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I

(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

RÅDETS FORORDNING (EØF, EURATOM, EKSF) Nr. 3947/92
af 21 . december 1992

om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelses
vilkårene for de øvrige ansatte i disse Fællesskaber
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af et Fælles
Råd og en Fælles Kommission for De Europæiske
Fællesskaber, særlig artikel 24,

under henvisning til Kommissionens forslag fremsat efter
udtalelse fra Vedtægtsudvalget ('),
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

det er ønskeligt at tilpasse proceduren for afskedigelse
ved udgangen af prøvetiden for i højere grad at sætte
ansættelsesmyndigheden i stand til at træffe en beslut
ning med fuldt kendskab til sagen;
ved afskedigelse bør den tidligere prøveansattes peku
niære interesser sikres under hensyntagen til prøvetidens
samlede længde ;
det er ønskeligt at åbne større mulighed for at lade en
tjenestemand gøre midlertidig tjeneste i en anden stilling;

under henvisning til udtalelse fra Domstolen, og
ud fra følgende betragtninger:
I de anliggender, hvor en fælles administration for insti
tutionerne forekommer ønskelig, bør de beføjelser, der
er tillagt ansættelsesmyndigheden, delegeres til en af

der bør gives hver enkelt institution mulighed for at
fravige vedtægtens artikel 45, stk. 2, hvis den finder det
hensigtsmæssigt for at opfylde sine personalemæssige
behov, således at tjenestemænd i tjenestegruppe LA uden
udvælgelsesprøve kan overgå til kategori A og omvendt
under hensyn til de særlige kvalifikationer, der kræves af
tjenestemænd i nævnte gruppe og kategori;

disse institutioner;

det er ønskeligt at indføre en ordning med interinstitu
tionelle udvælgelsesprøver, som skal afholdes af to eller
flere institutioner efter ensartede kriterier og med opret
telse af en fælles reserveliste; der bør derfor oprettes et
fælles paritetisk samarbejdsudvalg;

ansættelsesbetingelserne og karrieremulighederne for
Domstolens referenter bør forbedres ;

der bør foretages en ændring af artikel 81 i ansættelses
vilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fælles
skaber, således at der i tilfælde af en tvist mellem en af

der bør være mulighed for at overskride de i vedtægtens
artikel 32, stk. 2, fastsatte grænser for at give en tjeneste
mand en anciennitetsforbedring, når det drejer sig om
indplacering på et løntrin af en midlertidig ansat, der
udnævnes >, til tjenestemand på prøve, således at der kan
tages hensyn til det antal år, den pågældende har gjort
tjeneste som midlertidigt ansat;

prøvetidsordningen bør ændres, således at det bliver
muligt at foretage en bedre vurdering af den prøvean

institutionerne og en lokalt ansat, der gør tjeneste i et
tredjeland, gives institutionen lejlighed til at indbringe
sagen for en voldgiftsinstans ;
i artikel 2 i Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF)
nr. 259/68 (J) fastsættes vedtægten for tjenestemænd i
De Europæiske Fællesskaber og i artikel 3 ansættelses
vilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fælles
skaber —

sattes kvalifikationer;

O EFT nr. C 55 af 2. 3. 1991 , s. 6.
(') EFT nr. C 295 af 26. U. 1990, s. 203.

(J) EFT nr. L 56 af 4. 3. 1968, s. 1 . Forordningen er senest
ændret ved forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 571 /92
(EFT nr. L 62 af 7. 3. 1992, s. 1 .

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. L 404/2

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :
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Det Paritetiske Samarbejdsudvalg, der er fælles for to
eller flere institutioner, består af :

KAPITEL I

Ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske

— en formand, der udnævnes af ansættelsesmyndig
heden, jf. vedtægtens artikel 2, stk. 3

Fællesskaber

Artikel 1

1.

I artikel 2 tilføjes følgende stykke :
»To eller flere institutioner kan imidlertid overdrage
en enkelt af dem eller et interinstitutionelt organ
udøvelsen af de beføjelser, der er tillagt ansættelses
myndigheden med hensyn til ansættelse og til sociale
sikringsordninger og pensionsordninger.«

2.

Følgende artikel indsættes :

— ordinære medlemmer og suppleanter, af hvilke
den ene halvdel udpeges af ansættelsesmyndighe
derne for de institutioner, der er repræsenteret i
Det Fælles Paritetiske Samarbejdsudvalg, og den
anden halvdel af personaleudvalgene.
De nærmere bestemmelser om udvalgets konstitue
ring fastsættes efter aftale mellem de i Det Fælles
Paritetiske Samarbejdsudvalg repræsenterede institu
tioner efter høring af deres personaleudvalg.

En suppleant deltager kun i afstemninger, når et
ordinært medlem har forfald .«

»Artikel 91a

Anmodninger og klager vedrørende områder, der
omfattes af artikel 2, stk. 3, forelægges for den
ansættelsesmyndighed, der har fået overdraget disse
beføjelser. Klager på disse områder rettes mod den
institution, som den beføjede ansættelsesmyndighed
hører under.«

3.

I bilag III tilføjes i parentesen i artikel 1 , stk. 1 ,

litra a):

»(. . ., eventuelt udvælgelsesprøve, der er fælles for to
eller flere institutioner)«.
Artikel 2

I artikel 9 indsættes følgende stykke :
»la. Med henblik på anvendelsen af visse bestem
melser i denne vedtægt kan der ved to eller flere
institutioner oprettes et fælles paritetisk samarbejds
udvalg.«
Artikel 3

Artikel 4

I bilag II indsættes følgende artikel :
»Artikel 3a

Det Fælles Paritetiske Samarbejdsudvalg træder
sammen på begæring af den i vedtægtens artikel 2,
stk. 3, nævnte ansættelsesmyndighed eller af en
ansættelsesmyndighed eller et personaleudvalg i en af
de institutioner, der er repræsenteret i dette udvalg.
Det Fælles Paritetiske Samarbejdsudvalg er kun
beslutningsdygtigt, når alle ordinære medlemmer
eller deres suppleanter er til stede.
Formanden for Det Fælles Paritetiske Samarbejdsud
valg tager ikke del i beslutningerne, undtagen når det
drejer sig om procedurespørgsmål.

Det Fælles Paritetiske Samarbejdsudvalgs udtalelse
meddeles skriftligt ansættelsesmyndigheden som
omhandlet i vedtægtens artikel 2, stk. 3, og de øvrige
ansættelsesmyndigheder og deres personaleudvalg
senest fem dage efter, at beslutningen er taget.

I bilag II affattes artikel 2 således :
Ethvert medlem af t)et Fælles Paritetiske Samar
»Artikel 2

bejdsudvalg kan forlange,

at hans synspunkt

medtages i udtalelsen.«

Det eller De Paritetiske Samarbejdsudvalg i en insti
tution består af:

—^ en formand, der hvert år udnævnes af ansættel
sesmyndigheden

— ordinære medlemmer og suppleanter, der udpeges
på samme tidspunkt, om af hvilke den ene halvdel
udpeges af ansættelsesmyndigheden og den anden
halvdel af personaleudvalget.

Artikel 5

I bilag III tilføjes følgende afsnit efter artikel 1 , stk. 1 :
»Drejer det sig om en almindelig udvælgelsesprøve,
der er fælles for to eller flere institutioner, vedtager
den i vedtægtens artikel 2, stk. 3, nævnte ansættelses
myndighed meddelelsen om udvælgelsesprøven efter
høring af Det Fælles Paritetiske Samarbejdsudvalg.«
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Artikel 6

I bilag III indsættes følgende stk. ? i artikel 3 :
»Drejer det sig om en almindelig udvælgelsesprøve,
der er fælles for to eller flere institutioner, består

udvælgelseskomitéen af en formand, der er udnævnt
af den i vedtægtens artikel 2, stk. 3, nævnte ansættel
sesmyndighed, af medlemmer, der på forslag af insti
tutionerne er udpeget af den i vedtægtens artikel 2,
stk. 3, nævnte ansættelsesmyndighed og af med
lemmer, der er udpeget efter fælles aftale mellem
institutionernes
grundlag.«

personaleudvalg

på

Nr. L 404/3

Udtalelsen meddeles den pågældende, som inden for
en frist på otte kalenderdage kan fremsætte sine
bemærkninger skriftligt. Udtalelsen og bemærknin
gerne sendes straks af den prøveansatte tjeneste
mands overordnede til ansættelsesmyndigheden, som
inden for en frist på tre uger indhenter en udtalelse
om prøvetidens videre forløb fra Bedømmelsesud
valget, der er sammensat paritetisk. Ansættelsesmyn
digheden kan træffe beslutning om at afskedige den
prøveansatte tjenestemand med en måneds varsel
inden prøvetidens udløb ; tjenestetiden kan ikke
herved overstige prøvetidens normale varighed.

paritetisk

Stk. 2 og stk. 3 bliver henholdsvis stk. 3 og stk. 4.
Artikel 7

De nærmere bestemmelser for anvendelse af artikel 2 til

6 i denne forordning fastlægges i en ordning, der
vedtages af De Europæiske Fællesskabers institutioner
efter fælles aftale og efter udtalelse fra Vedtægtsud
valget.
Artikel 8

I artikel 32 tilføjes følgende stykke :
»En midlertidigt ansat, hvis indplacering er fastsat i
overensstemmelse med de indplaceringskriterier, som
institutionen har fastsat, bevarer den anciennitet på
løntrinnet, som han har opnået som midlertidigt
ansat, hvis han udnævnes til tjenestemand i samme

lønklasse umiddelbart efter denne periode.«
Artikel 9

Ansættelsesmyndigheden kan dog undtagelsesvis
tillade, at prøvetiden fortsættes, ved at tjeneste
manden overføres til en anden tjenestegren. I så fald
skal prøvetiden i den nye stilling have en varighed på
mindst seks måneder inden for de i stk. 4 fastsatte
grænser.

3. Senest en måned inden prøvetidens udløb skal
der afgives en udtalelse om den prøveansatte tjeneste
mands egnethed til varetagelse af de med hans stilling
forbundne opgaver samt om hans tjenstlige indsats og
adfærd. Udtalelsen meddeles den pågældende, som
kan fremsætte sine bemærkninger skriftligt inden for
en frist på otte kalenderdage.

Hvis udtalelsens konklusion er, at den pågældende
skal afskediges, eller at prøvetiden undtagelsesvis kan
forlænges, sendes udtalelsen og bemærkningerne
straks af den prøveansatte tjenestemands overordnede
til ansættelsesmyndigheden, som inden for en frist på
tre uger indhenter en udtalelse om prøvetidens videre
forløb fra Bedømmelsesudvalget, der er sammensat
paritetisk.

Artikel 34 affattes således :

»Artikel 34

1 . Med undtagelse af tjenestemænd i lønklasserne
Al og A2 skal enhver tjenestemand ansættes på
prøve, ihden han kan fastansættes. Prøvetiden er ni
måneder for tjenestémænd i kategori A, i sprog
tjenesten og i kategori B og seks måneder for de
øvrige tjenestemænd.
Hvis tjenestemanden i løbet af sin prøvetid som følge
af sygdom, barselorlov som omhandlet i artikel 58
eller ulykke forhindres i at udøve sit hverv i en
sammenhængende periode på mindst en måned, kan
ansættelsesmyndigheden forlænge prøvetiden med et
tilsvarende tidsrum.

2. I tilfælde af, at den prøveansatte tjenestemand
viser sig klart uegnet, kan der afgives en udtalelse på
et hvilket som helst tidspunkt under prøvetiden.

Hvis den prøveansatte tjenestemand ikke har udvist
tilfredsstillende faglige kvalifikationer til at blive fast
ansat, afskediges han. Ansættelsesmyndigheden kan
dog undtagelsesvis forlænge prøvetiden med højst
seks måneder, eventuelt med overflyttelse af tjeneste
manden til en anden tjenestegren.

4. Prøvetidens samlede varighed kan under ingen
omstændigheder være længere end femten måneder.
5 . Medmindre den prøveansatte tjenestemand, der
afskediges, har mulighed for straks at få andet

arbejde, har han ret til en erstatning svarende til tre
måneders grundløn, hvis han har gjort tjeneste i mere
end et år, til to måneders grundløn, hvis han har
gjort tjeneste i mindst seks måneder, og til en måneds
grundløn, hvis han har gjort tjeneste i mindre end
seks måneder.
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Tjenestemandens grundløn i den nye lønklasse kan
under ingen omstændigheder være lavere end den,
han oppebar i sin tidligere lønklasse.

