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τη συµπληρωµατική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και
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Βρυξέλλες, 23 Σεπτεµβρίου 2002 (25.09)
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∆ιοργανικός φάκελος :
2001/0165 (COD)

9635/1/02
REV 1

SOC 293
CODEC 704

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 23 Σεπτεµβρίου 2002

για την έκδοση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 83/477/ΕΟΚ του Συµβουλίου
για την προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που οφείλονται στην
έκθεσή τους στον αµίαντο κατά τη διάρκεια της εργασίας
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Ο∆ΗΓΙΑ 2002/.../EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για την τροποποίηση της οδηγίας 83/477/ΕΟΚ του Συµβουλίου για την προστασία των

εργαζοµένων από τους κινδύνους που οφείλονται στην έκθεσή τους στον αµίαντο

κατά τη διάρκεια της εργασίας

(κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη  περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 137 (2),

την πρόταση της Επιτροπής η οποία καταρτίστηκε κατόπιν διαβουλεύσεως µε τους κοινωνικούς

εταίρους και τη Συµβουλευτική Επιτροπή για την Ασφάλεια, την Υγιεινή και την προστασία της

Υγείας στον τόπο εργασίας1,

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής2,

αφού ζητήθηκε η γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης3,

                                                
1 ΕΕ C 304 της 30.10.2001, σ. 179.
2 EE C 94 της 18.4.2002, σ. 40.
3 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Απριλίου 2002 (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί

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

(1) Τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 7ης Απριλίου 1998 σχετικά µε την προστασία των

εργαζοµένων από τους κινδύνους που οφείλονται στην έκθεσή τους στον αµίαντο1 καλούν

την Επιτροπή να παρουσιάσει προτάσεις τροποποίησης της οδηγίας 83/477/ΕΟΚ2,

λαµβάνοντας υπόψη κυρίως ότι είναι σκόπιµο να επικεντρωθούν και να προσαρµοσθούν τα

µέτρα προστασίας για τα άτοµα τα οποία στο εξής εκτίθενται περισσότερο, και ιδίως τους

εργαζόµενους που αφαιρούν τον αµίαντο, και αυτούς που συναντούν τυχαία τον αµίαντο

κατά τη διάρκεια της εργασίας τους στις διάφορες δραστηριότητες συντήρησης.

(2) Ενόψει των προαναφερθέντων συµπερασµάτων, η Επιτροπή εκλήθη εξάλλου να υποβάλει

προτάσεις για την τροποποίηση της οδηγίας 83/477/ΕΟΚ, υπό το φως των ενδελεχών

ερευνών που έχουν πραγµατοποιηθεί σχετικά µε τις οριακές τιµές έκθεσης στον χρυσότιλο

και τις µεθόδους µέτρησης του αµίαντου που αιωρείται στον αέρα έχοντας ως βάση τη

µέθοδο που υιοθέτησε η Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ)· παρόµοια µέτρα θα πρέπει να

ληφθούν για τις υποκατάστατες ίνες.

(3) Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, στη γνωµοδότησή της για τον αµίαντο3, ζητά από

την Επιτροπή να λάβει νέα µέτρα για τη µείωση των κινδύνων στους οποίους εκτίθενται οι

εργαζόµενοι.

(4) Η απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά και της χρήσης του χρυσότιλου που εισάγει η οδηγία

76/769/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 27ης Ιουλίου 1976 περί προσεγγίσεως των νοµοθετικών,

κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών που αφορούν περιορισµούς

κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως µερικών επικινδύνων ουσιών και παρασκευασµάτων 4

η οποία τίθεται σε ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2005, θα συµβάλει σε σηµαντική µείωση της

έκθεσης των εργαζοµένων στον αµίαντο.

                                                
1 EE C 142 της 7.5.1998, σ. 1.
2 ΕΕ L 263, 24.9.1983, σ. 25. Οδηγία που τροποποιήθηκε για τελευταία φορά από την οδηγία

98/24/ΕΚ (ΕΕ L 131 της 5.5.1998, σ. 11).
3 ΕΕ C 138, 18.5.1999, σ. 24.
4 ΕΕ L 262 της 27.9.1976, σ. 201. Οδηγία που τροποποιήθηκε για τελευταία φορά από την

οδηγία 2001/91/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 286 της 30.10.2001, σ. 27).
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(5) Όλοι οι εργαζόµενοι θα πρέπει να προστατεύονται από τους κινδύνους που οφείλονται στην

έκθεση στον αµίαντο και, κατά συνέπεια, οι εξαιρέσεις για τη ναυτιλία και την αεροπορία θα

πρέπει να καταργηθούν.

(6) Για να εξασφαλισθεί η σαφήνεια του ορισµού των ινών πρέπει να διατυπωθούν νέοι ορισµοί,

είτε βάσει ορυκτολογικών χαρακτηριστικών είτε βάσει του οικείου αριθµού CAS (Chemical

Abstract Service).

(7) Με την επιφύλαξη των λοιπών κοινοτικών διατάξεων σχετικά µε την εµπορία και τη χρήση

του αµιάντου, ένας περιορισµός των δραστηριοτήτων που συνεπάγονται έκθεση στον αµίαντο

θα διαδραµατίσει πολύ σηµαντικό ρόλο στην πρόληψη των ασθενειών που οφείλονται στην

έκθεση αυτή.

(8) Το σύστηµα κοινοποίησης των δραστηριοτήτων που συνεπάγονται έκθεση στον αµίαντο θα

πρέπει να προσαρµοστεί στις νέες εργασιακές καταστάσεις.

(9) Είναι σηµαντικό να εξαιρεθούν οι δραστηριότητες που εκθέτουν τους εργαζοµένους σε ίνες

αµιάντου κατά την εξαγωγή του αµιάντου, την παρασκευή και τη µεταποίηση προϊόντων

αµιάντου ή την παρασκευή και τη µεταποίηση προϊόντων που περιέχουν ηθεληµένως

προστεθείσες ίνες αµιάντου, δεδοµένου ότι το επίπεδο έκθεσής τους είναι υψηλό και η

πρόληψή της δυσχερής.

(10) Βάσει των πλέον πρόσφατων τεχνικών γνώσεων, πρέπει να ορισθεί καλύτερα η µεθοδολογία

δειγµατοληψίας για τη µέτρηση της περιεκτικότητας του αέρα σε αµίαντο, καθώς και η

µέθοδος µέτρησης των ινών.

(11) Έστω και αν δεν έχει ακόµη καταστεί δυνατό να καθοριστεί η ελάχιστη τιµή έκθεσης κάτω

από την οποία ο αµίαντος δεν είναι καρκινογόνος, είναι ευκταίο να µειωθεί η οριακή τιµή

έκθεσης των εργαζοµένων στον αµίαντο.
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(12) Πριν από την έναρξη των εργασιών αφαίρεσης  αµίαντου, οι εργοδότες πρέπει να είναι

υποχρεωµένοι να εντοπίζουν την παρουσία ή την κατά τεκµήριο παρουσία αµίαντου στα

κτίρια ή τις εγκαταστάσεις και να κοινοποιούν τις σχετικές πληροφορίες στα λοιπά άτοµα που

ενδέχεται να εκτεθούν στον αµίαντο µέσω της χρήσης αµιάντου, των εργασιών συντήρησης ή

άλλων δραστηριοτήτων εντός ή επί των κτιρίων.

