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I

(Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EEG, EURATOM, EGKS) Nr. 3947/92 VAN DE RAAD
van 21 december 1992

tot wijziging van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en
van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeen
schappen
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot instelling van één Raad en één
Commissie welke de Europese Gemeenschappen gemeen
hebben, inzonderheid op artikel 24,

Overwegende dat het wenselijk is de procedure in geval
van ontslag aan het einde van de proeftijd te herzien ten
einde het tot aanstelling bevoegde gezag beter in staat te
stellen met volledige kennis van zaken een besluit te ne
men ;

Gezien het voorstel van de Commissie, ingediend na ad
vies van het Comité voor het Statuut (*),

Overwegende dat in geval van ontslag de geldelijke be
langen van de gewezen ambtenaar op proef, rekening
houdend met de verlengde duur van de proeftijd, dienen
te worden gevrijwaard ;

Gezien het advies van het Europese Parlement (2),

Overwegende dat het wenselijk is de mogelijkheden van
detachering van een ambtenaar naar een tijdelijk ambt
uit te breiden;

Gezien het advies van het Hof van Justitie,

Overwegende dat het dienstig is voor materies ten aan
zien waarvan een gemeenschappelijk beheer van de In
stellingen wenselijk lijkt, de aan het tot aanstelling be
voegde gezag toegekende bevoegdheden aan een hunner
te delegeren;

Overwegende dat aan elke Instelling de mogelijkheid
moet worden gegeven om, indien zij zulks op grond van
haar personeelsbehoefte wenselijk acht, af te wijken van
artikel 45, lid 2, van het Statuut ten einde de overgang
zonder vergelijkend onderzoek van de groep voor de ta
lendienst naar categorie A en omgekeerd mogelijk te ma
ken, rekening houdend met de specifieke kundigheden
van de ambtenaren van die groep, respectievelijk catego
rie ;

Overwegende dat het wenselijk is een systeem in te voe
ren van interinstitutionele vergelijkende onderzoeken,
die door twee of meer Instellingen overeenkomstig uni
forme criteria worden georganiseerd en die leiden tot
een gemeenschappelijke reservelijst; dat het derhalve
dienstig is in de oprichting van een gemeenschappelijke
paritaire commissie te voorzien;

van Justitie moeten worden verbeterd ;

Overwegende dat de mogelijkheid dient te worden gebo
den om bij de indeling in een salaristrap van een tijdelijk
functionaris die tot ambtenaar op proef wordt benoemd,

sing is op de andere personeelsleden van de Europese
Gemeenschappen, ten einde de Instellingen de mogelijk
heid te bieden om in geval van een geschil tussen de In
stelling en een plaatselijk functionaris die is tewerkge
steld in een derde land, een beroep te doen op een arbi

van de in artikel 32, tweede alinea, van het Statuut be

doelde beperkingen inzake salarisanciënniteit af te wij
ken, ten einde rekening te houden met de diensttijd van
de betrokkene als tijdelijk functionaris ;

Overwegende dat de wijze van aanwerving van en de
carrièremogelijkheden van referendarissen bij het Hof
Overwegende dat het dienstig is over te gaan tot een wij
ziging van artikel 81 van de Regeling wélke van toepas

trageorgaan ;

Overwegende dat in artikel 2 van Verordening (EEG,

Overwegende dat de regeling inzake de proeftijd dient te
worden herzien om de kwaliteiten van de ambtenaar op
proef beter te kunnen beoordelen ;

Euratom, EGKS) nr. 259/68 (3) het Statuut van de amb
tenaren van de Europese Gemeenschappen en in artikel 3
van bovengenoemde verordening de Regeling welke van
toepassing is op de andere personeelsleden van de Euro
pese Gemeenschappen zijn vastgesteld,

O PB nr. C 55 van 2. 3. 1991 , blz. 6.
O PB nr. C 295 van 26. 11 . 1990, blz. 203.

O PB nr. L 56 van 4. 3. 1968, blz. 1 . Verordening laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr.
571 /92 (PB nr. L 62 van 7. 3. 1992, blz. 1).
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HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :
HOOFDSTUK I

Wijziging van het Statuut van de ambtenaren van de
Europese Gemeenschappen
Artikel 1

1.

Aan artikel 2 wordt de volgende alinea toegevoegd :
„Twee of meer Instellingen kunnen echter aan een
van hen of aan een interinstitutioneel orgaan de uit
oefening toekennen v^n de bevoegdheden die aan het
tot aanstelling bevoegde gezag zijn verleend op het
gebied van de aanwerving en van de regelingen in
zake sociale zekerheid en pensioenen.".

2.

Een voor twee of meer Instellingen gemeenschappe
lijke paritaire commissie bestaat uit :
— een voorzitter, benoemd door het tot aanstelling
bevoegde gezag, bedoeld in artikel 2, derde ali
nea, van het Statuut ;

— leden en plaatsvervangende leden die door het tot
aanstelling bevoegde gezag van de in de gemeen
schappelijke paritaire commissie vertegenwoor
digde Instellingen en door de Personeelscomités
in gelijk aantal worden aangewezen.
De wijze van samenstelling wordt in onderling over
leg vastgesteld door de in de gemeenschappelijke pa
ritaire commissie vertegenwoordigde Instellingen na
raadpleging van hun Personeelscomité.
Een plaatsvervangend lid mag slechts stemmen bij af
wezigheid van een lid.".

Het volgende artikel wordt ingevoegd :
„Artikel 91 bis
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Artikel 4

In bijlage II wordt het volgende artikel ingevoegd :

Verzoeken en klachten die betrekking hebben op de
gebieden waarop artikel 2, derde alinea, van toepas
sing is, dienen te worden ingediend bij het tot aan
stelling bevoegde gezag aan wie deze bevoegdheden
zijn overgedragen. Beroepen op deze gebieden zijn
gericht tegen de Instelling waaronder het tot aanstel
ling bevoegde gezag ressorteert.".
3. In bijlage III worden in artikel 1 , lid 1 , onder a), na
de woorden „algemeen vergelijkend onderzoek" tussen
haakjes de woorden „(. . . eventueel gemeenschappelijk
voor twee of meer Instellingen)" toegevoegd.
Artikel 2

In artikel 9 wordt het volgende lid ingevoegd :
„1 bis. Voor de toepassing van sommige bepalin
gen van dit Statuut kan bij twee of meer Instellingen
een gemeenschappelijke paritaire commissie worden
opgericht.".

