλαµβάνει τις τροπολογίες που παρουσίασε σε πρώτη ανάγνωση το

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι οποίες απέβλεπαν στην κατάργηση του παραρτήµατος
σχετικά µε το µέρος "θόρυβος" της πρότασης της Επιτροπής.

Οι πιο σηµαντικές διαφορές σε σύγκριση µε την τροποποιηµένη πρόταση της
Επιτροπής είναι η µείωση της οριακής τιµής έκθεσης, η αύξηση της ανώτατης τιµής
δράσης στην κορυφοτιµή ακουστικής πίεσης και η κατάργηση της έννοιας της
κατώτατης τιµής.

3.2. Οι τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση

Οι τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση σχετικά µε το

θόρυβο φέρουν τους αριθµούς από 1 έως 26.

Οι τροπολογίες αριθ. 1, 5, 8, 9, 14, 16, 17και 19 έγιναν αποδεκτές στο σύνολό τους
στην κοινή θέση και στην τροποποιηµένη πρόταση.

Εξ άλλου, οι τροπολογίες αριθ. 7, 10, 11και 13, που είχαν γίνει αποδεκτές στην
τροποποιηµένη πρόταση, διατυπώθηκαν εκ νέου µε µικρές αλλαγές από το
Συµβούλιο διατηρώντας την αρχική τους έννοια. Η Επιτροπή δέχεται αυτές τις

τροπολογίες.

Οι τροπολογίες αριθ. 4, 18και 20 έγιναν αποδεκτές εν µέρει στην κοινή θέση ενώ
είχαν γίνει αποδεκτές εξ ολοκλήρου στην τροποποιηµένη πρόταση.

Η τροπολογία 21,που είχε συµπεριληφθεί στην τροποποιηµένη πρόταση, όπως και η
τροπολογία 23 (ελαφρά τροποποιηµένη), δεν έγιναν αποδεκτές στην κοινή θέση. Η
Επιτροπή δέχεται την απόρριψη αυτών των τροπολογιών.
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Οι τροπολογίες αριθ. 2, 3, 6, 15, 22, 24, 25και 26 δεν έγιναν αποδεκτές ούτε στην
κοινή θέση ούτε στην τροποποιηµένη πρόταση, για τους ίδιους λόγους που

αναφέρονται στην πρώτη ανάγνωση, δηλαδή ότι οι τροπολογίες που αφορούν τον
αποκλεισµό του φυσικού παράγοντα "θόρυβος" αντιβαίνουν στις υποχρεώσεις που
επιβάλλονται στην Επιτροπή από το άρθρο 10 της οδηγίας 86/188/ΕΟΚ, καθώς και
σε εκείνες που απορρέουν από το ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης
Σεπτεµβρίου 1990 σύµφωνα µε το οποίο ζητείται από την Επιτροπή να υποβάλει
πρόταση οδηγίας σχετικά µε τους κινδύνους που προκύπτουν από την έκθεση στο

θόρυβο, στις δονήσεις και σε άλλους φυσικούς παράγοντες.

Η τροπολογία 12 που δεν είχε συµπεριληφθεί στην τροποποιηµένη πρόταση

εισάχθηκε ελαφρά τροποποιηµένη στην κοινή θέση.

Οι κύριες διαφορές µεταξύ της τροποποιηµένης πρότασης και της κοινής θέσης του

Συµβουλίου είναι οι εξής:

α) Η διαφορετική δοµή και αρίθµηση των άρθρων που επιβάλλεται από την

απόφαση για τη διάσπαση της γενικής οδηγίας για τους φυσικούς παράγοντες
σε τέσσερις διαφορετικές ειδικές οδηγίες που καλύπτουν τους τέσσερις

φυσικούς παράγοντες ξεχωριστά.

Η Επιτροπή συµφώνησε µε τη διάσπαση αυτή υπό την προϋπόθεση ότι η

τροποποιηµένη πρόταση θα εξακολουθήσει να εκκρεµεί ενώπιον του
Συµβουλίου µέχρις ότου αντιµετωπιστούν όλοι οι φυσικοί παράγοντες και ότι

το Συµβούλιο θα δεσµευτεί αυστηρά να συνεχίσει το έργο του µέχρις ότου
καλυφθούν τα εναποµείναντα µέρη της πρότασης.

β) Η οριακή τιµή καθηµερινής έκθεσης στο θόρυβο µειώθηκε στην κοινή θέση
από 90 dB(A) σε 87 dB(A) ενώ η ανώτατη τιµή δράσης στην κορυφοτιµή

ακουστικής πίεσης αυξήθηκε από 112 Paσε 200 Pa.

Η Επιτροπή δέχεται αυτές τις νέες τιµές στην κοινή θέση οι οποίες σηµαίνουν

γενική συµφωνία, ακόµη περισσότερο καθόσον η οριακή τιµή έκθεσης 87
dB(A) αποτελεί σαφή πρόοδο σε σχέση µε την πρότασή της.

γ) Η διαγραφή των κατώτατων τιµών στην κοινή θέση.

Η Επιτροπή αποδέχθηκε αυτή τη διαγραφή διότι ενισχύει το κείµενο,
καθιστώντας εφαρµοστέες τις διατάξεις της οδηγίας για όσο διάστηµα υπάρχει
ο κίνδυνος.

3.3. Νέες διατάξεις που εισήγαγε το Συµβούλιο και θέση της Επιτροπής

Το άρθρο 14 της κοινής θέσης περιλαµβάνει µια προαιρετική µεταβατική περίοδο
πέντε ετών για την εφαρµογή των διατάξεων όσον αφορά την οριακή τιµή για τους
εργαζοµένους στα θαλάσσια σκάφη, έτσι ώστε να λαµβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες
συνθήκες. Αρµόζει να σηµειωθεί ότι η οδηγία 86/188/ΕΟΚ απέκλειε τους
εργαζοµένους στη θαλάσσια ναυσιπλοΐα από το πεδίο εφαρµογής της.
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Η Επιτροπή συµµερίζεται τη γνώµη του Συµβουλίου σύµφωνα µε την οποία η
τήρηση της οριακής τιµής έκθεσης στις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες του θαλάσσιου

τοµέα θα απαιτήσει στοχοθετηµένες εκστρατείες για ενηµέρωση και
ευαισθητοποίηση, προετοιµασία ενοτήτων κατάρτισης και οργάνωση µαθηµάτων,
καθώς και απόκτηση νέων εξοπλισµών και/ή εξαρτηµάτων.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ / ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η Επιτροπή υποστηρίζει πλήρως την κοινή θέση.

5. ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

∆εν ανακοινώθηκαν.