6. Stk. 2, 3, 4 og 5 gælder ikke for prøveansatte
tjenestemænd, der tager deres afsked inden prøveti
dens udløb .«

Hver institution kan i nødvendigt omfang vedtage
almindelige gennemførelsesbestemmelser til stk. 3 og

Artikel 10

4 i overensstemmelse med artikel 110 .«

I artikel 37, stk. 1 , litra a), tilføjes følgende tredje led :

»— at gøre midlertidig tjeneste i en stilling, som er
omfattet af stillingsfortegnelsen for personale,
der aflønnes over forsknings- og investeringsbe
villingerne, og som budgetmyndighederne har
gjort midlertidig.«
Artikel 11

Artikel 12

I bilag I udgår note 1).
KAPITEL II

Ændring af ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i
De Europæiske Fællesskaber
Artikel 13

I artikel 45 tilføjes følgende stykker :
»3. Såfremt en institutions særlige personalemæs
sige behov kræver det, kan stk. 2 dog fraviges,
således at tjenestemænd i tjenestegruppe LA kan
overgå til kategori A og omvendt ved forflyttelse i

Artikel 81 affattes således :
»Artikel 81

1 . Tvister mellem institutionen og en lokalt ansat,
der gør tjeneste i en medlemsstat, indbringes for den
domstol, der i henhold til gældende lovgivning på
tjenestestedet er kompetent.

overensstemmelse med stk. 4.

4. Såfremt ansættelsesmyndigheden beslutter at
benytte sig af denne undtagelse, fastsætter den, under
behørigt hensyn til Det Paritetiske Udvalgs udtalelse,
det antal stillinger, der kan omfattes af foranstalt
ningen. Efter samme fremgangsmåde træffer den
afgørelse om, hvilke kriterier og betingelser der skal
gælde for de påtænkte forflyttelser, hvorved der især
tages hensyn til de pågældende tjenestemænds for
tjenester, uddannelse og erhvervserfaring.
For en tjenestemand, der nyder godt af undtagelsen
efter stk. 3, beregnes den i stk. 1 omhandlede ancien
nitet i den lønklasse, hvortil forflyttelse sker, fra den
dato, på hvilken forflyttelsen får virkning.
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2. Tvister mellem institutionen og en lokalt ansat,
der gør tjeneste i et tredjeland, indbringes for en
voldgiftsinstans på de betingelser, der er fastlagt i
voldgiftsklausulen i den lokalt ansattes kontrakt.«
KAPITEL III

Afsluttende bestemmelser
Artikel 14

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggø
relsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlems
stat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21 . december 1992.
På Rådets vegne
D. HURD

Formand
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RÅDETS FORORDNING (EØF, EURATOM, EKSF) Nr. 3948/92
af 22 . december 1992

om tilpasning af justeringskoefficienterne for vederlag til tjenestemænd ansat i tredjelande
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af et Fælles
Råd og en Fælles Kommission for De Europæiske

Artikel 1

Fællesskaber,

Med virkning fra 1 . januar 1992 fastsættes de justerings
koefficienter, som anvendes på vederlag, der udbetales i
tjenestelandets valuta, som anført i bilaget.

under henvisning til vedtægten for tjenestemænd i De

Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de
øvrige ansatte i disse Fællesskaber, fastsat ved fprordning
(EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 (x), senest ændret ved
forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 3834/91 (*),
særlig artikel 13, stk. 1 , i bilag X,

Ved udbetalingen af disse vederlag anvendes de veksel
kurser, der blev anvendt ved gennemførelsen af De
Europæiske Fællesskabers budget for måneden forud for
datoen for denne forordnings iværksættelse.

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og
r

ud fra følgende betragtning :

Der bør tages hensyn til udviklingen i leveomkostnin
gerne i tredjelande og følgelig med virkning fra den 1 .
januar 1992 fastsættes de justeringskoefficienter, der
anvendes på de vederlag, som i tjenestestedets valuta

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggø

udbetales til tjenestemænd ansat i tredjelande —

relsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 2

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlems
stat.

,

.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 1992.
På Rodets vegne
D HURD

Formand

C) EFT nr. L 56 af 4. 3. 1968, s. 1 .
O EFT nr. L 361 af 31, 12. 1991 , s. 13.
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BILAG

Justerings

Tjenestested

Justerings

koefficienter

Tjenestested

med virkning fra
den 1 . januar 1992

Algeriet
Angola
Antigua og Barbuda
Argentina
Australien

Bahamaøerne (*)

Bangladesh
Barbados
Belize
Benin
Botswana

Brasilien

Bulgarien
Burkina Faso
Burundi
Cameroun
Canada

Centralafrikanske Republik
Chile
Colombia
Comorerne

Congo
Costa Rica

Cypern
Djibouti
Dominikanske Republik
Egypten
Elfenbenskysten
Etiopien
Fiji
Filippinerne
Finland
Gabon
Gambia
Ghana
Granada
Guatemala
Guinea
Guinea Bissau

Guyana
Haiti

Hongkong
Indien
Indonesien
Israel

Jamaica
Japan
Jofdan
Jugoslavien

Kap Verde
Kenya
Kina

Lesotho
Libanon
Liberia

Madagascar
Malawi

Malaysia
Mali .
Malta

72,4300000
130,5300000
92,9000000
89,1600000
98,9400000
0,0000000
74,0800000
86,0200000
85,2400000
88,5500000
69,4000000
35,3100000
34,4200000
113,8100000
81,9000000
137,0300000
85,4800000
170,6200000
73,9500000
51,3800000
119,1100000
137,3800000
45,4300000
91,4900000
119,2500000
60,6200000
40,3100000
125,2000000
89,9900000
61,5900000
39,9000000
128,7500000
181,4000000
69,4900000
78,8000000
94,5600000
46,5900000
96,0500000
30,8100000
35,0200000
105,9800000
87,7100000
37,0400000
80,1700000
109,8800000
40,7600000
170,7700000
75,9900000
117,1700000
86,8600000
64,0100000
80,3800000
54,7200000
26,2600000
129,1100000
66,0800000
66,8700000
83,2100000
115,2100000
61,3700000

Marokko
Mauretanien
Mauritius
Mexico

Mozambique
Namibia
Nederlandske Antiller

Niger
Nigeria
Norge
Ny Kaledonien
Pakistan

Papua Ny Guinea
Peru
Polen
Rumænien

Rusland

Rwanda
Salomonøerne

Sao Tomé og Principe (*)
Saudi Arabien
Schweiz

Senegal
Seychellerne
Sierra Leone
Somalia
Sudan
Surinam

Sverige
Swaziland

Sydafrika (Kapstaden)
Sydafrika (Pretoria)
Sydkorea
Syrien
Tanzania

Tchad
Thailand

Tjekkoslovakiet
Togo
Tonga

Trinidad og Tobago
Tunesien

Tyrkiet
Uganda
Ungarn
Uruguay
USA (New York)

USA (Washington)
Vanuatu
Venezuela
Vestsamoa
Vietnam

Zaire
Zambia
Zimbabwe

Ækvatorialguinea
Østrig
(*) Foreligger ikke.

koefficienter

med virkning fra
den 1 . januar 1992
74,8800000
101,0000000
74,2600000
58,6400000
65,7300000
71,6800000
83,2900000
113,6800000
58,7800000
137,1200000
124,8300000
36,5300000
90,2000000
99,8600000
63,9600000
30,9800000
121,1800000
105,4400000
74,6900000

0,0000000
62,1100000
129,6500000
132,9800000
119,1400000
62,8900000
61,5800000
98,4000000
178,6700000
136,1600000
58,2100000
68,6400000
64,8700000
93,0800000
148,1500000
57,0500000
144,1000000
70,4500000
39,8000000

100,1100000
82,6700000
78,2600000
59,5300000
64,3900000
44,6600000
54,2400000
86,0700000
108,64000000
98,4300000
86,4000000
42,8500000
64,1200000
21,7900000
24,8000000
67,8100000
. 42,5000000
107,5700000
123,5200000
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RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 3949/92
af 21 . december 1992

om gennemførelse af en undersøgelse af lønomkostningerne inden for industrien og
servicesektoren

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab, særlig artikel 213,
under henvisning til forslag fra Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger:

For at Kommissionen kan varetage de opgaver, der
påhviler den i medfør af Traktaten, særlig artikel 2, 3,
117, 118, 122 og 123, må den være underrettet om situa
tionen i medlemsstaterne for så vidt angår lønomkost
ninger og arbejdstagernes indkomster;

de statistiske oplysninger, der er til rådighed i de enkelte
medlemsstater, udgør ikke noget anvendeligt sammenlig
ningsgrundlag, især på grund af forskelle i medlemssta
ternes lovgivning og administrative praksis; der bør
derfor gennemføres undersøgelser og resultaterne heraf
bearbejdes på grundlag af ensartede definitioner og efter
fælles metoder;

Artikel 1

Som led i Kommissionens regelmæssige undersøgelser af
lønomkostningerne og arbejdstagernes indkomster
gennemfører Kommissionen i 1993 en undersøgelse af
lønomkostningerne inden for industrien og visse dele af
servicesektoren på grundlag af regnskabsmæssige oplys
ninger for 1992.
Artikel 2

1.

Undersøgelsen omfatter virksomheder og lokale

enheder med mindst ti ansatte, der udfører aktiviteter

som afgrænset og defineret i hovedafdeling C, D, E, F,
G, H, K, hovedgruppe 65 og 66 samt gruppe 63.3 i Den
Statistiske Nomenklatur for Økonomiske Aktiviteter i

De Europæiske Fællesskaber (NACE rev. 1 ) under
hensyn til de særlige bestemmelser i bilaget til denne
forordning.

2.

Undersøgelsen gennemføres på grundlag af stik

prøver.

kendskab til størrelsen og sammensætningen af samt
udviklingen i såvel lønomkostningerne som arbejdsta
gernes indkomster opnås bedst ved at foranstalte særlige
undersøgelser, således som det senest skete i 1989 ved
gennemførelsen af Rådets forordning (EØF) nr. 1612/88
af 9. juni 1988 om gennemførelse af en undersøgelse af
lønomkostningerne inden for industri, en gros- og detail
handel samt bank- og forsikringsvirksomhed (') på
grundlag af de regnskabsmæssige oplysninger for 1988 ;

på grund af betydelige ændringer i såvel størrelsen som
strukturen af virksomhedernes lønudgifter og andre
arbejdsgiverforpligtelser i forbindelse hermed bør der,
med henblik på at ajourføre resultaterne af den foregå
ende undersøgelse, foranstaltes en ny undersøgelse på
grundlag af regnskabsmæssige oplysninger for 1992
inden for industri og handel samt bank- og forsikrings
virksomhed ;

på grund af ændringerne i medlemsstaternes økonomiske
og beskæftigelsesmæssige struktur er det nødvendigt at
øge antallet af økonomiske aktiviteter, der er omfattet af
undersøgelsen, især inden for servicesektoren;
på grund af undersøgelsens omfang bør den gennemføres
ved hjælp af stikprøver for således at mindske byrden for
virksomhederne og for De Europæiske Fællesskabers og
medlemsstaternes budgetter —

Artikel 3

Arbejdsgiverne har pligt til for virksomheder og lokale
enheder, som er omfattet af stikprøveundersøgelsen, at
give de nødvendige oplysninger til bestemmelse af
lønomkostningerne på grundlag af regnskabsmæssige
oplysninger for kalenderåret 1992 i henhold til de i det
følgende fastsatte forskrifter.
Artikel 4

Undersøgelsen gælder:
1 ) lønudgifter inklusive bonuser og gratialer samt alle
andre udgifter i forbindelse hermed, specielt arbejds
givernes bidrag til social sikring og frivillige supple
rende ordninger samt andre sociale ydelser, herunder
udgifter i forbindelse med arbejdstagernes faglige
uddannelse samt eventuelle skatter og tilskud i direkte
forbindelse med lønomkostningerne
2) de arbejdsugere, der er beskæftiget i virksomhederne
eller de lokale enheder, og
3) arbejdstidens længde.
Artikel 5

1 . Oplysningerne indhentes af medlemsstaternes stati
stiske kontorer ved hjælp af spørgeskemaer udarbejdet af
O EFT nr. L 145 af 11 . 6. 1988 , s. 1 .

disse.
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I samarbejde med disse kontorer fastlægger Kommis
sionen den liste over karakteristika og definitioner, der
skal anvendes ved undersøgelsen.
På samme betingelser fastsætter Kommissionen desuden

tidspunktet for undersøgelsens begyndelse og afslutning
samt fristen for besvarelse af spørgeskemaerne.
2. De oplysningspligtige skal besvare spørgeskemaerne
i overensstemmelse med sandheden, fuldstændigt og
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(Euratom, EØF) nr. 1588/90 af 11 . juni 1990 om frem

sendelse af fortrolige statistiske oplysninger til De Euro
pæiske Fællesskabers Statistiske Kontor (1). Nævnte
forordning indeholder bestemmelser om fortrolig
behandling af data.
2. Resultaterne opdeles efter økonomisk sektor i
henhold til NACE rev. 1 , efter region og efter virksom
hedernes eller de lokale enheders størrelse.

inden for de fastsatte frister.
Artikel 7
Artikel 6

1 . Medlemsstaternes statistiske kontorer bearbejder
besvarelserne af spørgeskemaerne.