„Artikel 3 bis

De gemeenschappelijke paritaire commissie komt bij
een hetzij op verzoek van het tot aanstelling be
voegde gezag bedoeld in artikel 2, derde alinea, van

het Statuut, hetzij op verzoek van een tot aanstelling
bevoegd gezag of een Personeelscomité van een van
de in deze commissie vertegenwoordigde Instellingen.
De bijeenkomst van de gemeenschappelijke paritaire
commissie is slechts geldig indien alle leden of hun
plaatsvervangers aanwezig zijn.
De voorzitter van de gemeenschappelijke paritaire
commissie heeft geen stemrecht, behalve in procedu
rekwesties.

Het advies van de gemeenschappelijke paritaire com
missie wordt binnen vijf dagen nadat het is vastge
steld, schriftelijk ter kennis gebracht van het tot aan
stelling bevoegde gezag in de zin van artikel 2, derde
alinea, van het Statuut, alsmede van de andere als tot

aanstelling bevoegde gezag optredende instanties en
van de Personeelscomités.

Artikel 3

In bijlage II wordt artikel 2 vervangen door:

Ieder lid van de gemeenschappelijke paritaire com
missie kan eisen dat zijn standpunt hierin wordt
weergegeven.".

„Artikel 2
Artikel 5

De paritaire commissie(s) van een Instelling bestaat/
bestaan uit :

— een voorzitter, jaarlijks benoemd door het tot
aanstelling bevoegde gezag;

— leden en plaatsvervangende leden die door het tot
aanstelling bevoegde gezag en door het Perso
neelscomité op hetzelfde tijdstip en in gelijk aan
tal worden aangewezen.

In bijlage III wordt aan artikel 1 , lid 1 , de volgende ali
nea toegevoegd :

„Indien het om een algemeen vergelijkend onderzoek
gaat dat door twee of meer Instellingen gezamenlijk
wordt georganiseerd, wordt de aankondiging van het
vergelijkend onderzoek vastgesteld door het tot aan
stelling bevoegde gezag bedoeld in artikel 2, derde
alinea, van het Statuut, na raadpleging van de ge
meenschappelijke paritaire commissie.".
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Artikel 6

In bijlage III wordt in artikel 3 de volgende tweede ali
nea ingevoegd :

„Voor een algemeen vergelijkend onderzoek dat
door twee of meer Instellingen gezamenlijk wordt
georganiseerd, bestaat de jury uit een Voorzitter aan
gewezen door het tot aanstelling bevoegde gezag be
doeld in artikel 2, derde alinea, van het Statuut, uit

een aantal leden aangewezen door het tot aanstelling
bevoegde gezag bedoeld in artikel 2, derde alinea,
van het Statuut op voorstel van de Instellingen en uit
een aantal leden in onderling overleg op paritaire ba
sis aangewezen door de Personeelscomités van de In
stellingen.".
De tweede en de derde alinea worden respectievelijk de
derde en de vierde alinea.
Artikel 7

De wijze van toepassing van de artikelen 2 tot en met 6
van deze verordening wordt vastgelegd in een regeling
die na advies van het Comité voor het Statuut door de

Instellingen van de Europese Gemeenschappen in onder
ling overleg wordt vastgesteld.
Artikel 8

Aan artikel 32 wordt de volgende alinea toegevoegd :

„De tijdelijke functionaris die is ingedeeld overeen
komstig de door de Instelling vastgestelde indelings
criteria, behoudt de salarisanciënniteit die hij tijdens

zijn diensttijd als tijdelijk functionaris had verworven,
wanneer hij onmiddellijk na deze diensttijd tot amb
tenaar in dezelfde rang wordt benoemd.".
Artikel 9

Artikel 34 wordt vervangen door :
„Artikel 34

1.

Met uitzondering van hen die tot de rangen A 1

en A 2 behoren, dienen alle ambtenaren, alvorens in

vaste dienst te kunnen worden aangesteld, een proef
tijd te volbrengen. Deze proeftijd duurt negen maan
den voor ambtenaren van categorie A, de groep voor
de talendienst en categorie B, en zes maanden voor
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Deze beoordeling wordt ter kennis gebracht van de
betrokkene, die binnen een termijn van acht dagen
schriftelijk zijn opmerkingen hierover kan maken. De
beoordeling en de opmerkingen worden door de
hiërarchieke meerdere van de ambtenaar op proef

onmiddellijk aan het tot aanstelling bevoegde gezag
voorgelegd, dat binnen een termijn van drie weken
het paritaire Beoordelingscomité raadpleegt omtrent
het verdere verloop van de proeftijd. Het tot aanstel
ling bevoegde gezag kan besluiten de ambtenaar op
proef vóór het einde van de proeftijd, met een opzeg
gingstermijn van één maand, te ontslaan. Daarbij
mag de diensttijd de normale duur van de proeftijd
niet overschrijden.
Bij wijze van uitzondering kan het tot aanstelling be
voegde gezag evenwel zijn toestemming verlenen
voor een voortzetting van de proeftijd, waarbij de
ambtenaar in een andere dienst wordt tewerkgesteld.
In dat geval moet de tewerkstelling in de nieuwe
dienst, met inachtneming van het bepaalde in lid 4,
ten minste zes maand duren.

3.

Uiterlijk één maand vóór het verstrijken van de

proeftijd wordt ten aanzien van de ambtenaar op
proef een beoordeling opgesteld betreffende zijn ge
schiktheid voor het vervullen van de hem uit hoofde

van zijn functie opgedragen taken, alsmede betref
fende zijn prestaties en zijn gedrag in de dienst. Deze
beoordeling wordt ter kennis gebracht van de betrok
kene, die binnen een termijn van acht dagen schrifte
lijk zijn opmerkingen hierover kan maken.