(13) Πρέπει απαραιτήτως να εξασφαλίζεται ότι οι κατεδαφίσεις ή οι εργασίες αφαίρεσης αµίαντου

πραγµατοποιούνται από επιχειρήσεις που γνωρίζουν όλες τις προφυλάξεις που πρέπει να

λαµβάνονται για την προστασία των εργαζοµένων.

(14) Θα πρέπει να εξασφαλίζεται ειδική εκπαίδευση των εργαζοµένων που εκτίθενται ή ενδέχεται

να εκτεθούν στον αµίαντο, η οποία θα συµβάλει σηµαντικά στη µείωση των κινδύνων που

συνδέονται µε αυτή την έκθεση.

(15) Το περιεχόµενο των µητρώων έκθεσης και των ιατρικών φακέλων οι οποίοι προβλέπονται

από την οδηγία 83/477/ΕΟΚ θα πρέπει να ευθυγραµµιστεί προς το περιεχόµενο των

καταλόγων και των φακέλων που προβλέπονται στην οδηγία 90/394/ΕΟΚ του Συµβουλίου,

της 28ης Ιουνίου 1990, σχετικά µε την προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που

συνδέονται µε την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία (έκτη ειδική

οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ)1.

(16) Είναι σκόπιµο να αναπροσαρµοσθούν οι πρακτικές συστάσεις για την κλινική

παρακολούθηση των εκτιθεµένων εργαζοµένων σύµφωνα µε τις τελευταίες ιατρικές γνώσεις,

µε σκοπό την έγκαιρη διάγνωση των παθήσεων που συνδέονται µε τον αµίαντο.

                                                
1 ΕΕ L 196, 26.7.1990, σ. 1. Οδηγία που τροποποιήθηκε για τελευταία φορά από την οδηγία

1999/38/ΕΚ (ΕΕ L 138 της 1.6.1999, σ. 66).
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(17) ∆εδοµένου ότι οι στόχοι της προτεινόµενης δράσης, ήτοι η βελτιωµένη προστασία των

εργαζοµένων από τους κινδύνους από την έκθεσή τους στον αµίαντο, δεν µπορούν να

επιτευχθούν ικανοποιητικά από τα κράτη µέλη και µπορούν συνεπώς, λόγω των διαστάσεων

και των επιπτώσεων της δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η

Κοινότητα µπορεί να λάβει µέτρα σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5

της συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου η παρούσα

οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία προς επίτευξη του στόχου αυτού.

(18) Οι τροποποιήσεις που επέρχονται δια της παρούσας οδηγίας συνιστούν συγκεκριµένο

στοιχείο της υλοποίησης της κοινωνικής διάστασης της εσωτερικής αγοράς.

(19) Οι τροποποιήσεις αυτές περιορίζονται στο ελάχιστο προκειµένου να µην επιβαρύνουν

άσκοπα τη δηµιουργία και ανάπτυξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

(20) Κατά συνέπεια, η οδηγία 83/477/ΕΟΚ πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:
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Άρθρο 1

Η οδηγία 83/477/EΟΚ, τροποποιείται ως εξής:

1) Το άρθρο 1(2) διαγράφεται.

2) Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 2

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ο όρος «αµίαντος» υποδηλώνει τα εξής ινώδη

πυριτικά άλατα:

− τον ακτινολίτη, αριθ. CAS* 77536-66-4,

− το γρουνερίτη (αµοσίτη), αριθ. CAS* 12172-73-5,

− τον ανθόφυλλο, αριθ. CAS* 77536-67-5,

− τον χρυσότιλο, αριθ. CAS* 12001-29-5,

− τον κροκιδόλιθο, αριθ. CAS* 12001-28-4,

− τον τρεµολίτη, αριθ. CAS* 77536-68-6*.

_______________________

* Αριθµός µητρώου CAS (Chemical Abstract Service)».
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3) Το άρθρο 3(3) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«3. Στις περιπτώσεις σποραδικής έκθεσης των εργαζοµένων της οποίας η ένταση είναι

µειωµένη και εφόσον προκύπτει σαφώς από τα αποτελέσµατα της εκτίµησης των κινδύνων

της παραγράφου 2 ότι δεν θα υπάρξει υπέρβαση της οριακής τιµής έκθεσης στον αµίαντο

στην ζώνη εργασίας, τα άρθρα 4, 15 και 16 µπορούν να µην εφαρµόζονται όταν η εργασία

αφορά :

α) σύντοµες και ασυνεχείς δραστηριότητες συντήρησης όταν η εργασία αφορά µόνον µη

εύθρυπτα υλικά,

β) την αποµάκρυνση, χωρίς καταστροφή, των µη φθαρµένων υλικών στα οποία οι ίνες

αµιάντου είναι στέρεα συνδεδεµένες µέσα σε µια µήτρα,

γ) την περίκλειση σε κάψες και µανδύες των αµιαντούχων υλικών σε καλή κατάσταση,

δ) την επιθεώρηση και έλεγχο του αέρα και τη λήψη δειγµάτων για την ανίχνευση της

παρουσίας αµιάντου σε κάποιο υλικό».

4) Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:

α) Η παράγραφος 2) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«2) Η κοινοποίηση γίνεται από τον εργοδότη προς την υπεύθυνη αρχή του

ενδιαφερόµενου κράτους µέλους προτού αρχίσουν οι εργασίες, σύµφωνα µε τις

εθνικές νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις.
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Η κοινοποίηση αυτή πρέπει τουλάχιστον να περιλαµβάνει συνοπτική περιγραφή:

α) της τοποθεσίας του εργοταξίου,

β) των χρησιµοποιούµενων ή χειριζόµενων τύπων και ποσοτήτων αµιάντου,

γ) των δραστηριοτήτων και των εφαρµοζόµενων µεθόδων,

δ) του αριθµού των ενεχόµενων εργαζοµένων,

ε) της ηµεροµηνίας έναρξης και της διάρκειας των εργασιών,

στ) των µέτρων που λαµβάνονται για να περιοριστεί η έκθεση των εργαζοµένων στον

αµίαντο».

β) Η παράγραφος 4) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«4) Όποτε µια µεταβολή των συνθηκών εργασίας ενδέχεται να συνεπάγεται

σηµαντική αύξηση της έκθεσης σε σκόνη αµιάντου ή υλικών που περιέχουν

αµίαντο, πρέπει να γίνεται νέα κοινοποίηση».

5) Στο άρθρο 5 προστίθεται το εξής εδάφιο :

«Με την επιφύλαξη της εφαρµογής άλλων κοινοτικών διατάξεων σχετικών µε την εµπορία

και χρήση του αµιάντου, απαγορεύονται οι δραστηριότητες που εκθέτουν τους εργαζοµένους

σε ίνες αµιάντου κατά την εξόρυξη του αµιάντου ή κατά την παρασκευή και µεταποίηση

προϊόντων αµιάντου ή την παρασκευή και µεταποίηση προϊόντων που περιέχουν ηθεληµένως

προστεθέντα αµίαντο, µε εξαίρεση την επεξεργασία και την υγειονοµική ταφή προϊόντων που

προέρχονται από κατεδάφιση και από αφαίρεση του αµιάντου.»
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6) Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 6

Για όλες τις δραστηριότητες κατ� άρθρο 3 παράγραφος 1, η έκθεση των εργαζοµένων σε

σκόνη αµίαντου ή υλικά που περιέχουν αµίαντο στο χώρο εργασίας πρέπει να µειωθεί στο

ελάχιστο και οπωσδήποτε κάτω από την οριακή τιµή του άρθρου 8, ιδιαίτερα µέσω των

ακόλουθων µέτρων:

1) Ο αριθµός των εργαζοµένων που εκτίθενται ή ενδέχεται να εκτεθούν σε σκόνη ή σε

υλικά που περιέχουν αµίαντο πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατόν.