De meddeler efter kontrol og i overensstemmelse med
det af Kommissionen fastlagte bearbejdningsprogram
resultaterne af undersøgelsen, herunder de data, der af
medlemsstaterne erklæres for fortrolige i henhold til
national lovgivning eller national praksis med hensyn til
hemmeligholdelse af statistiske oplysninger i overens
stemmelse med bestemmelserne i Rådets forordning

De individuelle oplysninger, der afgives i forbindelse
med undersøgelsen, må kun anvendes til statistiske
formål.

De må ikke anvendes i andet øjemed, herunder beskat

ningsmæssige formål, eller videregives til tredjemand.
Artikel 8

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggø
relsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlems
stat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21 . december 1992.
På Rådets vegne
D. HURD

Formand

O EFT nr. L 151 af 15. 6. 1990, s. 1 .
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BILAG

SÆRLIGE BESTEMMELSER

(artikel 2, stk. 1)

I. Undtagelser fra undersøgelsen
1 . Alle medlemsstater: undergruppe 65.11 .

2. Tyskland : hovedafdeling H, hovedgruppe 50, 70 og 71 , gruppe 51.1 og 63.3 samt undergruppe
51.57.

For det tidligere DDR's område, herunder Østberlin, desuden: hovedgruppe 72, 73 og 74.
3. Grækenland : hovedafdeling F, gruppe 51.1 og undergruppe 51.57.
4. Irland : hovedafdeling H.

II. Mere detaljerede oplysninger
Medlemsstaterne kan kræve, at der afjgives mere detaljerede oplysninger, f.eks. at der sondres mellem
arbejdere og funktionærer, eller at enheder med under ti ansatte også omfattes.
III. Anvendelse af en særlig nomenklatur

Efter aftale med Kommissionen kan en medlemsstat fremsende resultaterne af undersøgelsen på
grundlag af nomenklaturen NACE (version 70).

Nr. L 404/9
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II

(Retsakter hivs offentliggørelse ikke er obligatorisk)

RÅDET

RÅDETS DIREKTIV 92/104/ EØF
af 3 . december 1992

om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed i
udvindingsindustrien over eller under jorden (tolvte særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i
direktiv 89/391/EØF)
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab, særlig artikel

det er bydende nødvendigt for varetagelsen af arbejdsta
gernes sikkerhed og sundhed, at de minimumsforskrifter,
der kan sikre et højere niveau for sikkerhed og sundhed i
udvindingsindustrien over eller under jorden, overholdes ;

118 A,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ('), som er
udarbejdet eftger høring af Det Stående Udvalg for
Bedriftssikkerhed og Sundhedsforhold i Kulminer og i
Anden Udvindingsindustri,

udvindingsindustrien over eller under jorden er et aktivi
tetsområde, hvor arbejdstagerne i visse situationer
udsættes for særlig store risici ;

i samarbejde med Europa-Parlamentet (2),

dette direktiv er et særdirektiv i henhold til artikel 16,
stk. 1 , i Rådets direktiv 89/391 /EØF af 12. juni 1989 om

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og
Sociale Udvalg (J), og
ud fra følgende betragtninger:
I henhold til Traktatens artikel 118 A skal Rådet, ved

udstedelse af direktiver, vedtage minimumsforskrifter
med henblik på at forbedre navnlig arbejdsmiljøet for at
sikre et højere niveau for beskyttelse af arbejdstagernes
sikkerhed og sundhed ;

ifølge nævnte artikel skal det i disse direktiver undgås at
pålægge borgerne administrative, finansielle og retlige
byrder af en sådan art, at de hæmmer oprettelse og
udvikling af små og mellemstore virksomheder;
forbedring af arbejdstagernes sikkerhed, hygiejne og
sundhed under arbejdet er et mål, som ikke bør være
underordnet rent økonomiske hensyn ;
Rådets direktiv 89/654/EØF af 30. november 1989 om

minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbin
delse med arbejdsstedet (første særdirektiv i henhold til
artikel 16, stk. 1 , i direktiv 89/391 /EØF) (4) omfatter
ikke udvindingsindustrien ;

iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af
arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet (s);
bestemmelserne i nævnte direktiv finder derfor i fuld

udstrækning anvendelse på udvindingsindustrien over
eller under jorden, dog med forbehold af strengere
og/eller mere specifikke bestemmelser i nærværende
direktiv :

overfladeinstallationer i tilknytning til udvindingsindu
strien over eller under jorden, som ikke er af direkte

betydning for udvindingsindustrien over eller under
jorden, som defineret i artikel 2, litra a), i dette direktiv,
er omfattet af direktiv 89/654/EØF ;
Rådet vedtog den 3 . november 1992 direktiv 92/91 /EØF
om minimumsforskrifter for forbedring af arbejdsta

gernes sikkerhed og sundhed i den boringsrelaterede
udvindingsindustri (ellevte særdirektiv i henhold til
artikel 16, stk. 1 , i direktiv 89/391 /EØF) (6);
dette direktiv udgør et konkret led i gennemførelsen af
den sociale dimension inden for det indre marked —

(') EFT nr. C 58 af 5. 3. 1992, s. 3.
(2) EFT nr. C 150 af 15 . 6. 1992, s. 128 og
EFT nr. C 305 af 23 . 11 . 1992.

O EFT nr. C 169 af 6. 7. 1992, s. 28.
(4) EFT nr. L 393 af 30. 12. 1989, s. 1 .

(') EFT nr. L 183 af 29. 6. 1989, s. 1 .
C) EFT nr. L 348 af 28 . 11 . 1992, s. 9.
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UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV :
AFSNIT I

GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 1

Nr. L 404 / 11

a) at arbejdsstedet er udformet, opbygget, udstyret,
afprøvet samt anvendes og vedligeholdes på en sådan
måde, at arbejdstagerne kan udføre det tildelte
arbejde uden at bringe deres egen og/eller andre
arbejdstageres sikkerhed og/eller sundhed i fare

Formål

b) at en ansvarlig person overvåger bemandede arbejds
steder, medens arbejdet pågår

1 . Ved dette direktiv, som er tolvte særdirektiv i
henhold til artikel 16, stk. 1 , i direktiv 89/ 391 /EØF,
fastsættes der minimumsforskrifter for arbejdstagernes

c) at arbejde, der indebærer en særlig risiko, kun over
lades til arbejdstagere med passende kvalifikationer,
og at det udføres i overensstemmelse med de givne

sikkerhed og sundhed i udvindingsindustrien over eller
under jorden som defineret i artikel 2, litra a).
2.

Bestemmelserne i direktiv 89/391 /EØF finder i fuld

udstrækning anvendelse på det i stk. 1 nævnte område,
dog med forbehold af strengere og/eller mere specifikke
bestemmelser i nærværende direktiv.
Artikel 2

instrukser

d) at alle sikkerhedsinstrukser er forståelige for alle
berørte arbejdstagere
e) at der stilles nødvendige førstehjælpsfaciliteter til
rådighed
f) at der med jævne mellemrum gennemføres relevante
sikkerhedsøvelser.

Definitioner

I dette direktiv forstås ved :

a) udvindingsindustri over eller under jorden : alle indu
strier, der udøver følgende aktiviteter:
— egentlig udvinding af mineralske materialer i det
fri eller under jorden, og/eller
— efterforskning med henblik på en sådan udvin
ding, og/eller

— behandling af de udvundne . materialer med
henblik på salg, men ikke forarbejdning af de
udvundne materialer

bortset fra boringsrelateret udvindingsindustri som
defineret i artikel 2, litra a), i direktiv 92/91 /EØF

b) arbejdssted: alle de steder, der er bestemt til at rumme
arbejdspladser, og som omfatter de aktiviteter og de
installationer, der direkte eller indirekte er knyttet til

udvindingsindustrien over eller under jorden,
herunder også affaldsdepoter og andre oplagringsom
råder og efter omstændighederne indkvarteringsfacili
teter, som arbejdstageren har adgang til i forbindelse
med arbejdet.

2. Arbejdsgiveren sikrer sig, at der udarbejdes et
dokument vedrørende sikkerhed og sundhed, i det
følgende benævnt »sikkerheds- og sundhedsdokument«,
der opfylder de relevante krav i artikel 6, 9 og 10 i
direktiv 89/391 /EØF, og at dette dokument ajourføres.
Det skal af sikkerheds- og sundhedsdokumentet navnlig
fremgå :
— at de risici, arbejdstagerne udsættes for på arbejds
stedet, er nærmere fastlagt og vurderet
— at der vil blive truffet fyldestgørende foranstaltninger
for at nå de mål, der er fastsat i dette direktiv

— at udformningen, anvendelsen og vedligeholdelsen af
arbejdsstedet og udstyret er sikker.

Sikkerheds- og sundhedsdokumentet skal udarbejdes,
inden arbejdet påbegyndes, og skal revideres, hvis der
foretages væsentlige ændringer, udvidelser eller ombyg
ninger af arbejdsstedet.
3 . Når arbejdstagere fra flere virksomheder er til stede
på samme arbejdssted, er hver arbejdsgiver ansvarlig for
alle forhold, der er underlagt hans kontrol.

Generelle forpligtelser

Den arbejdsgiver, der i overensstemmelse med national
lovgivning og/eller praksis har ansvaret for arbejdsstedet,
koordinerer iværksættelsen af alle foranstaltninger
vedrørende arbejdstagernes sikkerhed og sundhed og
angiver i sikkerheds- og sundhedsdokumentet målene for
denne koordination samt de nærmere foranstaltninger og
regler for iværksættelsen heraf.

1 . For at beskytte arbejdstagernes sikkerhed og
sundhed skal arbejdsgiveren træffe de nødvendige foran

Koordinationen berører ikke de enkelte arbejdsgiveres

staltninger til at sikre :

ansvar i henhold til direktiv 89 /391 /EØF.

AFSNIT II

ARBEJDSGIVERENS FORPLIGTELSER
Artikel 3
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4. Arbejdsgiveren skal straks anmelde dødsulykker og
andre alvorlige arbejdsulykker samt farlige episoder til
de kompetente myndigheder.
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2. De i stk. 1 nævnte foranstaltninger indebærer, at
hver arbejdstager skal have adgang til eller skal
gennemgå et sundhedstilsyn, inden han sættes til at
udføre opgaver i forbindelse med de i artikel 2 nævnte
aktiviteter, og derefter med jævne mellemrum.

Artikel 4

Beskyttelse mod brand, eksplosion og sundhedsfarlige
stoffer i den omgivende atmosfære

3. Sundhedstilsynet kan indgå i en national sundheds
ordning.

Arbejdsgiveren skal afhængigt af arbejdets art træffe de
nødvendige foranstaltninger:
Artikel 9

— for at forhindre, spore og bekæmpe udbrud og spred
ning af brande og eksplosioner og

Høring af arbejdstagerne og disses deltagelse
Arbejdstagerne og/eller deres repræsentanter skal i

—• for at forhindre ophobning af eksplosive og/eller
sundhedsfarlige stoffer i den omgivende atmosfære.

henhold til artikel 11 i direktiv 89/391 /EØF høres om

de anliggender og deltage i de beslutninsprocedurer, der
er omfattet af nærværende direktiv.

Artikel 5

Evakuerings- og redningsudstyr

Artikel 10

For at sikre, at arbejdstagerne i en faresituation har
forsvarlige muligheder for at forlade arbejdsstedet
hurtigt og under størst mulig sikkerhed, skal arbejdsgi
veren sørge for at tilvejebringe og vedligeholde det
nødvendige evakuerings- og redningsudstyr.

Minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed

1.