Indien er op grond van deze beoordeling aanleiding
bestaat om de ambtenaar op proef te ontslaan of om,
bij wijze van uitzondering, de proeftijd te verlengen,
worden de beoordeling en de opmerkingen door de
hiërarchieke meerdere van de ambtenaar op proef
onmiddellijk aan het tot aanstelling bevoegde gezag
voorgelegd, dat binnen een termijn van drie weken
het paritaire Beoordelingscomité raadpleegt omtrent
het verdere verloop van de proeftijd.
De ambtenaar op proef die zich niet voldoende ge
schikt heeft getoond om in vaste dienst te worden
aangesteld, wordt ontslagen. Het" tot aanstelling be
vóegde gezag kan evenwel, bij wijze van uitzonde
ring, de proeftijd met ten hoogste zes maanden ver
lengen, waarbij de ambtenaar op proef eventueel in
een andere dienst wordt tewerkgesteld.

de andere ambtenaren.

Wanneer de ambtenaar tijdens zijn proeftijd wegens
ziekte, moederschapsverlof als bedoeld in artikel 58
of ongeval gedurende ten minste één maand verhin
derd is zijn werkzaamheden te verrichten, kan het tot
aanstelling bevoegde gezag de proeftijd met een
overeenkomstige periode verlengen.
2. In geval van duidelijke ongeschiktheid van de
ambtenaar op proef kan op elk moment van de
proeftijd een beoordeling worden opgesteld.

4. De totale duur van de proeftijd kan in geen ge
val meer bedragen dan 15 maanden.
5. Tenzij hij onverwijld beroepswerkzaamheden
kan hervatten, geniet de ontslagen ambtenaar op
proef een vergoeding ten bedrage van drie maanden
basissalaris wanneer hij meer dan een jaar in dienst is
geweest, twee maanden basissalaris wanneer hij ten
minste zes maanden in dienst is geweest en één
maand basissalaris wanneer hij minder dan zes maan
den in dienst is geweest.
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6. Het bepaalde in de leden 2 tot en met 5 is niet
van toepassing op de ambtenaar die vóór het verstrij
ken van zijn proeftijd zelf ontslag neemt.".
Artikel 10

Aan artikel 37, eerste alinea, onder a), wordt het vol
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In geen geval ontvangt de ambtenaar in zijn nieuwe
rang een basissalaris dat lager is dan het basissalaris
dat hij in zijn oude rang zou hebben ontvangen.
Elke Instelling stelt zo nodig, overeenkomstig artikel
110, de algemene bepalingen ter uitvoering van de le
den 3 en 4 vast.".

gende streepje toegevoegd :
Artikel 12

„— is aangewezen voor het tijdelijk vervullen van
een ambt dat voorkomt op de lijst van het aantal
ambten die worden bezoldigd uit de kredieten
voor onderzoek en investering en waaraan door
de begrotingsautoriteiten een tijdelijk karakter is
toegekend.".

In bijlage I wordt voetnoot (l) geschrapt.
HOOFDSTUK II

Wijziging van de Regeling welke van toepassing is op an
dere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen
Artikel 13

Artikel 11

Aan artikel 45 worden de volgende leden toegevoegd :

„3. Op grond van de personeelsbehoefte van een
Instelling kan echter worden afgeweken van lid 2 en
de overgang van een ambtenaar van de groep voor de
talendienst naar categorie A en omgekeerd door mid
del van overplaatsing mogelijk worden gemaakt,
overeenkomstig lid 4.
4. Indien het tot aanstelling bevoegde gezag be
sluit van deze afwijkingsmogelijkheid gebruik te ma
ken, stelt het, met inachtneming van het advies van
de paritaire commissie, het aantal posten vast waarop
deze maatregel kan worden toegepast. Het hanteert
dezelfde procedure voor het vaststellen van de crite
ria en voorwaarden waaraan de overplaatsingen moe
ten beantwoorden, waarbij met name rekening moet
worden gehouden met de verdiensten, de opleiding
en de beroepservaring van de betrokken ambtenaren.
De in lid 1 bedoelde diensttijd in de rang van over
plaatsing van de ambtenaar die voor de bij lid 3 toe
gestane afwijkingsmogelijkheid in aanmerking is ge
komen, wordt berekend met ingang van de datum
waarop de overplaatsing van kracht wordt.

Artikel 81 wordt vervangen door :
„Artikel 81

1 . Geschillen tussen de Instelling en de plaatselijke
functionaris die in een Lid-Staat is tewerkgesteld,
zijn onderworpen aan het gerecht dat bevoegd is in
gevolge de wetten ter plaatse waar de functionaris
zijn werkzaamheden verricht.

2. Geschillen tussen de Instelling en de plaatselijke
functionaris die in een derde land is tewerkgesteld,
zijn onderworpen aan een arbitrageorgaan onder de
voorwaarden welke zijn neergelegd in het in de over
eenkomst van de functionaris opgenomen arbitrage
beding.".
HOOFDSTUK III

Slotbepalingen
Artikel 14

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van
de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 21 december 1992.
Voor de Raad
De Voorzitter
D. HURD
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VERORDENING (EEG, EURATOM, EGKS) Nr. 3948/92 VAN DE RAAD ,
van 22 december 1992

tot aanpassing van de aanpassingscoëfficiënten die op de bezoldigingen van de in derde
landen tewerkgestelde ambtenaren van toepassing zijn
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Gelet op het Verdrag tot instelling van één Raad en één
Commissie welke de Europese Gemeenschappen gemeen
hebben,

Artikel 1

Gelet op het Statuut van de ambtenaren van de Europese
Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is
op de andere personeelsleden van deze Gemeenschap
pen, vastgesteld bij Verordening (EEG, Euratom, EGKS)

Met ingang van 1 januari 1992 worden de aanpassings
coëfficiënten die van toepassing zijn op de bezoldigingen .
die in de valuta van het land van tewerkstelling worden
uitbetaald, vastgesteld overeenkomstig de bijlage.

nr. 259/68 O en laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EGKS, EEG, Euratom) nr. 3834/91 f), inzonderheid

op artikel 13, eerste alinea, van bijlage X,
Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat rekening moet worden gehouden met
de stijging van de kosten van levensonderhoud in de
derde landen en dat bijgevolg met ingang van 1 januari
1992 de aanpassingscoëfficiënten moeten worden vastge
steld die van toepassing zijn op de bezoldigingen die in
de valuta van het land van tewerkstelling worden uitbe
taald aan de ambtenaren die in derde landen zijn geves
tigd,