2) Οι µέθοδοι εργασίας πρέπει να έχουν σχεδιαστεί κατά τρόπον ώστε να µην παράγεται

σκόνη αµιάντου ή, εάν αυτό δεν είναι εφικτό, να µην εισέρχεται σκόνη αµιάντου στον

αέρα.

3) Όλες οι εγκαταστάσεις και οι εξοπλισµοί που χρησιµεύουν για την επεξεργασία του

αµιάντου πρέπει να µπορούν να καθαρίζονται και να συντηρούνται αποτελεσµατικά και

τακτικά.

4) Ο αµίαντος ή τα υλικά που απελευθερώνουν σκόνη αµιάντου ή περιέχουν αµίαντο

πρέπει να αποθηκεύονται και να µεταφέρονται σε κατάλληλες κλειστές συσκευασίες.

5) Τα απόβλητα πρέπει να συλλέγονται και να αποµακρύνονται από το χώρο εργασίας το

ταχύτερο δυνατόν, σε κατάλληλη κλειστή συσκευασία µε επισήµανση στην οποία να

αναφέρεται ότι περιέχουν αµίαντο. Το µέτρο αυτό δεν ισχύει για τις εξορυκτικές

δραστηριότητες. Τα απόβλητα που αναφέρονται στο παρόν σηµείο υφίστανται στη

συνέχεια επεξεργασία σύµφωνα µε την οδηγία 91/689/ΕΟΚ της 12ης ∆εκεµβρίου 1991

για τα επικίνδυνα απόβλητα.*

____________________
* ΕΕ L 377, 31.12.1991, σ. 20. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 94/31/ΕΚ

(ΕΕ L 168 της 2.7.1994, σ. 28).».
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7) Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 7

1. Αναλόγως των αποτελεσµάτων της αρχικής εκτιµήσεως των κινδύνων και για να

τηρείται η οριακή τιµή κατ� άρθρο 8, πραγµατοποιούνται τακτικά µετρήσεις της

περιεκτικότητας του αέρα σε ίνες αµιάντου στο χώρο της εργασίας.

2. Οι δειγµατοληψίες πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικές της προσωπικής έκθεσης των

εργαζοµένων στη σκόνη αµιάντου ή υλικών που περιέχουν αµίαντο.

3. Οι δειγµατοληψίες πραγµατοποιούνται αφού ζητηθεί η γνώµη των εργαζοµένων ή/και

των εκπροσώπων τους στην επιχείρηση.

4. Η συλλογή δειγµάτων διεξάγεται από ειδικευµένο προσωπικό. Στη συνέχεια, τα

δείγµατα αναλύονται σύµφωνα µε την παράγραφο 6 σε εργαστήρια τα οποία διαθέτουν τον

κατάλληλο εξοπλισµό για τη µέτρηση των ινών.

5. Η διάρκεια των δειγµατοληψιών πρέπει είναι τόση ώστε να είναι εφικτός ο

προσδιορισµός της αντιπροσωπευτικής έκθεσης για οκτάωρη περίοδο αναφοράς (µια βάρδια),

είτε δια µετρήσεως είτε µε χρονικώς σταθµισµένο υπολογισµό.

6. Η µέτρηση των ινών πραγµατοποιείται κατά προτίµηση µε PCM (µικροσκόπιο

αντίθεσης φάσης), σύµφωνα µε τη µέθοδο που συνιστά η ΠΟΥ (Παγκόσµια Οργάνωση

Υγείας), από το 1997*, ή µε οιαδήποτε άλλη µέθοδο ισοδύναµου αποτελέσµατος.
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Για τη µέτρηση του αµίαντου στον αέρα βάσει του πρώτου εδαφίου λαµβάνονται υπόψη µόνο οι

ίνες µήκους ανώτερου των πέντε µικροµέτρων και πλάτους µικρότερου των 3 µικροµέτρων, µε

λόγο µήκους/πλάτους µεγαλύτερο του 3:1.

____________________
* Καθορισµός της συγκέντρωσης αιωρούµενων ινών στον αέρα. Συνιστώµενη µέθοδος :

µικροσκόπηση µε διάταξη αντίθετης φάσης (µέτρηση µε φίλτρο µεµβράνης). ISBN 92 4
154496 1, ΠΟΥ, Γενεύη 1997.»

8) Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«Άρθρο 8

Οι εργοδότες µεριµνούν ώστε κανένας εργαζόµενος να µην εκτίθεται σε ατµόσφαιρα µε

περιεκτικότητα σε αµίαντο µεγαλύτερη των 0,1 ινών ανά cm3 ως χρονικώς σταθµισµένο µέσο

όρο για 8 ώρες (TWA).»

9) Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 διαγράφεται.

10) Το άρθρο 10 τροποποιείται ως εξής :

α) στην παράγραφο 1, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«Σε περίπτωση υπέρβασης της οριακής τιµής του άρθρου 8, πρέπει να εντοπίζονται τα

αίτια της υπέρβασης αυτής και να λαµβάνονται το συντοµότερο δυνατό τα κατάλληλα

διορθωτικά µέτρα.»

β) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«3. Όταν η έκθεση δεν µπορεί να περιοριστεί µε άλλα µέσα και η οριακή τιµή απαιτεί

τη χρήση ατοµικού προστατευτικού αναπνευστικού εξοπλισµού, η χρήση του

εξοπλισµού αυτού δεν επιτρέπεται να είναι µόνιµη και πρέπει να περιορίζεται, για κάθε

εργαζόµενο, στον απολύτως αναγκαίο ελάχιστο χρόνο.»
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11) Προστίθεται το ακόλουθο νέο άρθρο:

«Άρθρο 10α

Πριν την έναρξη των εργασιών κατεδάφισης ή συντήρησης, οι εργοδότες λαµβάνουν κάθε

ενδεδειγµένο µέτρο για τον εντοπισµό των υλικών που ενδέχεται να περιέχουν αµίαντο,

ζητώντας πληροφορίες από τους ιδιοκτήτες των χώρων εάν παρίσταται ανάγκη.

Εάν υπάρχει η παραµικρή αµφιβολία ως προς την παρουσία αµίαντου σε ένα υλικό ή σε ένα

κτίριο, εφαρµόζεται η παρούσα οδηγία.»

12) Στο άρθρο 11, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«1. Για ορισµένες δραστηριότητες, όπως κατεδάφιση, αφαίρεση αµιάντου, επισκευή και

συντήρηση κατά τις οποίες προβλέπεται υπέρβαση των οριακών τιµών που καθορίζονται στο

άρθρο 8 παρά τη χρήση τεχνικών προληπτικών µέτρων για τον περιορισµό της συγκέντρωσης

αµίαντου στον αέρα, ο εργοδότης καθορίζει τα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων όταν

αυτοί εκτελούν τέτοιες εργασίες, ιδιαίτερα:

α) οι εργαζόµενοι λαµβάνουν κατάλληλες αναπνευστικές συσκευές και άλλες ατοµικές

προστατευτικές συσκευές τις οποίες οφείλουν να φορούν· και

β) τοποθετούνται πινακίδες που επισηµαίνουν ότι προβλέπεται η υπέρβαση της οριακής

τιµής του άρθρου 8· και

γ) αποφεύγεται ο διασκορπισµός της σκόνης αµιάντου ή αµιαντούχων υλικών εκτός του

χώρου εργασίας.».
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13) Στο άρθρο 12, παράγραφος 2, τα δύο πρώτα εδάφια αντικαθίστανται από το ακόλουθο

κείµενο :

«2. Το σχέδιο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πρέπει να προβλέπει τα απαραίτητα

µέτρα για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων στο χώρο εργασίας.