Arbejdssteder, som tages i anvendelse første gang

efter den i artikel 13 , stk. 1 , omhandlede dato for dette
direktivs iværksættelse, skal opfylde de minimumsfor

skrifter for sikkerhed og sundhed, der er anført i bilaget.

Artikel 6

Kommunikations-, varslings- og alarmeringssystemer

Arbejdsgiveren skal sørge for, at der er tilstrækkelige
varslings-, alarmerings- og kommunikationssystemer til
rådighed, således at hjælpe-, evakuerings- og rednings

2.

Arbejdssteder, der er taget i anvendelse inden den i

artikel 13 , stk. 1 , omhandlede dato for dette direktivs

iværksættelse, skal snarest muligt, og senest ni år efter
nævnte dato, opfylde de minimumsforskrifter for
sikkerhed og sundhed, der er anført i bilaget.

aktioner straks kan iværksættes, hvis det bliver nødven

digt.

3. Foretages der efter den i artikel 13, stk. 1 , omhand
lede dato for dette direktivs iværksættelse ændringer,
udvidelser og/eller ombygninger af arbejdssteder, skal
arbejdsgiveren træffe de nødvendige foranstaltninger for,
at disse ændringer, udvidelser og/eller ombygninger er i

Artikel 7

Underretning af arbejdstagerne
1.

Med

forbehold

af

artikel

10

i

direktiv

89/391 /EØF, underrettes arbejdstagerne og/eller deres
repræsentanter om alle de foranstaltninger, der skal
træffes vedrørende sikkerhed og sundhed på arbejds
stedet, og særlig om foranstaltninger til gennemførelse af

overensstemmelse med de dertil svarende minimumsfor

skrifter i bilaget.

AFSNIT III

artikel 3 til 6 .

DIVERSE BESTEMMELSER

2. Oplysningerne skal være forståelige for de pågæl
dende arbejdstagere.
Artikel 8

Tilsyn med arbejdstagernes sundhed

1 . For at sikre et passende tilsyn med arbejdstagernes
sundhed i forhold til risiciene for deres sikkerhed og
sundhed under arbejdet fastsættes der tilsynsforanstalt
ninger i overensstemmelse med national lovgivning
og/eller praksis.

Artikel 11

Tilpasning af bilagene

Rent tekniske tilpasninger af bilaget som følge af:
— vedtagelse af direktiver om teknisk harmonisering og
standardisering vedrørende udvindingsindustri over
eller under jorden

og/eller
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— den tekniske udvikling, udviklingen inden for inter
nationale bestemmelser eller specifikationer samt
indvundne erfaringer vedrørende udvindingsindustri
over eller under jorden

Nr. L 404 / 13

direktiv, eller de skal ved offentliggørelsen ledsages af en
sådan henvisning. De nærmere regler for denne henvis
ning fastsættes af medlemsstaterne.
3.

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten

Vedtages efter fremgangsmåden i artikel 17 i direktiv

til de nationale retsforskrifter, som de allerede har

89/ 391 /EØF.

udstedt, eller som de udsteder på det område, der er
omfattet af dette direktiv.
Artikel 12

Opgravningsrelateret udvindingsindustri til søs

4. Medlemsstaterne forelægger hvert femte år
Kommissionen en rapport om den praktiske gennemfø

Medlemsstaterne kan undlade at anvende dette direktiv

relse af bestemmelserne i dette direktiv med anførelse af

på opgravningsrelateret udvindingsindustri til søs, for så
vidt de sørger for, at de berørte arbejdstagere får en
beskyttelse, der er i overensstemmelse med de generelle
principper for beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og

de af arbejdsmarkedets parter fremførte synspunkter.

sundhed, der er indeholdt i dette direktiv, på baggrund
af de særlige risici, der er knyttet til opgravningsrelateret
udvindingsindustri til søs.

Kommissionen underretter Europa-Parlamentet, Rådet,
Det Økonomiske og Sociale Udvalg, Det Stående
Udvalg for Bedriftssikkerheds- og Sundhedsforhold i
Kulminer og Anden Udvindingsindustri og Det Rådgi
vende Udvalg for Sikkerhed, Hygiejne og Sundhedsbe
skyttelse på Arbejdspladsen herom.

Artikel 13

Artikel 14

Afsluttende bestemmelser

1.

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og

administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme

dette direktiv senest 24 måneder efter dets vedtagelse. De
underretter straks Kommissionen herom.

2. Når medlemsstaterne vedtager de i stk. 1 nævnte
bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. december 1992.
På Rådets vegne
G. SHEPHARD

Formand
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BILAG

MINIMUMSFORSKRIFTER FOR SIKKERHED OG SUNDHED, OMHANDLET I ARTIKEL 10
I DIREKTIVET

Indledende bemærkning ,

De i dette bilag fastsatte forpligtelser er gældende, når forholdene i forbindelse med arbejdsstedet eller
aktiviteten, omstændighederne eller en særlig risiko gør det nødvendigt.
DEL A

FÆLLES MINIMUMSFORSKRIFTER FOR UDVINDINGSINDUSTRIEN OVER ELLER UNDER

JORDEN OG FOR OVERFLADEINSTALLATIONER

1.

Overvågning og indretning

1.1 .

Arbejdsstedernes indretning

1.1.1.

Arbejdsstederne skal indrettes på en sådan måde, at der ydes tilstrækkelig beskyttelse mod risici.
De skal holdes i god stand, og enhver form for farlige stoffer eller aflejringer skal fjernes eller
kontrolleres, siledes at de ikke udgør nogen fare for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed.

1.1.2.

Arbejdspladserne skal være udformet og opbygget efter ergonomiske principper, idet der skal
tages hensyn til, at arbejdstagerne fra deres arbejdsplads skal kunne følge relevante processer.

1.1.3.

Når arbejdstagerne er isolerede på deres arbejdspladser, skal de overvåges på en hensigtsmæssig
måde, eller kontakten med dem skal kunne opretholdes ved hjælp af telekommunikationsmidler.

1.2.

Ansvarlig person

Ethvert bemandet arbejdssted skal konstant forestås af en af arbejdsgiveren udpeget ansvarlig
person, der er i besiddelse af de færdigheder og den faglige kompetence, som stillingen kræver i

overensstemmelse med national lovgivning og/eller praksis.
Arbejdsgiveren kan selv påtage sig det i første afsnit omhandlede ansvar for arbejdsstedet, hvis
han har de færdigheder og den faglige kompetence, som stillingen kræver i overensstemmelse
med national lovgivning og/eller praksis.
1.3.

Overvågning

Der skal foretages overvågning for at sikre arbejdstagernes sikkerhed og sundhed i forbindelse
med alle former for virksomhed ; overvågningen foretages af personer, der har de færdigheder og
den faglige kompetence, som stillingen kræver i overensstemmelse med national lovgivning
og/eller praksis, og som er udpeget af arbejdsgiveren og handler på dennes vegne.
Når sikkerheds- og sundhedsdokumentet kræver det, skal en tilsynsførende besigtige de arbejds
steder, der er i brug, mindst én gang i forbindelse med hvert skift.

Arbejdsgiveren kan selv påtage sig den i første og andet afsnit omhandlede overvågning, hvis han
har de færdigheder og den faglige kompetence, som stillingen kræver i overensstemmelse med
national lovgivning og/eller praksis.

1.4.

Kompetente arbejdstagere
På ethvert arbejdssted, hvor arbejdstagere er beskæftiget, skal et tilstrækkeligt antal arbejdstagere
have de færdigheder, den erfaring og den uddannelse, der er nødvendig for udførelsen af de
pålagte opgaver.

1.5.

Information, instruktion og opUering
Arbejdstagerne har krav på enhver form for information, instruktion, oplæring og efteruddan
nelse, der er påkrævet for at sikre deres sikkerhed og sundhed.
Arbejdsgiveren skal sikre sig, at arbejdstagerne modtager forståelige instrukser, således at
hverken deres egen eller de øvrige arbejdstageres sikkerhed og sundhed bringes i fare.
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Skriftlige instrukser

1 .6.

For ethvert arbejdssted skal der udarbejdes skriftlige instrukser om, hvilke regler der skal over
holdes for at garantere arbejdstagernes sikkerhed og sundhed samt betryggende brug af udstyr.

Disse instrukser skal ligeledes omfatte oplysninger om brug af nødudstyr samt om, hvilke
forholdsregler der skal træffes, hvis der opstår en nødsituation på eller i nærheden af arbejds
stedet.

1.7.

Sikre arbejdsmetoder

Der skal inværksættes sikre arbejdsmetoder på hvert arbejdssted eller i forbindelse med hver
aktivitet.

1.8.

Arbejdstilladelse

Når sikkerheds- og sundhedsdokumentet fordrer det, skal der indføres en ordning med arbejds
tilladelser i de tilfælde, hvor risikable aktiviteter finder sted, eller hvor sædvanligvis ufarlige akti
viteter og andre aktiviteter kan indvirke på hinanden og frembringe alvorlige risici.
Sådanne arbejdstilladelser skal udstedes af en ansvarlig person forud for påbegyndelsen af
arbejdet, og det skal heri specificeres, hvilke betingelser der skal opfyldes, og hvilke forholds
regler der skal træffes forud for, under og efter arbejdet.

1.9.

Regelmæssig kontrol afsikkerheds- og sundhedsforanstaltninger
Arbejdsgiveren skal sørge for regelmæssig kontrol af de foranstaltninger, der er truffet vedrø
rende arbejdstagernes sikkerhed og sundhed, herunder af ordningen for forvaltning af sikker
heden og sundheden, for at sikre, at kravene i dette direktiv er overholdt.

2.

Mekanisk og elektrisk udstyr og installationer

2.1 .

Generelt

Valg, installering, ibrugtagning, drift og vedligeholdelse af mekanisk og elektrisk udstyr skal ske
under passende hensyntagen til arbejdsugernes sikkerhed og sundhed og under hensyntagen til
andre bestemmelser i dette direktiv og direktiv 89/392/EØF (') og 89/655/EØF (2).
Såfremt sådant udstyr eller sådanne installationer er placeret i et område, hvor der hersker eller
kan herske fare for brand eller eksplosion som følge af antændelse af gas, damp eller flygtig
væske, skal udstyret eller installationerne være tilpasset til brug i det pågældende område.

Udstyret skal om nødvendigt være forsynet med passende beskyttelsesanordninger og fejlsikre
systemer (fåil-safe systems).
2 .2.

Seerlige bestemmelser

Mekanisk udstyr og mekaniske installationer skal have en tilstrækkelig styrke, være fri for
væsentlige mangler og være egnet til de formål, hvortil det/de anvendes.
Elektrisk udstyr og installationer skal med hensyn til kapacitet og effekt være afpasset efter
formålet.

Mekanisk og elektrisk udstyr og mekaniske og elektriske installationer skal være installeret og
afskærmet på en sådan måde, at der ikke kan opstå nogen fare.
3.

Vedligeholdelse

3.1 .

Almindelig vedligeholdelse
Der skal indføres et hensigtsmæssigt program, der indebærer systematisk inspektion, vedligehol
delse og, efter behov, afprøvning af mekanisk og elektrisk udstyr og installationer.

Vedligeholdelse, inspektion og afprøvning af en hvilken som helst del af installationerne og
udstyret skal gennemføres af en kompetent person.
Der skal føres journaler over inspektioner og afprøvninger, og disse journaler -skal opbevares på
passende måde.
(l) EFT nr. L 183 af 29. 6. 1989, s. 9. Direktivet er ændret ved direktiv 91 /368/EØF (EFT nr. L 198 af 22. 7. 1991 , s. 16).
EFT nr L 393 af 30< 12. 1989) s
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3.2.

Vedligeholdelse afsikkerhedsudstyr
Sikkerhedsudstyr skal til stadighed holdes i brugsklar og god stand.

Vedligeholdelse skal gennemføres under behørig hensyntagen til de operationer, der udføres.
4.

Beskyttelse mod eksplosionsfare, sundhedsfarlige stoffer i den omgivende luft og brandfare

4.1 .

Generelt

4.1.1 .

Der skal træffes foranstaltninger til at vurdere tilstedeværelsen og måle koncentrationen af sund
hedsfarlige og/eller potentielt eksplosionsfarlige stoffer i den omgivende luft.

Når sikkerheds- og sundhedsdokumentet fordrer det, skal der installeres overvågningsudstyr, der
automatisk og løbende måler gaskoncentrationerne på særlige steder, automatiske alarmer,
anordninger, der automatisk afbryder elektriske installationer, og anordninger, der automatisk
standser forbrændingsmotorer.
Når der findes automatiske foranstaltninger, skal de målte værdier registreres og opbevares som
fastsat i sikkerheds- og sundhedsdokumentet.