De voor de betaling van deze bezoldigingen toegepaste
wisselkoersen zijn die welke worden gebruikt voor de
uitvoering van de begroting van de Europese Gemeen
schappen voor de maand die voorafgaat aan de datum
waarop deze verordening van toepassing wordt.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van
de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 22 december 1992.
Voor de Raad
De Voorzitter
D. HURD

(l) PB nr. L 56 van 4. 3. 1968, blz. 1 .
O PB nr. L 361 van 31 . 12. 1991 , blz. 13.
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BIJLAGE

Aanpassings

T
,
i li Land van tewerkstelling

Land van tewerkstelling°

coëfficiënten
•

°

met ingang van

1 januari 1992

Algerije
Angola
Antigua en Barbuda
Argentinië

72,4300000
130,5300000
92,9000000
89,1600000

Australië
Bahama's (*)

98,9400000
0,0000000

Bangladesh

74,0800000

Barbados
Belize
Benin
Boeroendi
Botswana
Brazilië

86,0200000
85,2400000
88,5500000
81,9000000
69,4000000
35,3100000

Bulgarije

'

34,4200000

Burkina Faso
Canada

113,8100000
85,4800000

Centraalafrikaanse Republiek

170,6200000

Chili
China
Colombia
Comoren
Costa Rica

73,9500000
80,3800000
51,3800000
119,1100000
45,4300000

Cyprus
Djibouti
Dominicaanse Republiek
Egypte
Equatoriaal Guinee
Ethiopië
Fidji
Filippijnen

91,4900000
119,2500000
60,6200000
40,3 1 00000
107,5700000
89,9900000
61,5900000
39,9000000

Finland
Gabon
Gambia
Ghana
Grenada
Guatemala
Guinee
Guinee Bissau
Guyana
Haïti
Hong-Kong
Hongarije
India
Indonesië

128,7500000
181,4000000
69,4900000
78,8000000
94,5600000
46,5900000
96,0500000
30,8100000
35,0200000
105,9800000
87,7100000
54,2400000
37,0400000
80,1700000

Israël
Ivoorkust

109,8800000
125,2000000

Jamaica
Japan
Joegoslavië
Jordanië

Kaapverdische Republiek

40,7600000
170,7700000
117,1700000
75,9900000

86,8600000

Mali
Malta
Marokko
Mauritanië
Mauritius
Mexico
Mozambique
Namibië
Nederlandse Antillen
Nieuw-Caledonië
Niger
Nigeria
Noorwegen
Oeganda
Oostenrijk
Pakistan
Papoea-Nieuw-Guinea
Peru
Polen
Roemenië

Rusland
Rwanda
Salomonseilanden
Saö Tomé en Principe (*)
Saoedi-Arabië
Senegal
Seychellen
Siërra Leone
Soedan
Somalië
Suriname
Swaziland
Syrië
Tanzania
Thailand
Togo
Tonga

Trinidad en Tobago
Tsjaad
Tsjechoslowakije
Tunesië
Turkije
Uruguay
Vanuatu
Venezuela

Verenigde Staten van Amerika (New York)
Verenigde Staten van Amerika (Washington)

137,3800000
54,7200000

Zuid-Afrika (Kaap)
Zuid-Afrika (Pretoria)
Zuid-Korea

Libanon
Liberia

26,2600000
129,1100000

Zweden
Zwitserland

66,8700000
83,2100000

115,2100000
61,3700000
74,8800000
101,0000000
74,2600000
58,6400000
65,7300000
71,6800000
83,2900000
124,8300000
113,6800000
58,7800000
137,1200000
44,6600000
123,5200000
36,5300000
90,2000000
99,8600000
63,9600000
30,9800000

121,1800000
105,4400000
74,6900000
0,0000000
62,1100000
132,9800000
119,1400000
62,8900000
98,4000000
61,5800000
178,6700000
58,2100000
148,1500000
57,0500000
70,4500000
100,1100000
82,6700000

78,2600000
144,1000000
39,8000000
59,5300000
64,3900000
86,0700000
86,4000000
42,8500000

108,6400000
98,4300000

68,6400000
64,8700000

Kongo
Lesotho

66,0800000

1 januari 1992

21,7900000
64,1200000
24,8000000
67,8100000
42,5000000

137,0300000
64,0100000

Malawi
Maleisië

coë. f'c'ënten

met ingang van

Viëtnam
West-Samoa
Zaïre
Zambia
Zimbabwe

Kameroen
Kenia

Madagascar

Aanpassings

(*) Niet beschikbaar.

93,0800000
136,1600000
129,6500000
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VERORDENING (EEG) Nr. 3949/92 VAN DE RAAD
van 21 december 1992

betreffende de organisatie van een enquête naar de loonkosten in de nijverheid en de
dienstensector

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 213,
Gezien het voorstel van de Commissie,

Artikel 1

In het kader van haar periodieke enquêtes naar de loon
kosten en het inkomen van de werknemers houdt de

Overwegende dat de Commissie voor het vervullen van
de taken die haar bij het Verdrag, met name in de arti
kelen 2, 3, 117, 118, 122 en 123, zijn opgedragen, op de
hoogte dient te zijn van de situatie op het gebied van de

Commissie in 1993 een enquête naar de loonkosten in de
nijverheid en bepaalde takken van de dienstensector,
zulks op basis van de boekhoudkundige gegevens over
1992 .

loonkosten en het inkomen van werknemers in de Lid

Staten ;

Overwegende dat de in ieder van de Lid-Staten beschik
bare statistische gegevens geen deugdelijke vergelijkingen
mogelijk maken, met name ten gevolge van de verschil
len in de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van
en de administratieve praktijk in de Lid-Staten ; dat bij
gevolg enquêtes dienen te worden gehouden en verwerkt
op basis van uniforme definities en volgens gemeen
schappelijke methoden;
Overwegende dat de meest geschikte methode om in
zicht te krijgen in het peil, de samenstelling en de ont
wikkeling van zowel de loonkosten als het inkomen van
de werknemers bestaat in het houden van specifieke en
quêtes, zoals voor de laatste maal in 1989 aan de hand
van de boekhoudkundige gegevens over 1988 is geschied
krachtens Verordening (EEG) nr. 1612/88 van de Raad
van 9 juni 1988 betreffende de organisatie van een en
quête naar de loonkosten in de nijverheid, bij de groot
en kleinhandel, de banken en de verzekeringsbedrij
ven O ;

Overwegende dat het wegens de ingrijpende wijzigingen
qua hoogte en structuur van de uitgaven van de onder
nemingen aan lonen en daarmee verband houdende so
ciale lasten geboden is, voor de nijverheid, de handel, de
banken en het verzekeringsbedrijf op basis van de boek

Artikel 2

1.