Το σχέδιο πρέπει ιδίως να προβλέπει :

− ότι ο αµίαντος ή/και τα αµιαντούχα υλικά αποµακρύνονται πριν από την εφαρµογή των

τεχνικών κατεδάφισης, εκτός αν η εν λόγω αποµάκρυνση ενδέχεται να προκαλέσει

µεγαλύτερο κίνδυνο για τους εργαζόµενους παρά εάν ο αµίαντος ή/και τα αµιαντούχα

υλικά δεν µετακινηθούν,

− ότι χορηγείται ο ατοµικός εξοπλισµός προστασίας που αναφέρεται στο άρθρο 11

παράγραφος 1 σηµείο α) αν χρειάζεται,

− µετά τον τερµατισµό των έργων κατεδάφισης ή των εργασιών αφαίρεσης αµιάντου, θα

πρέπει να εξασφαλίζεται ότι δεν υπάρχουν κίνδυνοι οφειλόµενοι στην έκθεση στον

αµίαντο στον χώρο εργασίας, σύµφωνα µε τις εθνικές νοµοθεσίες και πρακτικές.»

14) Παρεµβάλλονται τα εξής άρθρα :

«Άρθρο 12α

1. Ο εργοδότης υποχρεούται να παρέχει κατάλληλη εκπαίδευση σε όλους τους

εργαζοµένους που εκτίθενται, ή ενδέχεται να εκτεθούν, σε σκόνη αµιάντου. Η εκπαίδευση

παρέχεται δωρεάν και σε τακτικά χρονικά διαστήµατα.
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2. Το περιεχόµενο της εκπαίδευσης πρέπει να είναι εύκολα κατανοητό από τους

εργαζοµένους, πρέπει δε να τους επιτρέπει να αποκτούν τις απαιτούµενες γνώσεις και

ικανότητες όσον αφορά την πρόληψη και την ασφάλεια, ιδίως δε σχετικά µε:

α) τις ιδιότητες του αµίαντου και τις επιπτώσεις του για την υγεία, επίσης όταν

συνδυάζεται µε κάπνισµα,

β) τα είδη προϊόντων ή υλικών που πιθανώς περιέχουν αµίαντο,

γ) τις εργασίες που ενδέχεται να συνεπάγονται έκθεση στον αµίαντο και τη σηµασία των

προληπτικών ελέγχων για τον περιορισµό της έκθεσης στο ελάχιστο,

δ) τις ασφαλείς πρακτικές εργασίας, τους ελέγχους και τον εξοπλισµό προστασίας,

ε) τον κατάλληλο ρόλο, την εκλογή, την επιλογή, τους περιορισµούς και την ορθή χρήση

του αναπνευστικού εξοπλισµού,

στ) τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης,

ζ) τις διαδικασίες απορρύπανσης,

η) τη διάθεση των αποβλήτων,

θ) τις απαιτήσεις ιατρικής επίβλεψης.

3. Θα εκπονηθούν πρακτικές κατευθυντήριες γραµµές σε κοινοτικό επίπεδο για την

εκπαίδευση των εργαζοµένων σε εργασίες αποµάκρυνσης του αµιάντου.
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Άρθρο 12β

Πριν την εκτέλεση κατεδαφιστικών έργων ή εργασιών αφαίρεσης αµιάντου, οι επιχειρήσεις

πρέπει να αποδεικνύουν  τις ικανότητές τους στον τοµέα αυτόν και οι αποδείξεις αυτές πρέπει

να είναι σύµφωνες µε τις εθνικές νοµοθεσίες ή/και πρακτικές.»

15) Στο άρθρο 14, παράγραφος 2, το σηµείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«β) αν τα αποτελέσµατα υπερβαίνουν την οριακή τιµή του άρθρου 8, οι αφορώµενοι

εργαζόµενοι καθώς και οι αντιπρόσωποί τους στην επιχείρηση ή την εγκατάσταση να

ενηµερώνονται το συντοµότερο δυνατό για τις υπερβάσεις αυτές και τις αιτίες τους και

να ζητείται η γνώµη των εργαζοµένων ή/και των αντιπροσώπων τους στην επιχείρηση ή

την εγκατάσταση σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν ή, αν η κατάσταση είναι

επείγουσα, να λαµβάνουν γνώση των ληφθέντων µέτρων».

16) Το άρθρο 15 3) αντικαθίσταται ως εξής:

«3) Πρέπει να παρέχονται πληροφορίες και συµβουλές στους εργαζοµένους όσον αφορά

κάθε εκτίµηση της υγείας τους στην οποία µπορούν να υποβάλλονται µετά το πέρας της

έκθεσης.

Ο εγκεκριµένος ιατρός ή η εγκεκριµένη υπηρεσία ιατρικής επίβλεψης των εργαζοµένων

µπορούν να ορίσουν την παράταση της ιατρικής επίβλεψης και µετά το πέρας της

έκθεσης, για διάστηµα που κρίνουν αναγκαίο για τη διαφύλαξη της υγείας του

συγκεκριµένου προσώπου.

Η παράταση της επίβλεψης γίνεται σύµφωνα µε τις εθνικές νοµοθεσίες και/ή

πρακτικές.»
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17) Στο άρθρο 16, το σηµείο 2) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«2. Το µητρώο που αναφέρεται στο σηµείο 1) και οι ατοµικοί ιατρικοί φάκελοι που

αναφέρονται στο άρθρο 15 σηµείο 1) πρέπει να φυλάσσονται για σαράντα τουλάχιστον

έτη µετά το πέρας της έκθεσης στον αµίαντο, σύµφωνα µε τις εθνικές νοµοθεσίες ή/και

πρακτικές».

18) Στο άρθρο 16, προστίθεται το ακόλουθο σηµείο 1) :

«3) Aν η επιχείρηση παύσει τη δραστηριότητά της, τα έγγραφα που αναφέρονται στο

σηµείο 2) τίθενται στη διάθεση της αρµόδιας αρχής σύµφωνα µε τις εθνικές νοµοθεσίες

και/ή πρακτικές».

19) Το Παράρτηµα Ι διαγράφεται.

20) Η παράγραφος 3) του Παραρτήµατος ΙΙ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«3) H εξέταση της υγείας των εργαζοµένων πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις αρχές και

την πρακτική της εργασιακής ιατρικής και περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα

µέτρα :

− κατάρτιση του ιατρικού και επαγγελµατικού φακέλου του εργαζοµένου,

− προσωπική συνέντευξη,

− γενική κλινική εξέταση και ιδίως του θώρακα, 

− εξέταση της αναπνευστικής λειτουργίας (σπειροµέτρηση και καµπύλη ροής

όγκου).
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Ο ιατρός ή/και η αρµόδια αρχή για την επίβλεψη της υγείας αποφασίζει τη διεξαγωγή

περαιτέρω εξετάσεων, όπως κυτταρολογικές εξετάσεις των πτυέλων, ακτινολογική εξέταση

του θώρακα ή αξονική τοµογραφία, σύµφωνα µε τις πλέον πρόσφατες γνώσεις στον τοµέα

της εργασιακής ιατρικής.»