4.1.2.

Rygning er forbudt i områder, der indebærer særlig eksplosions- og brandfare.
I sådanne områder er det ligeledes forbudt at anvende åben ild og udføre arbejder, der kan
indebære fare for antænding, medmindre der er truffet tilstrækkelige forholdsregler med henblik
på forebyggelse af en brand eller en eksplosion.

4.2.

Beskyttelse mod eksplosionsfare

4.2.1 .

Der skal træffes alle nødvendige foranstaltninger for at forebygge dannelse og ophobning af
eksplosionsfarlig atmosfære.

4.2.2.

I områder med eksplosionsfare skal der træffes alle nødvendige foranstaltninger for at forebygge
antændelse af den eksplosionsfarlige atmosfære.

4.2.3.

Der skal udarbejdes en plan for beskyttelse mod eksplosionsfare med en beskrivelse af det
nødvendige udstyr og de nødvendige foranstaltninger.

4.3.

Beskyttelse mod sundhedsfarlige stoffer i den omgivende luft

4.3.1 .

Hvis sundhedsfarlige stoffer ophobes, eller hvis der er risiko for, at de ophobes, skal der træffes
passende foranstaltninger til :
a) at de bortskaffes ved kilden, eller
b) at de udskilles ved kilden eller fjernes, eller
c) at de fortyndes på en sådan måde, at der ikke er nogen risiko for arbejdstagerne.
Det skal være muligt at sprede disse sundhedsfarlige stoffer på en sådan måde, at der ikke er
nogen risiko for arbejdstagerne.

4.3.2.

Uden at det berører direktiv 89/656/EØF ('), skal områder, hvor arbejdsugerne kan blive udsat
for sundhedsfare på grund af sundhedsfarlige stoffer i den omgivende luft, være forsynet med
egnet og tilstrækkeligt vejrtræknings- og genoplivningsudstyr.
Det skal i så fald sikres, at der altid er et tilstrækkeligt antal arbejdstagere til stede på arbejds
stedet, der kan betjene dette udstyr.
Værnemidlerne skal opbevares og vedligeholdes på en hensigtsmæssig måde.

4.3.3.

Såfremt giftige gasarter er eller kan være til stede, skal en beskyttelsesplan med en beskrivelse af
det disponible udstyr og de forebyggende foranstaltninger, der er truffet, være til rådighed.

4.4.

Beskyttelse mod brandfare

4.4.1 .

Overalt, hvor arbejdssteder udformes, opbygges, indrettes, er under indkøring, i drift eller vedli
geholdes, skal der træffes passende foranstaltninger for at forebygge, at brande opstår og breder
sig fra de mulige kilder, der er defineret i sikkerheds- og sundhedsdokumentet.

Der skal træffes foranstaltninger til hurtig og effektiv brandbekæmpelse.
O EFT nr. L 393 af 30. 12. 1989, s. 18.
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Arbejdsstederne skal være forsynet med egnet brandslukningsmateriel og, i det omfang det er
nødvendigt, med branddetektorer og alarmsystemer.

4.4.3.

Ikke-automatisk brandslukningsmateriel skal være lettilgængeligt, ukompliceret at betjene og, om
nødvendigt, beskyttet mod beskadigelse.

4.4.4.

Pi arbejdsstedet skal der foreligge en brandsikringsplan med en beskrivelse af de foranstalt

ninger, der skal træffes i henhold til artikel 3, 4, 5 og 6 for at forebygge, opdage og bekæmpe
udbrud og spredning af brand.

4.4.5.

Brandslukningsmateriellet skal afmærkes i henhold til de nationale gennemførelsesbestemmelser
til direktiv 92/58/EØF (1)
Denne afmærkning skal anbringes på passende steder og må ikke let kunne fjernes.

5.

Sprængstoffer og tændmidler

Opbevaring, transport og brug af sprængstoffer og tændmidler skal udføres af kompetente
personer, som har tilladelse til at udføre dette arbejde.
Arbejdet skal tilrettelægges og udføres pi en sådan mide, at det ikke indebærer nogen risiko for
arbejdstagerne.
6.

Forbindelses- og/eller adgangsveje

6.1 .

Det skal være muligt at ni frem til arbejdsstederne uden fare og at forlade dem hurtigt og sikkert
i en nødsituation.

6.2.

6.3.

Forbindelsesveje, herunder trapper, faste stiger og læsseplatforme og -ramper skal være beregnet
og dimensioneret pi en sådan mide, at fodgængere eller køretøjer nemt og sikkert kan anvende
dem i overensstemmelse med deres formål, og at de ikke udgør en fare for arbejdstagere, der er
beskæftiget i nærheden.

Beregningen af dimensionerne for forbindelsesveje for personer og/eller gods afhænger af det
potentielle antal brugere og af virksomhedens art.
Der skal være afsat en tilstrækkelig sikkerhedsafstand til giende færdsel, såfremt der anvendes
transportmidler pi forbindelsesvejene.

6.4.

Forbindelsesveje for køretøjer skal passere i en passende afstand fra døre, porte, passager for
gående færdsel, korridorer og trapper.

6.5.

Forbindelses- og adgangsveje skal afmærkes tydeligt for at sikre beskyttelsen af arbejdsugerne.

6.6.

Der bør fastsættes de nødvendige færdselsregler for køretøjer eller maskiner, som færdes pi
arbejdsstedet.

7.

Udendørs arbejdssteder

7.1 .

De arbejdssteder, forbindelsesveje og andre områder og anlæg i det fri,
hvor arbejdsugere
opholder sig i forbindelse med arbejdet, skal være udformet pi en sådan mide, at giende og
kørende færdsel kan foregå sikkert.

7.2.

Arbejdssteder i det fri skal være tilstrækkelig oplyst med kunstig belysning, hvis dagslyset ikke er
tilstrækkeligt.

7.3.

Er arbejdsugere beskæftiget pi udendørs arbejdspladser, skal disse si vidt muligt indrettes pi en
sådan mide, at arbejdsugerne :

a) er beskyttet mod vejrliget og eventuelt mod nedfaldende genstande
b) ikke udsættes for skadelige støjniveauer eller for udefra kommende skadelig påvirkning (f.eks.
gas, damp, støv)
c) hurtigt kan forlade arbejdspladsen i tilfælde af fare, eller hurtigt kan blive undsat
d) ikke kan glide eller falde ned.
(') EFT nr. L 245 af 26. 8. 1992, s. 23.
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8.

Farlige områder

8.1 .

De farlige områder skal være tydeligt afmærket.

8.2.

Hvis der på arbejdsstederne findes farlige områder, fordi arbejdets art medfører risici, herunder
nedstyrtningsrisiko for arbejdstagerne eller fare på grund af nedfaldende genstande, skal disse
områder så vidt muligt afspærres for at undgå, at uvedkommende får adgang til disse områder.

8.3.

Der skal træffes passende foranstaltninger for at beskytte de arbejdstagere, der har adgang til de
farlige områder.

9.

Flugtveje og nødudgange

9.1.

I tilfælde af fare skal arbejdstagerne hurtigt og under størst mulig sikkerhed kunne forlade alle
arbejdspladser.

9.2.

Der skal til enhver tid være uhindret adgang til flugtveje og nødudgange, og disse skal så direkte
som muligt føre ud i det fri eller til et sikkerhedsområde, et sikkert samlingssted eller et sikkert
rømningssted.

9.3.

Flugtvejenes og nødudgangenes antal, fordeling og dimensioner skal afpasses efter arbejdsstedets
anvendelse, udstyr og dimensioner samt efter det største antal personer, der kan være til stede.

9.4.

Nødudgangsdøre skal åbne i flugtretningen.

Nødudgangsdøre må ikke være lukket på en sådan måde, at enhver, der har behov for at benytte
dem i nødstilfælde, ikke kan åbne dem straks og uden besvær.
9.5.

Nødudgangsdøre må ikke være låst.

Flugtveje og nødudgange samt adgangsveje og -døre dertil må ikke være blokeret af genstande,
men skal til enhver tid kunne benyttes uhindret.

9.6.

I tilfælde af strømafbrydelse skal flugtveje og nødudgange, hvor der er behov for belysning, være
forsynet med tilstrækkelig nødbelysning.

9.7.

Særlige flugtveje og nødudgange skal afmærkes i henhold til de nationale bestemmelser til
gennemførelse af direktiv 92/58/EØF.

10.

Redningsudstyr

10.1 .

Arbejdstagerne skal opøves i at forholde sig på en hensigtsmæssig måde i nødsituationer.

10.2.

Redningsudstyr i brugsklar stand skal være placeret på passende, lettilgængelige steder og skal
være afmærket i henhold til de nationale gennemførelsesbestemmelser til direktiv 92/58/EØF.

11.

Sikkerhedsøvelser

På sædvanligvis bemandede arbejdssteder skal der afholdes sikkerhedsøvelser med regelmæssige
mellemrum.

Disse sikkerhedsøvelser har navnlig til formål at instruere og prøve de personer på arbejdsstedet,
der i forbindelse med nødsituationer har fået tildelt opgaver, som omfatter brug, håndtering eller
betjening af nødudstyr.
Om nødvendigt skal disse personer også kunne deluge i øvelser i korrekt brug, håndtering eller
betjening af dette udstyr.
12.

12.1 .

Førstehjælpsudstyr

På alle steder, hvor arbejdsforholdene kræver det, skal der være førstehjælpsudstyr til rådighed,
og det skal være tilpasset de aktiviteter, der udføres.

Dette udstyr skal være hensigtsmæssigt afmærket og lettilgængeligt.

12.2.

Hvis størrelsen af arbejdsstederne, den dér udøvede form for aktivitet og ulykkesantallet kræver
det, skal der indrettes et eller flere lokaler til førstehjælp.

I disse lokaler skal der på et iøjnefaldende sted være opslået førstehjælpsinstrukser til brug i
tilfælde af ulykker.
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Lokaler til førstehjælp skal være udstyret med det nødvendige førstehjælpsudstyr og -materiel og
være lettilgængelige med bårer.
De skal afmærkes i henhold til de nationale gennemførelsesbestemmelser til direktiv 92/58/EØF.

12.4.

På alle steder, hvor arbejdsforholdene kræver det, skal der være førstehjælpsudstyr til rådighed.

Dette udstyr skal være hensigtsmæssigt afmærket og lettilgængeligt.
12.5.

Et passende antal arbejdstagere skal oplæres i brug af førstehjælpsudstyret.

13.

Naturlig og kunstig belysning

13.1 .

Ethvert arbejdssted skal overalt være forsynet med belysning af en styrke, der er tilstrækkelig til
at sikre arbejdstagernes sundhed og sikkerhed.

13.2.

Arbejdsstederne skal så vidt muligt have tilstrækkelig naturlig belysning og under hensyn til de
klimatiske forhold være udstyret med tilstrækkelig, kunstig belysning til sikring af arbejdsta
gernes sikkerhed og sundhed.

13.3.

Belysningsinstallationer i arbejdslokaler og på forbindelsesveje skal være anbragt således, at den
valgte belysningsform ikke frembyder nogen ulykkesrisiko for arbejdstagerne.

13.4.

Arbejdssteder, hvor arbejdstagerne er udsat for risiko i tilfælde af, at den kunstige belysning
svigter, skal være forsynet med tilstrækkelig kraftig nødbelysning.
Hvis dette er umuligt, skal arbejdstagerne råde over individuelle lyskilder.

14.

Sanitære installationer

14.1 .

Omklædningsrum og garderobeskabe

14.1.1 .

Der skal stilles passende omklædningsrum til rådighed for arbejdstagerne, hvis de skal bære
særligt arbejdstøj, og man af sundheds- eller anstændighedsgrunde ikke kan kræve, at de klæder
om i et andet rum.

Omklædningsrummene skal være lettilgængelige, have tilstrækkelig stor kapacitet og være
udstyret med siddepladser.
14.1.2.

Omklædningsrummene skal være tilstrækkelig store og således udstyret, at hver arbejdstager får
mulighed for at låse sit tøj inde i arbejdstiden.

Hvis forholdene gør det påkrævet (f.eks. farlige stoffer, frugt, snavs), skal der være' separate
skabe til arbejdstøj og til privat tøj.

Der skal forefindes faciliteter, således at hver arbejdsuger kan tørre sit våde arbejdstøj.

14.1.3.
14.1.4.