De enquête omvat ondernemingen of lokale eenhe

den met ten minste tien werknemers die werkzaamheden

verrichten als afgebakend en omschreven in de secties C,
D, E, F, G, H, K, de afdelingen 65 en 66 en groep 63.3
van de Statistische bedrijfsindeling in de Europese Ge
meenschappen, de NACE (Rev. 1), zulks met inachtne
ming van de in de bijlage van deze verordening opgeno
men bijzondere bepalingen.

2. De enquête wordt door middel van een steekproef
uitgevoerd.
Artikel 3

De werkgevers zijn gehouden om voor de bij de steek
proef betrokken ondernemingen of lokale eenheden, op
basis van de boekhoudkundige gegevens over het kalen
derjaar 1992 en overeenkomstig het hieronder bepaalde,
de gegevens te verstrekken die voor de vaststelling van
de loonkosten nodig zijn.
Artikel 4

De enquête heeft betrekking op :
1 . de loonkosten, met inbegrip van de premies en gratifi
caties en alle bijkomende kosten, met name de werk

houdkundige gegevens over 1992 éen nieuwe enquête te
houden ten einde de resultaten van de vorige enquête bij

Overwegende dat het wegens de wijzigingen in de eco
nomische structuur en de werkgelegenheid in de Lid-Sta
ten noodzakelijk is het spectrum van de onderzochte

geversbijdragen voor sociale zekerheid en vrijwillige
aanvullende stelsels, enerzijds, en de andere sociale
voorzieningen, met inbegrip van de uitgaven in ver
band met de beroepsopleiding van de werknemers,
anderzijds, alsmede de bedragen van eventuele heffin
gen en subsidies die direct verband houden met de

economische activiteiten, met name in de dienstensector,
uit te breiden ;

2. het aantal werknemers dat in de ondernemingen of

te werken ;

Overwegende dat het wegens de omvang van de enquête
en ter verlichting van de last voor de ondernemingen en
voor de begrotingen van de Europese Gemeenschappen
en de Lid-Staten noodzakelijk is de steekproefmethode

loonkosten ;

lokale eenheden werkzaam is ;
3 . de arbeidsduur.

Artikel 5

toe te passen ,

1.

De gegevens worden verzameld door de bureaus

voor de statistiek van de Lid-Staten die hiervoor de no

O PB nr. L 145 van 11 . 6. 1988, blz. 1 .

dige vragenlijsten opstellen.
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De Commissie stelt, in samenwerking met deze bureaus,
de lijst vast van de kenmerken en definities met betrek
king tot deze enquête.
Bovendien bepaalt de Commissie op dezelfde wijze de
begin- en einddatum van de enquête en de voor de be
antwoording van de vragenlijsten in acht te nemen ter
mijnen.

2. De personen die de inlichtingen moeten verschaffen
beantwoorden de vragenlijsten naar waarheid, volledig
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toezending van onder de statistische geheimhoudings
plicht vallende gegevens aan het Bureau voor de Statis
tiek van de Europese Gemeenschappen (*). Genoemde
verordening regelt de vertrouwelijke behandeling van de
gegevens.

2. De resultaten worden ingedeeld naar sector van be
drijvigheid overeenkomstig de NACE (Rev. 1), naar ge
bied en naar grootteklasse van de ondernemingen of lo
kale eenheden.

en binnen de gestelde termijn.
Artikel 7
Artikel 6
1.

De bureaus voor de statistiek van de Lid-Staten

verwerken de ingevulde vragenlijsten.
Na verificatie en overeenkomstig het door de Commissie
vastgestelde verwerkingsprogramma dienen ze de resul

taten van de enquête in, met inbegrip van de gegevens
die door de Lid-Staten op grond van de nationale wetge
ving en praktijk inzake geheimhouding van statistische
informatie als vertrouwelijk zijn bestempeld, overeen
komstig het bepaalde in Verordening (Euratom, EEG)
nr. 1588 /90 van de Raad van 11 juni 1990 betreffende de

De individuele gegevens die in het kader van de enquête
worden verstrekt, mogen alleen voor statistische doelein
den worden gebruikt.
Zij mogen niet voor fiscale of andere doeleinden worden

aangewend of aan derden worden meegedeeld.
Artikel 8

Deze Verordening treedt in werking op de dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van
de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 21 december 1992.
Voor de Raad
De Voorzitter
D. HURD

(') PB nr. L 151 van 15. 6. 1990, blz.

1.
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BIJLAGE

BIJZONDERE BEPALINGEN
(artikel 2, lid 1)

I. Vallen buiten bet toepassingsgebied van de enquête:
1 . Voor alle Lid-Staten : klasse 65.11 .

2. Voor Duitsland : sectie H, de afdelingen 50, 70 en 71 , de groepen 51.1 en 63.3 en klasse 51.57.

Bovendien, voor het grondgebied van de voormalige Duitse Democratische Republiek, inclusief
Oost-Berlijn : de afdelingen 72, 73 en 74.
3. Voor Griekenland : sectie F, groep 51.1 en klasse 51.57.

4. Voor Ierland : sectie H.

N

II. Meer gedetailleerde gegevens

De Lid-Staten kunnen meer gedetailleerde gegevens verschaffen, bij voorbeeld door een onderscheid te
maken tussen arbeiders en employés of door eenheden met minder dan tien werknemers in het onder
zoek te betrekken.

III. Gebruik van een bijzondere bedrijfsindeling

In overleg met de Commissie mag een Lid-Staat de resultaten van de enquête volgens de NACE-be
drijfsindeling (versie 70) verstrekken.