Άρθρο 2

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

είναι αναγκαίες για να συµµορφωθούν προς την παρούσα οδηγία πριν από την�*. Ενηµερώνουν

δε αµέσως σχετικά την Επιτροπή.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, περιέχουν παραποµπή στην

παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από ανάλογη παραποµπή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι

λεπτοµέρειες της εν λόγω παραποµπής καθορίζονται από τα κράτη µέλη.

2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τις διατάξεις εσωτερικού δικαίου τις οποίες

θεσπίζουν στον τοµέα που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

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

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

______________
* τρία έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας
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Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

________________________
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 23 Σεπτεµβρίου 2002
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
2001/0165 (COD)

9635/1/02
REV 1 ADD 1

SOC 293
CODEC 704

 ΣΚΕΠΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 23 Σεπτεµβρίου 2002

για την έκδοση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 83/477/ΕΟΚ του Συµβουλίου
για την προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που οφείλονται στην
έκθεσή τους στον αµίαντο κατά τη διάρκεια της εργασίας

 ΣΚΕΠΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 20 Ιουλίου 2001, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο πρόταση οδηγίας για την

τροποποίηση της οδηγίας 83/477/ΕΟΚ για την προστασία των εργαζοµένων από τους

κινδύνους που οφείλονται στην έκθεσή τους στον αµίαντο κατά τη διάρκεια της

εργασίας, βάσει του άρθρου 137 παρ. 2 της Συνθήκης ΕΚ.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε τη γνώµη του στις 11 Απριλίου 2002.

3. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή έδωσε τη γνώµη της στις 21 Φεβρουαρίου

2002.

4. Η Επιτροπή των Περιφερειών δήλωσε, µε επιστολή της στις 13 Φεβρουαρίου 2002, ότι

δεν θα διατυπώσει γνώµη ως προς το θέµα αυτό.

5. Η Επιτροπή παρουσίασε τροποποιηµένη πρόταση στις 22 Μαΐου 2002.

6. Στις 3 Ιουνίου 2002, το Συµβούλιο εξέφρασε την οµόφωνη πολιτική συµφωνία του επί

σχεδίου κοινής θέσης.

7. Σύµφωνα µε το άρθρο 251 της Συνθήκης, το Συµβούλιο υιοθέτησε την κοινή θέση του

στις 23 Σεπτεµβρίου 2002.

II. ΣΤΟΧΟΣ

Η πρόταση αποσκοπεί στον εκσυγχρονισµό της οδηγίας 83/477/ΕΟΚ για την καλύτερη προστασία

των εργαζοµένων που εκτίθενται στον αµίαντο κατά την εργασία τους.
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III. ANAΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

1. Γενικές παρατηρήσεις

Κύριος στόχος της τροποποίησης της οδηγίας είναι η θέσπιση µιας µόνον οριακής τιµής

έκθεσης των εργαζοµένων (άρθρο 8) αντί των δύο της αρχικής οδηγίας.

Άλλες τροποποιήσεις αφορούν, µεταξύ άλλων, το πεδίο εφαρµογής (κατάργηση των

παρεκκλίσεων στους τοµείς της ναυτιλίας και της αεροπορίας), την απλούστευση των

διατάξεων σε περίπτωση περιορισµένης έκθεσης, τη µέθοδο µέτρησης της

περιεκτικότητας του αέρα σε αµίαντο, την ανίχνευση του αµιάντου και την κατάρτιση

των εργαζοµένων.

2. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε 37 τροπολογίες σε πρώτη ανάγνωση.

2.1. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τις οποίες δεν έλαβε υπόψη η

Επιτροπή

Στην τροποποιηµένη πρότασή της, η Επιτροπή δεν δέχθηκε 25 από τις

τροπολογίες του Κοινοβουλίου, εν προκειµένω τις τροπολογίες 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9,

12, 13, 14, 16, 21, 24, 26, 27, 28, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41 και 42.

2.2. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τις οποίες αποδέχθηκε η

Επιτροπή

Η Επιτροπή αποδέχθηκε 9 τροπολογίες του Κοινοβουλίου στο σύνολό τους, εν

προκειµένω τις τροπολογίες 1, 11, 17, 18, 19, 22, 31, 32 και 34.

Επιπλέον, η Επιτροπή αποδέχθηκε 3 άλλες τροπολογίες, είτε εν µέρει είτε ως

προς το πνεύµα, εν προκειµένω τις τροπολογίες 20, 23 και 25.



9635/1/02 REV 1 ADD 1 ΤΚ/κα/ΣΠ 4
DG G II    EL

3. Αλλαγές του Συµβουλίου στην τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής

3.1 Αλλαγές σχετικά µε τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μεταξύ των τροπολογιών που αποδέχθηκε η Επιτροπή, το Συµβούλιο

αποδέχθηκε την τροπολογία 1 στο σύνολό της και τις τροπολογίες 25 και 34 εν

µέρει. Επιπλέον, το Συµβούλιο θεώρησε ότι το κείµενο της κοινής θέσης καλύπτει

την τροπολογία 19 ως προς το πνεύµα και την τροπολογία 20 εν µέρει.

Από την άλλη πλευρά δεν µπορεί να γίνουν δεκτές οι τροπολογίες 11, 17, 18, 22,

23, 31 και 32 για τους λόγους που εκτίθενται στη συνέχεια.

3.1.1 Αιτιολογική παράγραφος 10 και άρθρο 4 παρ. 2 στοιχείο γ) : ενηµέρωση

για την παρουσία αµιάντου και κοινοποίηση των µέτρων για τη µείωση

αυτού (Τροπολογίες 11 και 17).

Το Συµβούλιο δεν θεώρησε σκόπιµο στο πλαίσιο της νοµοθεσίας για την

ασφάλεια και την υγεία στους χώρους εργασίας να επεκταθεί πέραν του

εργοταξίου η υποχρέωση του εργοδότη να παρέχει ενηµέρωση για την

παρουσία αµιάντου και τα µέτρα πρόληψης της ρύπανσης στην άµεση

γειτονία του κτιρίου ή του εργοταξίου.

3.1.2 Άρθρο 4 παρ. 2 στοιχείο δα) νέο : κοινοποίηση σχετικά µε τις

επιχειρήσεις υπεργολαβίας και τους εργαζοµένους που εκτελούν

δραστηριότητες σε σχέση µε τον αµίαντο (Τροπολογία 18).

Το Συµβούλιο δεν θέλησε να προστεθεί υποχρέωση του εργοδότη να

κοινοποιεί την επιχείρηση και τους εργαζόµενους ή τη µονάδα µε την οποία

έχει συναφθεί σύµβαση για τις δραστηριότητες που έχουν σχέση µε τον

αµίαντο, διότι ο ίδιος ο εργοδότης είναι το υπεύθυνο πρόσωπο που είναι

γνωστό στις αρχές και αποτελεί το σηµείο επαφής για αυτές.
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3.1.3 Άρθρο 6 παρ. 2 : απελευθέρωση σκόνης αµίαντου στον αέρα

(Τροπολογία 19)

Το Συµβούλιο θεώρησε ότι ο στόχος της τροπολογίας 19 καλύπτεται ήδη

από το κείµενο της κοινής θέσης, αφού είναι αδύνατο να γίνει διάκριση

µεταξύ του αέρα εντός και πέραν του εργοταξίου.

