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DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS TIDENDE
BESLUTNING
af 11 . marts 1965

vedtaget af de i Det særlige Ministerråd forsamlede repræsentanter for medlemsstaternes re
geringer

om ændring af beslutning af 9. juli 1957 om mandatet til og forretningsordenen før det ståen
de Udvalg for bedriftssikkerhed inden for stenkulminedriften
DE I DET SÆRLIGE MINISTERRÅD FORSAMLEDE

ten erstattes af bestemmelserne i bilaget til denne beslut

REPRÆSENTANTER FOR MEDLEMSSTATERNES
REGERINGER HAR

ning.
Artikel 2

under henvisning til beslutning af 9. juli 1957 om man
datet til og forretningsordenen for det stående udvalg for
bedriftssikkerhed i stenkulminedriften,

under henvisning til forslag fra Den høje Myndighed af
7. januar 1964, og

Bestemmelserne i artikel 17 i forretningsordenen for det
stående Udvalg for bedriftssikkerhed i stenkulminedrif
ten i bilaget til beslutningen af 9. juli 1957 erstattes af
følgende bestemmelser:

» Hvis det stående Udvalg eller underudvalget anser
det for ønskeligt at indhente oplysninger på de for
skellige områder inden for dets kompetence, retter
det anmodninger til medlemsstaternes regeringer

ud fra følgende betragtning:

Artikel 1 18 i traktaten om oprettelsen af Det europæiske
økonomiske Fællesskab berøres ikke af denne beslut
ning,

herom.«

Denne beslutning er vedtaget på Rådets 100. made den
11 . marts 1965.

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

På Rådets vegne

Det i beslutning af 9. juli 1957 fastlagte mandat til det
stående Udvalg for bedriftssikkerhed i stenkulminedrif

M. MAURICE-BOKANOWSKI

Formand

SILA G

Mandat til det stående udvalg for bedriftssikkerhed og sundhedsbeskyttelse i stenkulminedriften.
1 . Det stående Udvalg skal følge udviklingen inden for bedriftssikkerheden samt foranstaltningerne til
forebyggelse af de farer på arbejdspladsen, der truer sundheden i stenkulminedriften, herunder også de
bestemmelser, som det offentlige udsteder med henblik herpå, og skal indhente de nødvendige oplysnin
ger om de fremskridt og praktiske resultater, der or opnået på disse områder.
Med henblik på at få de nødvendige oplysninger, skal det stående Udvalg rette henvendelse til de inter
esserede regeringer.

Det stående Udvalg skal benytte de dl rådighed stående oplysninger og tilsende regeringerne forslag til
forbedring afbedriftssikkerheden og de sundhedsmæssige arbejdsvilkår i stenkulminedriften
2. Det stående Udvalg skal bistå Den høje Myndighed i dens bestræbelser på at Unde en metode til
opstilling af sammenlignelige statistikker over ulykker og sundhedsskader, der skyldes arbejde i stenkul
minedriften.
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3. Det stående Udvalg skal drage omsorg for hurtig videregivelse af det indsamlede og egnede materia
le til de interesserede kredse (særlig kompetente myndigheder, arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisatio
ner).
4. Det stående Udvalg skal ved løbende kontakt med regeringerne orientere sig om trufne foranstalt
ninger til gennemførelse af de forslag om bedriftssikkerhed i stenkulminedriften,
som er blevet stillet af
konferencen og af Udvalget selv.

5. Det stående Udvalg skal foreslå de undersøgelser og den forskning, som det finder bedst egnet til
forbedring af sikkerheden og de sundhedsmæssige arbejdsvilkår i stenkulminedriften, samt den bedste
fremgangsmåde til gennemførelse heraf.
6. Det stående Udvalg skal lette udvekslingen af oplysninger og erfaringer mellem de personer, der har
ansvaret for sikkerheden og opretholdelsen af sunde arbejdsvilkår, og skal foreslå egnede foranstaltnin
ger hertil (f.eks. organisering af studieophold, oprettelse af kontorer med oplysningsmateriale).
7. Det stående Udvalg skal foreslå hensigtsmæssige foranstaltninger til oprettelse af de nødvendige
kontakter mellem redningstjenesterne i Fællesskabets lande.

8. Det stående Udvalg skat hvert år indsende en rapport til de i Rådet forsamlede regeringer og til Den
høje Myndighed om sin virksomhed og om udviklingen inden for bedriftssikkerheden og sundhedsbe
skyttelsen i stenkulminedriften i de enkelte medlemsstater. Ved denne lejlighed benyttes især statistik
kerne på disse områder.
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