Nr. L 404 /9
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II

(Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

RAAD

RICHTLIJN 92/1 04/ EEG VAN DE RAAD
van 3 december 1992

betreffende de minimumvoorschriften ter verbetering van de bescherming van de veiligheid en
de gezondheid van werknemers in de winningsindustrieën in dagbouw of ondergronds (twaalfde
bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel
118 A,

Gezien het voorstel van de Commissie (*) dat is opgesteld
na raadpleging van het Permanent Orgaan voor de vei

ligheid en de gezondheidsvoorwaarden in de steenkolen
mijnen en andere winningsindustrieën,

In samenwerking met het Europese Parlement (2),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Co

mité (3),

Overwegende dat in artikel 118 A van het Verdrag is be
paald dat de Raad door middel van richtlijnen minimum
voorschriften vaststelt om de verbetering van met name
het arbeidsmilieu te bevorderen* ten einde een hogere
graad van bescherming van de veiligheid en de gezond
heid van de werknemers te waarborgen ;

Overwegende dat, volgens dat artikel, in deze richtlijnen
wordt vermeden zodanige administratieve, financiële en
juridische verplichtingen op te léggen dat zij de oprich
ting en ontwikkeling van kleine en middelgrote onderne
mingen zouden kunnen hinderen;
Overwegende dat de verbetering van de veiligheid, de
hygiëne en de gezondheid van de werknemers op het
werk een doel is dat niet aan overwegingen van zuiver
economische aard ondergeschikt mag worden gemaakt;
Overwegende dat Richtlijn 89/654/EEG van de Raad
van 30 november 1989 betreffende minimumvoorschrif

ten inzake veiligheid en gezondheid voor arbeidsplaatsen
(eerste bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1 ,
van Richtlijn 89/ 391 /EEG) (4) niet op de winningsindus
trieën van toepassing is ;

Overwegende dat de naleving van de minimumvoor
schriften die een hogere graad van veiligheid en gezond
heid kunnen garanderen voor de winningsindustrieën zo
wel in dagbouw als ondergronds, nodig is voor het waar
borgen van de veiligheid en gezondheid van de werkne
mers ;

Overwegende dat de winningsindustrieën zowel in dag
bouw als ondergronds een sector vormen waar de werk
nemers aan bijzonder grote risico's kunnen blootstaan;
Overwegende dat deze richtlijn een bijzondere richtlijn
is in de zin van artikel 16, lid 1 , van Richtlijn
89/ 391 /EEG van de Raad van 12 juni 1989 betreffende
de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering
van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid
van de werknemers op het werk (*) ; dat bijgevolg, onver

minderd dwingender en/of "specifieke bepalingen van de
onderhavige richtlijn, de bepalingen van Richtlijn
89/ 391 /EEG ten volle gelden voor winningsindustrieën
in dagbouw of ondergronds;

Overwegende dat de bovengrondse ondersteuningsfacili
teiten van de winningsindustrieën, zowel in dagbouw als
ondergronds, die voor de in artikel 2, onder a), van deze
richtlijn omschreven winningsindustrieën, zowel in dag
bouw als ondergronds, niet noodzakelijk zijn, onder de
bepalingen van Richtlijn 89/654/EEG vallen ;
Overwegende dat de Raad op 3 november 1992 Richtlijn
92/91 /EEG betreffende minimumvoorschriften ter ver

betering van de bescherming van de veiligheid en de ge
zondheid van werknemers in de winningsindustrieën die
delfstoffen winnen met behulp van boringen (elfde bij
zondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1 , van

Richtlijn 89/391 /EEG) (6) heeft vastgesteld ;
Overwegende dat deze richtlijn een concreet element

vormt in het kader van de verwezenlijking van de sociale
(*) PB nr. C 58 van 5. 3. 1992, blz. 3.
(2) PB nr. C 150 van 15. 6. 1992, blz. 128, en

dimensie van de interne markt,

PB nr. C 305 van 23 . 11 . 1992 .

O PB nr. C 169 van 6. 7. 1992, blz. 28 .
(4) PB nr. L 393 van 30. 12. 1989, blz. 1 .

(s) PB nr. L 183 van 29 . 6 . 1989, blz. 1 .
(6) PB nr. L 348 van 28 . 11 . 1992, blz. 9.
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HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :
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a) de arbeidsplaatsen zodanig worden ontworpen, ge
bouwd, uitgerust, in bedrijf gesteld, gebruikt en on

AFDELING I

derhouden, dat werknemers hun werk kunnen ver

ALGEMENE BEPALINGEN

richten zonder gevaar voor hun veiligheid en/of ge
zondheid en/of de veiligheid en/of gezondheid van
andere werknemers ;

Artikel 1
Doel

1 . In deze richtlijn, die de twaalfde bijzondere richt
lijn is in de zin van artikel 16, lid 1 , van Richtlijn
89/391 /EEG, worden minimumvoorschriften vastgesteld
inzake de bescherming van de veiligheid en de gezond
heid van de werknemers in de in artikel 2, onder a), om

schreven winningsindustrieën in dagbouw of onder
gronds.

2, Richtlijn 89/391 /EEG is volledig van toepassing op
het gehele in lid 1 bedoelde gebied, onverminderd dwin
gender en/of specifieke bepalingen in de onderhavige

b) wanneer bemande arbeidsplaatsen in gebruik zijn,
toezicht wordt uitgeoefend door een verantwoorde
lijke persoon;
c) werkzaamheden waaraan een bijzonder risico is ver
bonden, uitsluitend aan vakbekwaam personeel wor
den opgedragen en overeenkomstig de verstrekte in
structies worden uitgevoerd ;

d) alle veiligheidsinstructies voor alle betrokken werkne
mers begrijpelijk zijn ;

e) passende eerste-hulpvoorzieningen ter beschikking

richtlijn.

worden gesteld ;
Artikel 2

f) met regelmatige tussenpozen de nodige veiligheidsoe
feningen worden gehouden.