3.1.4 Άρθρο 10 παρ. 3 : χρήση ατοµικού προστατευτικού αναπνευστικού

εξοπλισµού (Τροπολογία 22)

Το Συµβούλιο δεν υιοθέτησε την εισαγωγή υποχρεωτικών περιόδων

ανάπαυσης για τους εργαζόµενους που φέρουν ατοµικό προστατευτικό

αναπνευστικό εξοπλισµό αφού θεωρήθηκε ότι οι περίοδοι ανάπαυσης κατά

τις οποίες εξυπακούεται η αφαίρεση του προστατευτικού εξοπλισµού θα

µπορούσαν ακόµη και αυξήσουν τον κίνδυνο έκθεσης του εργαζοµένου στη

σκόνη αµιάντου.

Επιπλέον, το Συµβούλιο θεώρησε ότι τυχόν γενικοί κανόνες για τις

περιόδους ανάπαυσης δεν είναι ενδεδειγµένοι εφόσον η ανάγκη ύπαρξής

τους πρέπει να καθορίζεται κατά περίπτωση.

3.1.5 Άρθρο 10α παρ. (1) : συλλογή πληροφοριών (Τροπολογία 23)

Το Συµβούλιο δεν έκρινε σκόπιµο να επεκταθεί η αναφορά στις πιθανές

πηγές πληροφόρησης στις τοπικές αρχές, τις υπηρεσίες πολιτικής

προστασίας κλπ. διότι αυτό θα µπορούσε να δηµιουργήσει γραφειοκρατικό

φόρτο τόσο για τους εργοδότες που είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο των

εγκαταστάσεων στο χώρο εργασίας όσο και για τις οικείες αρχές.

3.1.6 Άρθρο 12α παρ. 2 στοιχείο α) : επιµόρφωση για τους κινδύνους από τον

αµίαντο (Τροπολογία 31)

Το Συµβούλιο δεν θέλησε να εισαγάγει πιο εξειδικευµένες λεπτοµέρειες ως

προς την υποχρέωση επιµόρφωσης των εργαζοµένων, διότι τυχόν

υπερβολικά λεπτοµερειακές απαιτήσεις επιµόρφωσης µπορεί να

αντιστρατεύονται το στόχο της εύκολα κατανοητής επιµόρφωσης.
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3.1.7 Άρθρο 12α παρ. 2 στοιχείο θ) : επιµόρφωση σχετικά µε τις

απαιτούµενες ιατρικές εξετάσεις (Τροπολογία 32)

Επειδή είναι δύσκολο να προσδιοριστεί εκ των προτέρων η απαιτούµενη

συχνότητα ιατρικών εξετάσεων, η οποία εν πολλοίς εξαρτάται από τις

συνθήκες της συγκεκριµένης περίπτωσης, το Συµβούλιο δεν έκρινε σκόπιµο

να επεκταθεί το περιεχόµενο της επιµόρφωσης στον τοµέα αυτό.

3.1.8 Άρθρο 15 παρ. 3 : παράταση της επίβλεψης (Τροπολογία 34)

Το Συµβούλιο ενέκρινε το νέο άρθρο 15 παρ. 3 µε µια τροποποίηση στη

δεύτερη παράγραφο όπου αντικατέστησε τη φράση «παύση της εργασίας»

µε τη φράση «µετά το πέρας της έκθεσης», προκειµένου να ευθυγραµµιστεί

το κείµενο της παραγράφου 2 προς αυτό της παραγράφου 1, το οποίο κάνει

λόγο για «πέρας της έκθεσης».

3.2 Πρόσθετη αλλαγή

Το Συµβούλιο περιέλαβε ένα νέο σηµείο 5 στο άρθρο 1 της τροποποιητικής

οδηγίας όσον αφορά µε τη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 5 της οδηγίας

83/477/EΟΚ.

Με την τροποποίηση αυτή, απαγορεύτηκαν όλες οι δραστηριότητες έκθεσης

εργαζοµένων σε ίνες αµιάντου, πλην των εργασιών κατεδάφισης και

διάθεσης αποβλήτων από κατεδάφιση και αφαίρεση αµιάντου.

Το Συµβούλιο θεώρησε, βάσει των τελευταίων επιστηµονικών δεδοµένων

για τους κινδύνους από τον αµίαντο, ότι αυτός είναι ένας αποτελεσµατικός

και αναλογικός τρόπος προστασίας των εργαζοµένων από την περιττή

έκθεση σε ίνες αµιάντου.
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IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Το Συµβούλιο δεν µπορεί να αποδεχθεί όλες τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

τις οποίες υποστήριξε η Επιτροπή στην τροποποιηµένη πρότασή της.

Ωστόσο, το Συµβούλιο θεωρεί ότι, σε γενικές γραµµές, το κείµενο της κοινής θέσης

ανταποκρίνεται στους θεµελιώδεις στόχους της πρότασης της Επιτροπής και σε αυτούς που

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε κατά νου όταν πρότεινε τις τροπολογίες του.

Το Συµβούλιο θα επιθυµούσε επίσης να επισηµάνει ότι, σε ένα σηµαντικό θέµα, δηλ. την

απαγόρευση της πλειάδας δραστηριοτήτων που θα µπορούσαν να οδηγήσουν στην έκθεση

των εργαζοµένων σε ίνες αµιάντου, το κείµενο της κοινής θέσης υπερακοντίζει την αρχική

πρόταση της Επιτροπής.

Ενισχύοντας αισθητά το κείµενο της οδηγίας 83/477/EΟΚ, η κοινή θέση βελτιώνει

ουσιαστικά την προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που σχετίζονται µε την

έκθεση στον αµίαντο.

=====================
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 2 Σεπτεµβρίου 2002 (09.09)
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
2001/0165 (COD)

11437/02
ADD 1

SOC 364
CODEC 982

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A»
της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου
προς : την Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων (1ο τµήµα)
αριθ. προηγ. εγγρ. : 9635/02 SOC 293 CODEC 704
αριθ. πρότ. Επιτρ. : 11326/01 SOC 305 CODEC 804 � COM(2001) 417 final

9001/02 SOC 256 CODEC 614
Θέµα : Τροποποιηµένη πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συµβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 83/477/ΕΟΚ για την
προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που οφείλονται στην
έκθεσή τους στον αµίαντο κατά τη διάρκεια της εργασίας
- Έγκριση της κοινής θέσης

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα σχέδια δηλώσεων προς καταχώρηση στα πρακτικά του

Συµβουλίου.

______________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΧΕ∆ΙΑ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

∆ήλωση της ∆ανίας, υποστηριζόµενη από το Βέλγιο, τη Γερµανία και την Ελλάδα

Σχετικά µε το άρθρο 5 παράγραφος 2 (οδηγία 83/477/EΟΚ)

Η ∆ανία, υποστηριζόµενη από το Βέλγιο, τη Γερµανία και την Ελλάδα, αφού σηµείωσε τη γνώµη

της Νοµικής Υπηρεσίας του Συµβουλίου ότι τυχόν γενική απαγόρευση των δραστηριοτήτων που

εκθέτουν τους εργαζοµένους στον αµίαντο δεν µπορεί να επιτευχθεί εντός του πλαισίου της εν

λόγω οδηγίας, προτρέπει την Επιτροπή να εκπονήσει το ταχύτερο δυνατό πρόταση γενικής

απαγόρευσης χρησιµοποιώντας την κατάλληλη νοµική βάση στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς.