Der skal være adskilte omklædningsrum eller adskilt benyttelse af disse for mænd og kvinder.
Hvis omklædningsrum ikke er nødvendige i henhold til punkt 14.1.1 , skal hver arbejdsuger råde
over et sted til sit tøj.

14.2.

Brusere og håndvaske

14.2.1 .

Hvis aktiviteternes art eller sundhedsforholdene gør det påkrævet, skal arbejdsugerne have
adgang til passende brusere i tilstrækkeligt anul.
Der skal være adskilte bruserum eller adskilt benyttelse af disse for mænd og kvinder.

14.2.2.

Bruserummene skal være tilstrækkelig store til, at hver enkelt arbejdsuger ugenert kan gøre sig i
sund under hygiejniske forhold.
Bruserne skal være forsynet med varmt og koldt vand.
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14.2.3 .

Er brusere ikke nødvendige i henhold til punkt 14.2.1 , første afsnit, skal der i nærheden af
arbejdspladserne og omklædningsrummene findes passende håndvaske i tilstrækkeligt antal med
varmt og koldt vand.
Der skal være adskilte håndvaske eller adskilt benyttelse af disse for mænd og kvinder, når
anstændighedshensyn gør dette påkrævet.

14.3.

Toiletter og håndvaske
Arbejdstagerne skal i nærheden af deres arbejdspladser, opholdsrum, omklædningsrum og
bruserum eller vaskerum have adgang til særlige lokaler med et tilstrækkeligt antal toiletter og
håndvaske.

Der skal være adskilte toiletter eller adskilt benyttelse af disse for mænd og kvinder.
1 forbindelse med udvindingsindustri under jorden kan de sanitære installationer, som er
omhandlet i det foregående punkt, anbringes på jordens overflade.

15 .

Affaldsdepoter og andre oplagringsområder
Affaldsdepoter, overskudsdepoter, slaggebjerge og andre oplagringsområder, samt bundfældningsbassiner skal udformes, bygges, indrettes og vedligeholdes med henblik på at sikre deres
stabilitet og arbejdstagernes sikkerhed og sundhed.

16.

Overfladeinstallationer (supplerende særlige forskrifter)

16.1 .

Stabilitet og soliditet

Arbejdsstederne skal udformes, bygges, indrettes, anvendes og vedligeholdes på en sådan måde,
at de kan modstå den ydre belastning, som de kan blive udsat for.
De skal have en struktur og en soliditet, der passer til formålet.

16 .2.

Lokalernes gulve, vtegge, lofter og tage

16.2.1 .

Lokalernes gulve skal være fri for buler, huller og farlige niveauforskelle ; de skal være stabile og
skridsikre.

Arbejdssteder, hvor der er installeret arbejdspladser, skal være tilstrækkelig isoleret under
hensyntagen til virksomhedens art og arbejdstagernes fysiske aktivitet.
!

16.2.2.

I lokalerne skal gulvenes, væggenes og lofternes overflade være af en sådan beskaffenhed, at der

ved rengøring og rensning kan opnås forsvarlige hygiejniske forhold.
16.2.3.

Gennemsigtige eller halvgennemsigtige skillevægge, og navnlig skillevægge udelukkende bestå
ende af glas, i arbejdsrum eller i nærheden af arbejdspladser eller adgangsveje skal være klart
afmærket og fremstillet af sikkerhedsmaterialer eller være adskilt fra disse arbejdspladser og
adgangsveje på en sådan måde, at arbejdstagerne hverken kan komme i kontakt med skillevæg
gene eller blive ramt, hvis væggene splintres.

16.2.4.

Adgang til tage af materialer, der ikke er tilstrækkelig solide, må kun tillades, såfremt der fore
findes egnet udstyr, således at arbejdet kan udføres på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

16.3.

Lokalernes dimensioner og luftrum — Bevægelsesfrihedpå arbejdspladsen

16.3.1 .

Arbejdsrum skal have et areal, en højde og et luftrum, der gør det muligt for arbejdstagerne at
udføre arbejdet uden fare for sikkerhed, sundhed eller velvære.

16.3.2.

Arbejdspladsens areal skal være af en sådan størrelse, at arbejdstageren har tilstrækkelig bevægel
sesfrihed til at udføre sit arbejde i sikkerhed.

16.4.

Vinduer og ovenlys

16.4.1 .

Vinduer, ovenlys og ventilationsanordninger, der kan åbnes, reguleres eller fastgøres, skal være
udformet således, at disse operationer kan udføres på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.
De skal placeres således, at de ikke udgør en fare for arbejdstagerne, når de er åbne.

16.4.2.

Vinduer og ovenlys skal kunne rengøres uden fare.
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16.5.

Døre og porte

16.5.1 .

Dørenes og portenes placering, antal, anvendte materialer og dimensioner bestemmes af de
pågældende lokalers eller områders art og anvendelse.

16.5.2.

På gennemsigtige døre skal der anbringes en afmærkning i øjenhøjde.

16.5.3.

Svingdøre og -porte skal være gennemsigtige eller have gennemsigtige fyldninger.

16.5.4.

Hvis gennemsigtige eller halvgennemsigtige døre og porte ikke er udført i sikkerhedsmateriale,
og hvis der er risiko for, at arbejdstagerne kan komme til skade, såfremt døre eller porte splin
tres, skal disse flader beskyttes mod sprængning.

16.5.5.

Skydedøre skal være udstyret med sikkerhedsanordninger, der forhindrer dem i at glide ud af
skinnerne og vælte.

16.5.6.

Døre og porte, der åbner opad, skal være udstyret med en sikkerhedsanordning, der hindrer dem
i at falde i.

16.5.7.

Døre langs flugtveje skal være passende afmærket.
De skal til enhver ud kunne åbnes indefra uden særlig hjælp.

Når arbejdsstederne er i brug, skal dørene kunne åbnes.

16.5.8.

Medmindre der er sikker passage for gående, skal der i umiddelbar nærhed af porte, der hoved
sagelig er beregnet til køretøjers gennemkørsel, være tydeligt afmærkede døre, der aldrig må
blokeres, til gående færdsel.

16.5.9.

Mekaniske døre og porte skal fungere på en sådan måde, at der ikke er risiko for, at arbejdsta
gerne udsættes for ulykker.

Sådanne døre og porte skal være udstyret med en letkendelig og lettilgængelig nødafbryder og
skal ligeledes kunne åbnes manuelt, medmindre de åbner sig automatisk ved strømsvigt.
16.6.

Ventilation aflukkede arbejdssteder

16.6.1 .

Lukkede arbejdssteder skal under hensyntagen til arbejdsmetoderne og den fysiske belastning,
som arbejdstagerne udsættes for, forsynes med frisk luft i tilstrækkelig mængde.
Benyttes udluftningsanlæg, skal dette holdes i funktionsdygtig stand.

En opstået defekt skal udløse en alarm, når dette er nødvendigt af hensyn til arbejdstagernes
sundhed.

16.6.2.

Anvendes der klimaanlæg eller mekaniske ventilationsanlæg, skal de fungere på en sådan måde,
at arbejdstagerne ikke udsættes for generende træk.
Enhver belægning og urenhed, som måtte medføre en umiddelbar risiko for arbejdstagernes
sundhed som følge af forurening af den indåndede luft, skal straks fjernes.

16.7.

Temperaturen i lokalerne

16.7.1 .

Temperaturen i arbejdslokaler skal være passende for den menneskelige organisme under
hensynugen til de anvendte arbejdsmetoder og den fysiske belastning, som arbejdstagerne
udsættes for.

16.7.2.

Temperaturen i opholdsrum, lokaler til personalet med vagttjeneste, sanitære lokaler, kantiner og
lokaler beregnet til førstehjælp skal svare til disse lokalers specifikke formål.

16.7.3.

Vinduer, ovenlys og skillevægge af glas skal være udformet på en sådan måde, at en for kraftig
solbelysning på arbejdsstedet undgås under hensyntagen til arbejdets art og arbejdsstedets beskaf
fenhed.

16.8 .

Opholdsrum

16.8.1 .

Hvis arbejdstagernes sikkerhed eller sundhed gør det nødvendigt, navnlig på grulid af arbejdets
art eller antallet af arbejdstagere, skal der stilles et lettilgængeligt opholdsrum til arbejdstagernes
disposition.

Denne bestemmelse finder ikke anvendelse, hvis personalet arbejder i kontorer eller i lignende
arbejdsrum, som giver tilsvarende muligheder for afslapning i pauser.

16.8.2.

Opholdsrummene skal være tilstrækkelig store og indeholde et i forhold til antallet af arbejdsta
gere passende antal borde og siddepladser med ryglæn.

s. 16.8.3.

Der skal i opholdsrummene træffes passende foranstaltninger til beskyttelse af ikke-rygere mod
tobaksrøg.
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16.8.4.

Hvis arbejdstiden afbrydes regelmæssigt eller ofte, og der ikke findes opholdsrum, skal der stilles
andre rum til arbejdstagernes rådighed, således at de kan opholde sig der under arbejdets afbry

^

delse, for så vidt hensynet til deres sikkerhed eller sundhed kræver det.
Der skal træffes passende foranstaltninger til beskyttelse af ikke-rygere mod tobaksrøg.
17.

Gravide kvinder og ammende mødre

Gravide kvinder og ammende mødre skal have mulighed for at hvile sig liggende under passende
forhold.

18.

Handicappede arbejdstagere
Arbejdsstederne skal om nødvendigt indrettes under hensyntagen til handicappede arbejdstagere.

Denne bestemmelse gælder navnlig for så vidt angår døre, forbindelsesveje, trapper, brusere,
håndvaske, toiletter og arbejdspladser, som direkte benyttes af handicappede arbejdstagere.
DEL B

SÆRLIGE MINIMUMSFORSKRIFTER FOR UDVINDINGSINDUSTRIEN OVER JORDEN
1.

Generelt

1.1 .

Med forbehold af artikel 3, stk. 2, skal en arbejdsgiver, som i overensstemmelse med national
lovgivning og/eller praksis har ansvaret for et arbejdssted, der er omfattet af denne del B, sørge
for, at det af sikkerheds- og sundhedsdokumentet fremgår, at alle relevante foranstaltninger er
truffet med henblik på at beskytte arbejdstagernes sikkerhed og sundhed i både normale og
kritiske situationer.

1.2.

Sikkerheds- og sundhedsdokumentet skal ajourføres regelmæssigt og være tilgængeligt på
arbejdsstedet.
Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med sikkerheds- og sundhedsdokumentet.

2.

Udvinding

2.1 .

Arbejdet skal planlægges under hensyntagen til de elementer i sundheds- og sikkerhedsdoku
mentet, der vedrører farerne for nedstyrtning eller jordskred.

Højden og hældningen af brydningsfronten skal derfor som en forebyggende foranstaltning fast
lægges i forhold til arten og stabiliteten af terrænet samt til udvindingsmetoderne.
2.2.

Terrasser og adgangsveje skal have en stabilitet, der er tilpasset de maskiner, der anvendes.

De skal indrettes og vedligeholdes på en sådan måde, at transport af maskiner kan ske i fuld
sikkerhed.

2.3.

Før arbejdet påbegyndes eller genoptages, skal brydningsfronter, der vender ud mod brydnings
steder eller adgangsveje, kontrolleres for at sikre, at der ikke findes ustabile jordmasser eller
klipper.

I givet fald skal jord og klippestykker fjernes.
2.4.

I forbindelse med udgravning eller fjernelse af løsnet materiale må der ikke skabes ustabilitet.
DEL C

SÆRLIGE MINIMUMSFORSKRIFTER FOR UDVINDINGSINDUSTRI UNDER JORDEN
1.

1.1 .

Generelt

Med forbehold af artikel 3, stk. 2, skal en arbejdsgiver, som i overensstemmelse med national

lovgivning og/eller praksis har ansvaret for et arbejdssted, der er omfattet af denne del C, sørge
for, at det af sikkerheds- og sundhedsdokumentet fremgår, at alle relevante foranstaltninger er
truffet med henblik på at beskytte arbejdstagernes sikkerhed og sundhed i både normale og
kritiske situationer.
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Sikkerheds- og sundhedsdokumentet skal ajourføres regelmæssigt og være tilgængeligt på
arbejdsstedet.

Arbejdet skai udføres i overensstemmelse med sikkerheds- og sundhedsdokumentet.
2.

Planer over det underjordiske arbejde

2.1 .

Der skal udarbejdes planer over det underjordiske arbejde i en målestok, der muliggør en klar
oversigt.