Definities

industrieën die :

2. De werkgever vergewist zich ervan dat er een do
cument inzake veiligheid en gezondheid, hierna te noe
men „veiligheids- en gezondheidsdocument", wordt op
gesteld en bijgehouden, dat de relevante voorschriften
van de artikelen 6, 9 en 10 van Richtlijn 89/391 /EEG

— delfstoffen winnen in eigenlijke zin, in de open
lucht of ondergronds en/of

Uit het veiligheids- en gezondheidsdocument blijkt met

Voor de toepassing van deze richtlijn wordt verstaan on
der :

a) winningsindustrieën in dagbouw of ondergronds, alle

bestrijkt.

— prospectiewerkzaamheden verrichten met het oog
op deze winning en/of
— delfstoffen gereedmaken voor de verkoop, met
uitzondering van werkzaamheden in verband met
de verwerking van deze delfstoffen,
met uitzondering van de in artikel 2, onder a), van
Richtlijn 92/91 /EEG omschreven winningsindus
trieën die delfstoffen winnen met behulp van borin
gen ;

b) arbeidsplaatsen: alle plaatsen die bestemd zijn als loca
tie voor werkplekken, voor activiteiten en installaties

name dat :

— de risico's voor de werknemers op de arbeidsplaats
zijn bepaald en geëvalueerd ;

— afdoende maatregelen zullen worden genomen om de
doelstellingen van deze richtlijn te bereiken ;
— ontwerp, gebruik en onderhoud van arbeidsplaats en
uitrusting veilig zijn.

Het veiligheids- en gezondheidsdocument moet vóór de
aanvang van het werk worden opgesteld en worden her
zien wanneer de arbeidsplaats belangrijke wijzigingen,
uitbreidingen of verbouwingen heeft ondergaan.

die rechtstreeks of indirect verband houden met win

ningsindustrieën in dagbouw of ondergronds, met in
begrip van de opslagplaatsen voor mijnafval en andere
opslagplaatsen en de eventuele verblijfsaccommodatie
waartoe werknemers in het kader van hun werk toe

gang hebben.

3.

Wanneer werknemers van meer dan één onderne

ming zich op dezelfde arbeidsplaats bevinden, is elke
werkgever verantwoordelijk voor hetgeen onder zijn toe
zicht staat.

Algemene verplichtingen

De werkgever die overeenkomstig de nationale wettelijke
regelingen en/of praktijken verantwoordelijk is voor de
arbeidsplaats, coördineert de uitvoering van alle maatre
gelen inzake veiligheid en gezondheid van de werkne
mers en preciseert in het veiligheids- en gezondheidsdo
cument het doel, de maatregelen en de wijze van uitvoe
ring van deze coördinatie.

1 . Ter verzekering van de veiligheid en de gezondheid
van de werknemers treft de werkgever de nodige maatre
gelen om ervoor te zorgen dat :

De coördinatie doet niet af aan de in Richtlijn
89/391 /EEG bepaalde verantwoordelijkheid van de indi
viduele werkgevers.

AFDELING II

VERPLICHTINGEN VAN DE WERKGEVER

Artikel 3
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4.

Ernstige bedrijfsongevallen en/of bedrijfsongevallen

met dodelijke afloop, evenals situaties die een ernstig ge
vaar vormen, worden door de werkgever zo snel moge
lijk aan de bevoegde autoriteiten gemeld.
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2. De in lid 1 bedoelde maatregelen moeten van dien
aard zijn dat elke werknemer voordat hij wordt belast
met taken in verband met de in artikel 2 bedoelde activi

teiten, en vervolgens op gezette tijden, zich medisch kan
of moet laten onderzoeken.

Artikel 4

Bescherming tegen brand, explosies en schadelijke
atmosferen

3 . Het gezondheidstoezicht kan een onderdeel vor
men van een nationaal stelsel van gezondheidszorg.

De werkgever treft op het bedrijfstype afgestemde voor
zorgsmaatregelen :

Artikel 9

— om het ontstaan en de uitbreiding van branden en ex
plosies te voorkomen, op te sporen en te bestrijden,
en

— om te verhinderen dat er explosieve en/of voor de
gezondheid schadelijke atmosferen ontstaan.

Raadpleging en deelneming van de werknemers

Raadpleging en deelneming van de werknemers en/of
hun vertegenwoordigers betreffende de door deze richt
lijn bestreken aangelegenheden hebben plaats overeen
komstig artikel 11 van Richtlijn 89/391 /EEG.
Artikel 10

Artikel 5

Vlucht- en reddingsmiddelen

De werkgever ziet erop toe dat passende vlucht- en red
dingsmiddelen beschikbaar en gebruiksklaar zijn zodat
de werknemers bij gevaar de arbeidsplaatsen ordelijk,
snel en veilig kunnen verlaten.
Artikel 6

Communicatie-, waarschuwings- en alarmsystemen

De werkgever neemt de noodzakelijke maatregelen om
de nodige alarm- en andere communicatiesystemen ter
beschikking te stellen opdat in geval van nood onmiddel
lijk hulp-, vlucht-, evacuatie- en reddingsmaatregelen
kunnen worden genomen.
Artikel 7

Voorlichting van de werknemers
1 . Onverminderd het bepaalde in artikel 10 van Richt
lijn 89/391 /EEG worden de werknemers en/of hun ver
tegenwoordigers voorgelicht over alle maatregelen die
met betrekking tot de veiligheid en de gezondheid op de
arbeidsplaatsen moeten worden getroffen, met name die

Minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid
Arbeidsplaatsen die na de in artikel 12, lid 1 , be

1.

doelde datum waarop deze richdijn van toepassing wordt
voor de eerste maal worden gebruikt, moeten aan de in
de bijlage opgenomen minimumvoorschriften inzake vei
ligheid en gezondheid voldoen.
2.

Arbeidsplaatsen die reeds vóór de in artikel 12,

lid 1 , bedoelde datum waarop deze richtlijn van toepas
sing wordt in gebruik waren, moeten zo spoedig moge
lijk, doch uiterlijk negen jaar na die datum, aan de in de
bijlage opgenomen minimumvoorschriften inzake veilig
heid en gezondheid voldoen.
3 . Bij wijziging, uitbreiding en/of verbouwing van ar
beidsplaatsen na de in artikel 12, lid 1 , bedoelde datum

waaróp deze richtlijn van toepassing wordt, treft de
werkgever de nodige maatregelen opdat de wijziging,
uitbreiding en/of verbouwing met de overeenkomstige in
de bijlage opgenomen minimumvoorschriften in overeen
stemming is.
AFDELING III

uit hoofde van de artikelen 3 tot en met 6.