∆ήλωση της Επιτροπής

Σχετικά µε το άρθρο 5, παράγραφος 2 (οδηγία 83/477/ΕΟΚ)

Η Επιτροπή, παρότι ενστερνίζεται το στόχο του Συµβουλίου, θα προτιµούσε να λάβει τη γνώµη της

επιστηµονικής επιτροπής για την τοξικολογία, την οικοτοξικολογία και το περιβάλλον η οποία

εξετάζει, επί του παρόντος, τις τελευταίες επιστηµονικές αποδείξεις σχετικά µε τον χρυσότιλο

(λευκό αµίαντο).

______________



11437/02 TK/ανα/ΣΠ 1
DG G II    EL

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 2 Σεπτεµβρίου 2002 (09.09)
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
2001/0165 (COD)

11437/02

SOC 364
CODEC 982

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A»
της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου
προς : την Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων (1ο τµήµα)/το Συµβούλιο
αριθ. προηγ. εγγρ. : 9635/02 SOC 293 CODEC 704
αριθ. πρότ. Επιτρ. : 11326/01 SOC 305 CODEC 804 � COM(2001) 417 final

9001/02 SOC 256 CODEC 614 - COM(2002) 254 final
Θέµα : Τροποποιηµένη πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συµβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 83/477/ΕΟΚ για την
προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που οφείλονται στην
έκθεσή τους στον αµίαντο κατά τη διάρκεια της εργασίας
- Έγκριση της κοινής θέσης

1. Στις 20 Ιουλίου 2001, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο πρόταση οδηγίας για την

τροποποίηση της οδηγίας 83/477/ΕΟΚ για την προστασία των εργαζοµένων από τους

κινδύνους που οφείλονται στην έκθεσή τους στον αµίαντο κατά τη διάρκεια της εργασίας,

βάσει του άρθρου 137 παρ. 2 της Συνθήκης ΕΚ.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή έδωσαν τη γνώµη

τους στις 11 Απριλίου 2002 και 21 Φεβρουαρίου 2002 αντίστοιχα.

3. Η Επιτροπή των Περιφερειών δήλωσε, µε επιστολή της στις 13 Φεβρουαρίου 2002, ότι δεν

θα διατυπώσει γνώµη ως προς το θέµα αυτό.
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4. Η Επιτροπή υπέβαλε τροποποιηµένη πρόταση στις 22 Μαΐου 2002.

5. Στις 3 Ιουνίου 2002, το Συµβούλιο κατέληξε οµόφωνα σε πολιτική συµφωνία σχετικά µε το

σχέδιο κοινής θέσης που περιέχεται στο έγγραφο 9298/02 SOC 276 CODEC 651.

6. Το κείµενο του σχεδίου κοινής θέσης, όπως διατυπώθηκε οριστικά από τους Γλωσσοµαθείς

Νοµικούς, περιέχεται στο έγγραφο 9635/02 SOC 293 CODEC 704.

7. Το σχέδιο σκεπτικού του Συµβουλίου περιέχεται στο έγγραφο 9635/02 SOC 293 CODEC

704.

8. Τα σχέδια δηλώσεων για τα πρακτικά του Συµβουλίου περιέχονται στην Προσθήκη 1.

9. Σύµφωνα µε τις συνήθεις διαδικασίες του Συµβουλίου, η Επιτροπή των Μόνιµων

Αντιπροσώπων θα µπορούσε, εποµένως, να εισηγηθεί στο Συµβούλιο :

− να εγκρίνει, σύµφωνα µε το άρθρο 251 της Συνθήκης, στο πλαίσιο των σηµείων «Α»

της ηµερήσιας διάταξης προσεχούς συνόδου του, την κοινή θέση όπως περιέχεται στο

έγγραφο 9635/02 SOC 293 CODEC 704 και το σκεπτικό του Συµβουλίου που

περιέχεται στην προσθήκη του εγγράφου αυτού,

− να διαβιβάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την κοινή θέση και το σκεπτικό.

____________



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 4.10.2002
SEC(2002) 1037τελικό

2001/0165 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

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

σχετικά µε την

κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο για την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 83/477/ΕΟΚ του
Συµβουλίου για την προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που οφείλονται

στην έκθεσή τους στον αµίαντο κατά τη διάρκεια της εργασίας
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

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

σχετικά µε την

κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο για την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 83/477/ΕΟΚ του
Συµβουλίου για την προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που οφείλονται

στην έκθεσή τους στον αµίαντο κατά τη διάρκεια της εργασίας.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Στις 20 Ιουλίου 2001 η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο την πρόταση οδηγίας COM(2001) 417τελικό. Η Οικονοµική και

Κοινωνική Επιτροπή γνωµοδότησε στις 21 Φεβρουαρίου 2002. Η Επιτροπή των
Περιεφερειών ανέφερε µε επιστολή της, της 13ης Φεβρουαρίου 2002, ότι δεν θα
γνωµοδοτούσε για το θέµα αυτό. Στις 11Απριλίου 2002το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
ενέκρινε 39 τροπολογίες σε πρώτη ανάγνωση, από τις οποίες οι 2 ήταν γλωσσικού
χαρακτήρα. Η Επιτροπή δέχθηκε εξ ολοκλήρου 9, µερικώς 3 και απέρριψε 25
τροπολογίες. Ύστερα από τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σύµφωνα µε
το άρθρο 250 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ, η Επιτροπή ενέκρινε στις 16Μαΐου
2002 τροποποιηµένη πρόταση (COM(2002) 254τελικό), την οποία διαβίβασε στο
Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το Συµβούλιο (Απασχόλησης και κοινωνικής πολιτικής) κατέληξε στις 3 Ιουνίου
2002σε πολιτική συµφωνία επί κοινής θέσης.

Το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή του θέση στις 23/09/2002.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η αρχική πρόταση, η οποία βασίζεται στο άρθρο 137 παράγραφος 2 της Συνθήκης,
έχει τη µορφή οδηγίας που τροποποιεί την οδηγία 83/477/ΕΟΚ.

Η πρόταση λαµβάνει υπόψη της και αφορά την απαγόρευση της διάθεσης σην αγορά
και της χρήσης του χρυσοτιλικού αµιάντου από την οδηγία 76/769/EΟΚ1 του
Συµβουλίου, όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 1999/77/EΚ της Επιτροπής2, µε
έναρξη ισχύος την 1η Ιανουαρίου 2005.

1 ΕΕ 262,της 27.9.1976,σ. 201.
2 ΕΕ L 207 της 6.8.1999,σ. 18.
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Η εν λόγω πρόταση οδηγίας ανταποκρίνεται στην ανάγκη ενίσχυσης των
προληπτικών µέτρων για την έκθεση στον αµίαντο, ιδίως για τις πλέον συνήθεις
καταστάσεις κινδύνου, όπως είναι οι εργασίες κατεδάφισης, συντήρησης και
επισκευών.

Κεντρικό θέµα της πρότασης είναι η καθιέρωση µίας µόνης οριακής τιµής έκθεσης
των εργαζοµένων, αισθητά χαµηλότερης από τις δύο οριακές τιµές που προβλέπει η
ισχύουσα οδηγία.

Η πρόταση εφαρµόζεται σε όλους τους τοµείς δραστηριότητας,
συµπεριλαµβανοµένων των θαλάσσιων και εναέριων µεταφορών, οι οποίοι επί του
παρόντος αποκλείονται από το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 83/477/ΕΟΚ. Η
πρόταση απλοποιεί ορισµένες διατάξεις γραφειοκρατικού χαρακτήρα στις
περιπτώσεις σποραδικών και περιορισµένων εκθέσεων, υποδεικνύει µία µέθοδο

αναφοράς για τη µέτρηση της περιεκτικότητας του αέρα σε ίνες αµιάντου και
περιέχει ευκρινέστερες διατάξεις για την κατάρτιση των εργαζοµένων και την

υποχρέωση των επιχειρήσεων να παρέχουν αποδείξεις της καταλληλότητάς τους για
την πραγµατοποίηση εργασιών κατεδάφισης ή αποµάκρυνσης του αµιάντου.