Disse planer skal ud over gange og udvindingsarbejder vise de kendte elementer, der kan have en
indflydelse på udvindingen og sikkerheden i forbindelse hermed.
Planerne skal være let tilgængelige og opbevares så længe, det er nødvendigt for sikkerheden.
2.2.

Planerne over det underjordiske arbejde skal ajourføres regelmæssigt og være tilgængelige på
arbejdsstedet.

3.

Udgange

Der skal være mindst to adskilte udgange til jordens overflade fra hvert underjordisk brydnings
sted, og de skal være solidt bygget og let tilgængelige for de arbejdstagere, der arbejder under
jorden.

Når benyttelse af disse udgange kræver en stor fysisk anstrengelse fra arbejdstagernes side, skal
de være udstyret med mekaniske anordninger til transport af arbejdsugerne.
4.

Arbejdssteder

De arbejdssteder, hvor der udføres arbejde, skal udformes, anvendes, udstyres og vedligeholdes
på en sådan måde, at det er forbundet med den mindst mulige risiko for arbejdstagerne at
arbejde og færdes dér.
Minegangene skal være afmærkede for at gøre det lettere for arbejdstagerne at orientere sig.
5.

Transport

5.1 .

Transportinstallationerne skal indrettes, anvendes og vedligeholdes på en sådan måde, at sund
heden og sikkerheden for de arbejdstagere, der fører dem, anvender dem eller befinder sig i
deres nærhed, sikres.

5.2.

Transport af arbejdstagere med mekaniske installationer skal tilrettelægges på én hensigtsmæssig
måde og udføres på grundlag af særlige skriftlige instrukser.

6.

Afstivning of terrænets stabilitet

En afstivning skal opsættes så hurtigt som muligt efter udgravningen, undtagen i de tilfælde, hvor
dette på grund af terrænets stabilitet ikke er nødvendigt for arbejdstagernes sikkerhed. Denne
afstivning skal opsættes i overensstemmelse med tegninger og skrifdige instrukser.

De arbejdspladser, der er tilgængelige for arbejdstagerne, skal regelmæssigt kontrolleres med
hensyn til terrænets stabilitet, og afstivningen skal vedligeholdes i overensstemmelse hermed.
7.

Ventilation

7.1 .

Alle underjordiske brydningssteder, hvortil adgang er tilladt, skal ventileres på en hensigtsmæssig
måde.

Der skal forefindes en permanent ventilation, som skal gøre det muligt med en tilstrækkelig
sikkerhedsmargen at bevare :

— en luft, der ikke indebærer nogen sundhedsfare
— en luft, i hvilken risiciene for eksplosion og finstøv er under kontrol

— en luft, der frembyder passende arbejdsforhold i arbejdstiden under hensyntagen til de
anvendte arbejdsmetoder og til de fysiske krav, arbejdstagerne er udsat for.
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7.2.

Hvis den naturlige ventilation ikke gør det muligt at opfylde de i punkt 7.1 opstillede krav, skal
hovedventilationen ske ved hjælp af en eller flere mekaniske ventilatorer.
Der skal træffes foranstaltninger med henblik på at sikre en stabil og vedvarende ventilation.

Undertrykket i hovedventilatorerne skal til stadighed overvåges, og der skal findes en automatisk
alarm, der gør opmærksom på utilsigtede stop.
7.3.

Resultaterne af den regelmæssige måling af parametrene skal registreres.
En ventilationsplan med angivelse af de relevante oplysninger i forbindelse med ventilation skal
udarbejdes, regelmæssigt ajourføres og være tilgængelig på arbejdsstedet.

8.

Grubegasholdige miner

8.1 .

Søm grubegasholdige miner betragtes alle miner under jorden, i hvilke der kan udvikles grubegas
i en sådan mængde, at risikoen for dannelse af en eksplosiv atmosfære ikke kan udelukkes.

8.2.

Hovedventilationen skal ske ved hjælp af en eller flere mekaniske ventilatoren

8.3.

Udvindingen skal ske under hensyntagen til udviklingen af grubegas.
Der skal træffes foranstaltninger med henblik på i så vid udstrækning som muligt at fjerne de
risici, der er forbundet med grubegas.

8.4.

Den sekundære ventilation skal begrænses til forberedende arbejder og nedrivningsarbejder samt
til lokaler, der er direkte forbundet med hovedventilationen.

Udvindingsstederne kan alene være forsynet med sekundær ventilation, hvis der er truffett
hensigtsmæssige supplerende foranstaltninger til beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og
sundhed.

8.5.

De målinger af ventilationen, der er omhandlet under punkt 7.3, skal suppleres med kontrol for
grubegas. Hvis det kræves i sikkerheds- og sundhedsdokumentet, skal koncentrationen af
grubegas i returluften fra brydningssteder, hvor der foregår mekanisk løsbrydning og blokbryd
ning, samt ved brydningsfronten i forbindelse med mekanisk brydning i blindgange, til stadighed
overvåges.

8.6.

Kun sprængstoffer og tændmidler, der er beregnet til anvendelse i grubegasminer, må anvendes.

8.7.

Bestemmelserne i punkt 4.1.2 i del A erstattes af nedenstående bestemmelser :

— det er forbudt at ryge, at bære tobak eller enhver ting, der kan frembringe ild, på sig
— blæselamper, svejseapparater eller lignende apparater kan kun anvendes undugelsesvist, og
kun såfremt der er truffet specifikke foranstaltninger med henblik på beskyttelse af arbejdsu
gernes sikkerhed og sundhed.
9.

Miner eller stenbrud med antændeligt støv

9.1 .

Kulminer betragtes som miner med antændeligt støv, medmindre det fremgår af sikkerheds- og
sundhedsdokumentet, at ingen af de minegange, hvori der foretages udvinding, indeholder støv,
der kan sprede en eksplosion.

9.2.

9.3.

Bestemmelserne i punkt 8.6 og 8.7 i del C finder tilsvarende anvendelse.

Der skal træffes foranstaltninger til at nedbringe aflejringer af antændeligt støv, og til at fjerne,
neutralisere eller fiksere dette.

9.4.

Spredning af eksplosioner i antændeligt støv og/eller i grubegas, der kan fremprovokere andre
eksplosioner i antændeligt støv, skal begrænses ved hjælp af et system af støvlåse.
Placeringen af støvlåsene skal anføres i et dokument, der ajourføres regelmæssigt og er tilgænge
ligt på arbejdsstedet.
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10.

Øjeblikkelige frigørelser af gas, jordforskydninger og vandindtrængen

10.1 .

I områder, hvor der kan forekomme øjeblikkelige frigørelser af gas med eller uden udslyngning
af mineraler og klippestykker, jordforskydninger eller vandindtrængen, skal udvindingen plan
lægges og gennemføres siledes, at arbejdet i videst muligt omfang kan gennemføres pi betryg
gende måde og uden fare for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed.

10.2.

Der skal træffes foranstaltninger til påvisning af risikoområder, til beskyttelse af de arbejdsu

gere, der er beskæftiget med arbejde, der nærmer sig eller foregår i disse områder, og til kontrol
med risiciene.

1 1.

Brand, ild og overophedning

11.1 .

Der skal træffes foranstaltninger til at forebygge og i givet fald tidligt at påvise overophedninger.

11.2.

Tilstedeværelse af brandbart materiale i forbindelse med underjordisk arbejde skal begrænses til
den absolut nødvendige mængde.

11.3.

Når der anvendes væsker (hydrauliske væsker til mekanisk hydrostatisk og/eller hydrokinetisk
transmission), skal der så vidt muligt anvendes vanskeligt antændelige væsker for at forebygge
brand og spredning af brand.

Disse hydrauliske væsker skal være i overensstemmelse med specifikationerne og afprøvningsbe
tingelserne for brandmodstandsdygtighed og med de hygiejniske kriterier.
Når der anvendes hydrauliske væsker, som ikke opfylder de i andet afsnit nævnte specifikationer,

betingelser og kriterier, skal der træffes supplerende foranstaltninger for at undgå deri øgede
risiko for brand og spredning af brand.
12.

(Sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med evakuering af arbejdstagerne

For at gøre det muligt for arbejdstagerne sikkert at evakuere et brydningssted skal de afhængigt
af risikoen råde over et individuelt åndedrætsværn, som de til stadighed skal have inden for
rækkevidde.

De skal instrueres i anvendelsen af dette.

Apparatet skal opbevares i det pågældende anlæg, og det skal jævnligt kontrolleres, at det er i
god stand.
13/

Belysning

Bestemmelserne i punkt 13 i del A erstattes af følgende bestemmelser:
— Arbejdstagerne skal råde over en individuel lampe, der er tilpasset den påtænkte anvendelse.
— Arbejdspladserne skal så vidt muligt være udstyret med tilstrækkelig, kunstig belysning til
beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed.

— Belysningsinstallationerne skal være placeret på en såden måde, at belysningen ikke indebærer
nogen risiko for uheld for arbejdstagerne.
14.

Kontrol med tilstedeværelsen under jorden

Planlægning skal gøre det muligt på et hvilket som helst tidspunkt at vide, hvor mange personer,
der opholder sig under jorden.
15.

Beredskab

For at sikre en hurtig og effektiv indsats i tilfælde af en større ulykke skal der forefindes et
hensigtmæssigt beredskab.

Dette beredskab skal for at kunne intervenere på alle underjordiske udvindingssteder råde over
et tilstrækkeligt antal uddannede reddere og passende redningsmateriel.
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RÅDETS AFGØRELSE
af 14. december 1992

om indgåelse af handels- og samarbejdsaftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab
og Macao
(92/605/ EØF)
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE

Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse.

FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab, særlig artikel 113
og 235,

Artikel 2

Formanden for Rådet foranstalter den notifikation, der
er omhandlet i artikel 19 i aftalen (2).

under henvisning til forslag fra Kommissionen,
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (*),
og

Artikel 3

I Det Blandede Udvalg, der nedsættes i henhold til afta
lens artikel 16, repræsenteres Fællesskabet af Kommis
sionen bistået af repræsentanter for medlemsstaterne.

ud fra følgende betragtning :
Artikel 4

Handels- og samarbejdsaftalen mellem Det Europæiske
Økonomiske Fællesskab og Macao bør godkendes —

Denne afgørelse offentliggøres i De Europæiske Falles
skabers Tidende.

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE :

Udfærdiget i Luxembourg, den 14. december 1992.
Artikel 1

På Rådets vegne

Handels- og samarbejdsaftalen mellem Det Europæiske
Økonomiske Fællesskab og Macao godkendes herved på

N. LAMONT

Fællesskabets vegne.

(*) EFT nr. C 337 af 21 . 12. 1992.

Formand

(*) Sc side 32 i denne Tidende.
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HANDELS- OG SAMARBEJDSAFTALE

mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Macao
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
og

MACAO

SOM TAGER I BETRAGTNING, at Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, i det følgende benævnt

Fællesskabet, og Macao ønsker at udvikle, udvide og uddybe deres handelsmæssige og økonomiske forbin
delser,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at det er hensigtsmæssigt at styrke de bestående bånd mellem de to

parter ved et samarbejde mellem Macao og Fællesskabet om spørgsmål af gensidig interesse,
SOM PÅ NY BEKRÆFTER deres tilslutning til de demokratiske værdier og respekten for menneskeret
tighederne,
SOM ERKLÆRER, at denne aftale har som grundlæggende mål at konsolidere, uddybe og diversificere
forbindelserne mellem parterne i gensidig interesse,

SOM ØNSKER at intensivere og diversificere samhandelen og aktivt udvikle et fremtidsorienteret og
pragmatisk samarbejde,
SOM ER OVERBEVIST OM betydningen af reglerne og principperne i den almindelige overenskomst om
told og udenrigshandel (GATT) for en åben international handel i konstant udvikling, og som bekræfter
deres tilsagn i henhold til denne overenskomst,
ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE :

Artikel 1

b) betalingsform
sammenhæng

og

betalingsoverførsler

i

denne

Grundlaget for samarbejdet

c) forskrifter, procedurer og formaliteter vedrørende
fortoldning, forsendelse, oplagring og omladning af

De to parter forpligter sig til at styrke deres forbindelser
og er besluttede på at virke til fremme af en udvikling af
deres samarbejde under hensyntagen til Macaos særlige
situation og udviklingsniveau.

d) administrative formaliteter i forbindelse med import
eller eksportbevillinger

Samarbejdet mellem Fællesskabet og Macao samt

gennemførelsen af denne aftale bygger på respekten for
de demokratiske principper og menneskerettighederne,
som ligger til grund for Fællesskabets og Macaos politik.

KAPITEL I

indførte eller udførte varer

e) interne afgifter og andre belastninger, der direkte
eller indirekte pålægges indførte eller udførte varer
eller tjenesteydelser

f) love, forskrifter og krav vedrørende salg, udbud til
salg, køb, transport, distribution eller anvendelse af
goder på hjemmemarkedet.

HANDELSSAMARBJEDE
Artikel 2

1 . De kontraherende parter bekræfter deres gensidige
forpligtelser i overensstemmelse med den almindelige
overenskomst om told og udenrigshandel og indrøm
mer hinanden mestbegunstigelsesbehandling i deres
indbyrdes handelsforbindelser i alle anliggender Vedrø
rende :

2. Ifølge bestemmelserne i den almindelige overens
komst om told og udenrigshandel gælder denne behand
ling ikke, når der er tale om :
a) fordele, som indrømmes af en af de to kontraherende

parter med henblik på at oprette en toldunion eller et
frihandelsområde eller efter oprettelsen af en sådan
union eller et sådant område

a) told og afgifter af enhver art, som anvendes ved eller
er forbundet med indførsel, udførsel, genudførsel
eller forsendelse af varer, herunder retningslinjerne
for opkrævning af denne told eller disse afgifter

b) andre fordele, som indrømmes i overensstemmelse
med nævnte almindelige overenskomst.
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Artikel 3

De kontraherende parter forpligter sig til at udvikle og
diversificere deres samhandel i videst muligt omfang
under hensyntagen til deres respektive økonomiske situa
tion, idet de indrømmer hinanden de størst mulige
lettelser.

KAPITEL II

ANDRE SAMARBEJDSOMRÅDER
Artikel 4

De kontraherende parter, som navnlig har sat sig som
mål at udvikle deres respektive økonomier og højne
deres respektive levestandarder, at diversificere deres
indbyrdes forbindelser, at tilskynde til videnskabelig og
teknisk udvikling, at åbne nye forsyningskilder og nye
markeder, at fremme investeringerne, at beskytte miljøet
og forbedre de sociale forhold, er enige om inden for
rammerne af deres respektive kompetence at udvikle
samarbejdet på grundlag af princippet om gensidig inter
esse på alle områder, der falder ind under deres respek
tive politik, navnlig :
— industri
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— fælles produktion og joint ventures
— teknologioverførsel

— samarbejde mellem finansieringsinstitutter

— foranstaltninger såsom besøg, kontakter og aktivi
teter, der kan befordre samarbejdet mellem personer
og delegationer, der repræsenterer virksomheder og
økonomiske organer

— tilrettelæggelse af symposier og seminarer.
Artikel 6

De kontraherende parter fremmer udviklingen og diver
sificeringen af Macaos produktionsgrundlag inden for
industri og tjenesteydelser, idet de særlig retter deres
indsats mod små og mellemstore virksomheder og
tilskynder til foranstaltninger, der kan lette deres adgang
til kapital, markeder og passende teknologi. Heriblandt
kan nævnes oprettelse i fællesskab af egnede mekanismer
og institutioner.
Artikel 7

— handel

Investeringer

— videnskab og teknik
— energi

De kontraherende parter er enige om :

a) inden for rammerne af deres respektive kompetence,
forskrifter og politik at virke til fordel for en
forøgelse af gensidigt fordelagtige investeringer

— transport

— telekommunikation
— datamatik

— intellektuel og industriel ejendomsret, standarder og
specifikationer
— miljøbeskyttelse
— social udvikling

b) at forbedre det gensidige investeringsklima, navnlig
på grundlag af aftaler mellem Fællesskabets medlems
stater og Macao om investeringsfremme og -beskyt
telse på grundlag af princippet om ikke-forskelsbe
handling og gensidighed.

— turisme

— finansielle tjenesteydelser
— fiskeri

Artikel 8

Videnskabeligt og teknisk samarbejde

— toldspørgsmål ,
— statistik.

Artikel 5

De kontraherende parter forpligter sig under hensyn
tagen til deres gensidige interesser og målene for deres
udviklingsstrategi til at fremme et videnskabeligt og
teknisk samarbejde, der sigter på at lette teknologiover
førsel, for således at styrke Macaos udviklingspotentiel.

Industrisamarbejde

De kontraherende parter ansporer i overensstemmelse
med deres behov og inden for rammerne af deres
aktionsmidler til anvendelse af de forskellige former for
industrielt og fagligt samarbejde til fordel for deres virk
somheder eller økonomiske organer.

Med henblik på at virkeliggøre denne aftales målsæt
ninger bestræber de to kontraherende parter sig på at
lette og fremme bl.a.:

Artikel 9

Samarbejde inden for information, kommunikation og
kultur

De kontraherende parter etablerer et samarbejde inden
for information og kommunikation under hensyntagen
til den kulturelle dimension af deres gensidige forbin
delser. Dette samarbejde vil kunne omfatte bevarelse af
historiske og kulturelle goder.
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Artikel 10
Uddannelse

1 . Samarbejdsforanstaltningerne inden for rammerne
af denne aftale omfatter de nødvendige uddannelses
aspekter. De kontraherende parter iværksætter tillige

navnlig turistfremstød, udveksling af information og
statistikker, udveksling af eksperter og uddannelsesfor
anstaltninger, der sigter på overførsel af teknologi og
forbedring af forvaltningen i denne sektor.

specifikke programmer på områder af fælles interesse.
2.

Foranstaltningerne henvender sig i første række til

pædagoger og undervisere eller ledende personale, som
varetager ansvarsopgaver i virksomheder, administra
tionen, offentlige tjenester og andre organer på det
uddannelsesmæssige, økonomiske og sociale område. De
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Artikel 15

Midler til gennemførelsen af samarbejdet

Med henblik på at lette virkeliggørelsen af aftalens
målsætninger for samarbejdet stiller de kontraherende
parter efter evne og efter deres respektive mekanismer
passende midler til rådighed, herunder finansielle midler.

kan omfatte fremme af aftaler mellem højere lærean
stalter og erhvervsuddannelsesinstitutioner i Europa og i
Macao, særlig inden for tekniske, videnskabelige og
faglige discipliner.

KAPITEL III

BLANDET UDVALG

Artikel 11
Artikel 16

Samarbejde på miljøområdet

De kontraherende parter forpligter sig til at samarbejde
om miljøbeskyttelse, særlig hvad angår lovgivning og
standarder, forskning og uddannelse, faglig bistand,
gennemførelse af projekter for miljøforbedring og tilret
telæggelse af seminarer og møder på området.
Artikel 12

1 . De kontraherende parter nedsætter inden for
rammerne af denne aftale et blandet udvalg bestående
dels af repræsentanter for Fællesskabet og dels repræsen
tanter for Macao.

Det Blandede Udvalg har til opgave at fremme de af
parterne planlagte samarbejdsaktiviteter, navnlig ved at :

Samarbejde om social udvikling
1 . De kontraherende parter etablerer et samarbjede
om social udvikling i Macao med henblik på at højne
levestandarden og forbedre livskvaliteten for de mest
ugunstigt stillede befolkningsgrupper.

2. Blandt de foranstaltninger, der skal bidrage til
virkeliggørelsen af dette mål, kan nævnes faglig bistand
i forbindelse med erhvervsuddannelsesprogrammer,
forvaltning og administration af sociale tjenester, jobska
belse, forbedring af boligforhold og forebyggelse inden

— overvåge og undersøge denne aftales funktion

— undersøge udviklingen i handelsstrømmene og
gennemførelsen af samarbejdet
— søge midler til at afhjælpe vanskeligheder, som måtte
opstå på de forskellige områder, der er omfattet af
denne aftale

for sundhedssektoren.

— at overveje foranstaltninger, der vil kunne bidrage til
at udvikle og diversificere handelen og samarbejdet
Artikel 13

Samarbejde om bekæmpelse af narkotika
De kontraherende parter forpligter sig under overhol
delse af deres respektive kompetence til at koordinere og
intensivere deres bestræbelser for forebyggelse og
nedbringelse af produktion, forhandling og forbrug af
narkotika. De kontraherende parter forpligter sig til at
udveksle relevant information i denne sammenhæng.

— at udveksle synspunkter og fremsætte forslag vedrø
rende alle spørgsmål af fælles interesse på de af
denne aftale omfattede områder.

2. Det Blandede Udvalg træder sammen mindst en
gang om året, skiftevis i Bruxelles og i Macao. Der kan
efter fælles overenskomst indkaldes til ekstraordinære

møder på anmodning af en af de kontraherende parter.
Artikel 14

Samarbejde inden for turisme

De kontraherende parter fremmer i overensstemmelse
med deres lovgivning samarbejdet inden for turistsek
toren i Macao på grundlag af specifikke aktioner,

3. Det Blandede Udvalg fastsætter sin forretnings
orden og sit arbejdsprogram. Dagsordenen for møderne i
Det Blandede Udvalg fastsættes efter fælles overens
komst.
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KAPITEL IV

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 17
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2. Denne aftale indgås for et tidsrum på fem år. Den
forlænges stiltiende fra år til år, medmindre en af de
kontraherende parter opsiger den med et skriftligt varsel
på seks måneder forud for udløbsdatoen.

Med forbehold af bestemmelserne i Traktaterne om

Oprettelse af De Europæiske Fællesskaber berører denne
aftale og enhver handling i henhold til den på ingen
måde den kompetence, som Fællesskabets medlemsstater
har til at gennemføre bilaterale aktioner med Macao
inden for rammerne af det økonomiske samarbejde med
Macao og til i givet fald at indgå nye aftaler om økono
misk samarbejde med Macao.

Artikel 20

Sprog

Denne aftale er udfærdiget i to eksemplarer på dansk,
engelsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugi
sisk, spansk, tysk og kinesisk, idet hver af disse tekster
har samme gyldighed.

Artikel 18
Territorial anvendelse

Denne aftale gælder på den ene side for de områder,
hvor Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske
Økonomiske Fællesskab finder anvendelse og på de
betingelser, der er fastsat i nævnte Traktat, og på den
anden side for Macaos område.
Artikel 19

Artikel 21

Udviklingsklausul

1 . De kontraherende parter kan efter fælles overens
komst udvide denne aftale med henblik på at øge samar
bejdet og træffe andre foranstaltninger på grundlag af
aftaler om specifikke sektorer eller aktiviteter.

Ikrafttræden og varighed
1 . Denne aftale træder i kraft på den første dag i
måneden efter den dato, på hvilken de kontraherende
parter har givet hinanden notifikation om afslutningen af
de procedurer, der er nødvendige i så henseende.

2.

Som led i anvendelse af denne aftale kan hver af

parterne fremsætte forslag til at forbedre og udvide
område for det gensidige samarbejde undér hensyntagen
til de indhøstede erfaringer med aftalens anvendelse.

Hecho en Luxemburgo, el quince de junio de mil novecientos noventa y dos.

Udfærdiget i Luxembourg, den femtende juni nitten hundrede og tooghalvfems.
Geschehen zu Luxemburg am fünfzehnten Juni neunzehnhundertzweiundneunzig.
Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις δέκα πέντε Ιουνίου χίλια εννιακόσια εννενήντα δύο.

Done at Luxembourg on the fifteenth day of June in the year one thousand nine hundred and
ninety-two.

Fait à Luxembourg, le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-douze.
Fatto a Lussemburgo, addì quindici giugno millenovecentonovantadue.
Gedaan te Luxemburg, de vijftiende juni negentienhonderd tweeënnegentig.
Feito no Luxemburgo, em quinze de Junho de mil novecentos e noventa e dois.
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Por el Consejo de las Comunidades Europeas

For Rådet for De Europæiske Fællesskaber

Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften
Για το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

For the Council of the European Communities
Pour le Conseil des Communautés européennes

Per il Consiglio delle Comunità europee
Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen

Pelo Conselho das Comunidades Europeias

Por Macao
For Macao

Für Macau

Για το Μακάο
For Macao
Pour Macao

Per Macao

Voor Macao
Por Macau
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Meddelelse om ikrafttrædelsesdatoen for handels- og samarbejdsaftale mellem Det Europæiske
Økonomiske Fællesskab og Macao

Det blev den 15. december 1992 meddelt, at de for ikrafttrædelsen af handels- og samarbejds
aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Macao, som blev undertegnet den
15. juni 1992 i Bruxelles, nødvendige procedurer er afsluttet, hvorfor aftalen i overensstem
melse med artikel 19, stk. 1 , træder i kraft den 1 . januar 1993 .
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