Η πρόταση οδηγίας έχει επίσης µεγάλη σπουδαιότητα στην προοπτική της ένταξης
στην Ευρωπαϊκή Ένωση νέων κρατών µελών, διότι στις περισσότερες υποψήφιες
χώρες εξακολουθεί να είναι µεγάλη η έκθεση των εργαζοµένων στον αµίαντο.

3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

3.1. Γενικές παρατηρήσεις

Γενικά, η κοινή θέση του Συµβουλίου σέβεται το πνεύµα της αρχικής πρότασης της
Επιτροπής. Ωστόσο, η κοινή θέση υιοθετεί ένα µόνο µέρος των τροπολογιών που
υπέβαλε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση και τις οποίες αποδέχθηκε

η Επιτροπή στην τροποποιηµένη της πρόταση.

Ορισµένα σηµεία της πρότασης της Επιτροπής έχουν αναδιατυπωθεί, ακόµα και
ενισχυθεί, στην κοινή θέση.

Η σηµαντικότερη διαφορά σε σχέση µε την πρόταση της Επιτροπής είναι η εισαγωγή

απαγόρευσης δραστηριοτήτων που εκθέτουν τους εργαζοµένους στις ίνες αµιάντου
κατά την εξαγωγή, την κατασκευή και τη µεταποίηση προϊόντων που περιέχουν
αµίαντο. Η απαγόρευση αυτή συνιστά πολύ σηµαντική πρόοδο σε ό,τι αφορά την
προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εν λόγω εργαζοµένων.

3.2. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε 39 τροπολογίες σε πρώτη ανάγνωση, από τις
οποίες οι 2 ήταν γλωσσικού χαρακτήρα.

Η τροπολογία 1 ενσωµατώνεται ακέραια τόσο στην κοινή θέση όσο και στην

τροποποιηµένη πρόταση.

Η τροπολογία 34, η οποία είχε γίνει δεκτή ακέραια στην τροποποιηµένη πρόταση
εµπεριέχεται στην κοινή θέση µε µία εύστοχη αναδιατύπωση.
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Εξάλλου, το Συµβούλιο αποδέχθηκε µερικώς τις τροπολογίες 20 (αναδιατυπωµένη)
και 25 (πρώτο µέρος), όπως είχαν ενσωµατωθεί στην τροποποιηµένη πρόταση.

Οι τροπολογίες 11, 17, 18, 19, 22, 31και 32 οι οποίες είχαν ενσωµατωθεί στην
τροποποιηµένη πρόταση όπως και η τροπολογία 23 (πρώτο µέρος), δεν

εµπεριέχονται στην κοινή θέση.

Οι τροπολογίες 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 21,το δεύτερο µέρος των
τροπολογιών 23 και 25, 24, 26, 27, 28, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41και 42 δεν
περιελήφθησαν ούτε στην κοινή θέση ούτε στην τροποποιηµένη πρόταση για

λόγους, ανάλογα µε την περίπτωση, νοµικής συνοχής και νοµοθετικής τεχνικής,
επικουρικότητας, απουσίας της κατάλληλης νοµικής βάσης, έλλειψη σαφήνειας στην
τεχνική ορολογία καθώς και λόγω της ανάγκης να αποφευχθούν οι γραφειοκρατικές
επιβαρύνσεις για τις επιχειρήσεις και τις διοικήσεις.

Οι κυριότερες διαφορές µεταξύ της τροποποιηµένης πρότασης και της κοινής θέσης
του Συµβουλίου είναι οι ακόλουθες:

Η κοινή θέση δεν περιέχει ορισµένα σηµεία της τροποποιηµένης πρότασης, όπως την
υποχρέωση λήψης µέτρων για την αποφυγή έκλυσης σκόνης αµιάντου στον αέρα

εκτός χώρου εργασίας και την πρόβλεψη περιόδων παύσης της εργασίας στην
περίπτωση που οι εργαζόµενοι υποχρεούνται να χρησιµοποιούν ατοµικό

αναπνευστικό εξοπλισµό.

Η Επιτροπή, παρά το ότι εξακολουθεί να έχει τη γνώµη ότι η χρήση ατοµικού
αναπνευστικού εξοπλισµού απαιτεί περιόδους παύσης της εργασίας, αποδέχεται την
κοινή θέση στο πλαίσιο µιας συνολικής συµφωνίας.

3.3. Νέες διατάξεις που εισάγει το Συµβούλιο και η θέση της Επιτροπής επ’ αυτών

Η κοινή θέση προβλέπει την απαγόρευση δραστηριοτήτων κατά τις οποίες οι

εργαζόµενοι εκτίθενται στις ίνες αµιάντου κατά την εξαγωγή αµιάντου, την
κατασκευή και µεταποίηση προϊόντων αµιάντου ή για την κατασκευή και

µεταποίηση προϊόντων που περιέχουν σκόπιµες προσθήκες αµιάντου, εξαιρουµένης
της επεξεργασίας και της απόρριψης των προϊόντων που προέρχονται από την

κατεδάφιση και την αποµάκρυνση του αµιάντου.

Η Επιτροπή, παρά το γεγονός ότι θα προτιµούσε να έχει τη γνώµη της επιστηµονικής
επιτροπής για την τοξικότητα, την οικοτοξικότητα και το περιβάλλον προτού
υιοθετήσει την απαγόρευση αυτή, η Επιτροπή την αποδέχεται, στο µέτρο που ο
κοινωνικο-οικονοµικός αντίκτυπος είναι πολύ περιορισµένος αλλά και διότι η
απαγόρευση αυτή αποτελεί ένα µέτρο ενισχυµένης προστασίας της υγείας των

εργαζοµένων, το οποίο είναι συνεπές µε τη θέση της Ευρωπαϊκή Ένωσης στο
πλαίσιο του ΠΟΕ.

Η κοινή θέση επαναδιατυπώνει τα κριτήρια του άρθρου 1 παράγραφος 3 για την
ενδεχόµενη µη εφαρµογή των άρθρων 4, 15 και 16 της οδηγίας σε περίπτωση

σποραδικής και περιορισµένης έκθεσης.

Η Επιτροπή αποδέχεται την αναδιατύπωση αυτή διότι θεωρεί ότι τα κριτήρια που

προβλέπονται στην κοινή θέση για το θέµα αυτό είναι ενδεδειγµένα και δεν
συνεπάγονται τη µείωση του επιπέδου προστασίας των εργαζοµένων.
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ/ΓΕΝΙΚΕΣΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η Επιτροπή εγκρίνει την κοινή θέση στο σύνολό της.

5. ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Βλέπε Παράρτηµα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΧΕΙ∆ΙΟ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στο άρθρο 5, εδάφιο 2 (οδηγία 83/477/ΕΟΚ)

Η Επιτροπή, ενώ συµµερίζεται τον στόχο του Συµβουλίου, θα προτιµούσε να περιµένει τη

γνώµη της επιστηµονικής επιτροπής για την τοξικότητα, την οικοτοξικότητα και το

περιβάλλον, η οποία εξετάζει επί του παρόντος τα τελευταία επιστηµονικά τεκµήρια σχετικά

µε τον χρυσοτίλη (λευκός αµίαντος).

______________