2.

DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 11

De informatie moet voor de betrokken werknemers

begrijpelijk zijn.

Aanpassing van de bijlage

Louter technische aanpassingen van de bijlage als gevolg
Artikel 8

van :

Gezondheidstoezicht

1 . Om ervoor te zorgen dat de werknemers onder
passend gezondheidstoezicht staan dat afgestemd is op
de risico's voor hun veiligheid en hun gezondheid op het
werk, worden er maatregelen vastgesteld overeenkomstig
de nationale wettelijke regelingen en/of praktijken.

— de aanneming van richtlijnen inzake technische har
monisatie en normalisatie betreffende de winningsin
dustrieën in dagbouw of ondergronds,
en/of
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— technische vooruitgang, veranderingen in internatio
nale voorschriften of specificaties of in de kennis be
treffende winningsindustrieën in dagbouw of onder
gronds,

wezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële be
kendmaking van die bepalingen. De regels voor deze
verwijzing worden vastgesteld door de Lid-Staten.

worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 17

bepalingen van intern recht mede die, zij op het onder
deze richtlijn vallende gebied hebben vastgesteld of vast

van Richtlijn 89/391 /EEG.

3.

De Lid-Staten delen de Commissie de tekst van de

stellen.

Artikel 12

Winningsindustrieën met behulp van baggerwerk
Het staat de Lid-Staten vrij deze richtlijn niet toe te pas
sen op winningsindustrieën met behulp van baggerwerk,
voor zover zij erop toezien dat de betrokken werkne
mers overeenkomstig de in deze richtlijn opgenomen al
gemene beginselen inzake de bescherming van de veilig
heid en de gezondheid van werknemers worden be
schermd, rekening houdend met de specifieke risico's
van winningsindustrieën met behulp van baggerwerk.

4. De Lid-Staten brengen de Commissie om de vijf
jaar verslag uit over de praktische uitvoering van de be
palingen van deze richtlijn, onder vermelding van de
standpunten van de sociale partners.

De Commissie geeft kennis van het verslag aan het Euro
pese Parlement, de Raad, het Economisch en Sociaal
Comité, het Permanent Orgaan voor de veiligheid en de
gezondheidsvoorwaarden in de steenkolenmijnen en an
dere winningsindustrieën en aan het Raadgevend Comité
voor de veiligheid, de hygiëne en de gezondheidsbe
scherming op de arbeidsplaats.

Artikel 13

Slotbepalingen
1 . De Lid-Staten doen de nodige wettelijke en be
stuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiter
lijk 24 maanden na haar aanneming aan deze richtlijn te
voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in
kennis.

2. Wanneer de Lid-Staten de in lid 1 bedoelde bepa
lingen aannemen, wordt daarin naar deze richtlijn ver

Artikel 14

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.
Gedaan te Brussel, 3 december 1992.
Voor de Raad
De Voorzitter
G. SHEPHARD
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BIJLAGE
MINIMUMVOORSCHRIFTEN INZAKE VEILIGHEID EN GEZONDHEID BEDOELD IN ARTI

KEL 10 VAN DE RICHTLIJN

Opmerking vooraf
De in deze bijlage opgenomen verplichtingen gelden telkens als de kenmerken van de arbeidsplaats of de
activiteit, de omstandigheden of een bijzonder risico zulks vereisen.
AFDELING A

GEMEENSCHAPPELIJKE MINIMUMVOORSCHRIFTEN VOÖR WINNINGSINDUSTRIEËN IN
DAGBOUW OF ONDERGRONDS, EN VOOR HUN BOVENGRONDSE BIJGEBOUWEN
1.

Toezicht en organisatie

1.1 .

Inrichting van de arbeidsplaatsen

1.1.1 .

De arbeidsplaatsen moeten zodanig zijn ingericht dat zij een afdoende bescherming tegen risico's
bieden. Zij moeten in goede staat worden gehouden en alle gevaarlijke stoffen of aanladingen
moeten op zodanige wijze worden verwijderd of beveiligd dat zij de gezondheid en veiligheid
van de werknemers niet in gevaar kunnen brengen.

1.1.2.

Werkplekken moeten volgens ergonomische beginselen worden ontworpen en gebouwd, waarbij
er rekening mee moet worden gehouden dat de werknemers de werkzaamheden op hun werk
plek moeten kunnen volgen.

1.1.3.

Wanneer een werkplek bemand wordt door één enkele werknemer, dient deze onder voldoende

toezicht te staan of moet hij via telecommunicatiemiddelen met anderen in verbinding kunnen
blijven.

1.2 .

Verantwoordelijke persoon

Elke bemande arbeidsplaats moet te allen tijde onder toezicht staan van een verantwoordelijke
persoon, die de hoedanigheden en bekwaamheden bezit welke overeenkomstig de nationale wet
telijke regelingen en/of praktijken voor deze functie zijn vereist en die door de werkgever is
aangesteld.

De werkgever kan zelf de in de eerste alinea bedoelde leiding van de arbeidsplaats op zich
nemen indien hij de hoedanigheden en bekwaamheden bezit welke hiertoe volgens de nationale
wettelijke regelingen en/of praktijken vereist zijn.
1.3 .

Toezicht

Ten einde de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers tijdens alle
werkzaamheden te garanderen, dient voor het nodige toezicht te worden gezorgd door personen
die de hoedanigheden en bekwaamheden bezitten welke overeenkomstig de nationale wettelijke
regelingen en/of praktijken voor deze functie vereist zijn, en die door de werkgever of namens
hem zijn aangesteld en namens hem optreden.

Wanneer het veiligheids- en gezondheidsdocument zulks vereist, moet een opzichter minstens
één keer per ploegdienst een bezoek aan de bemande werkplekken brengen.
De werkgever kan zelf het in de eerste en tweede alinea bedoelde toezicht op zich nemen indien
hij de hoedanigheden en bekwaamheden bezit welke hiertoe volgens de nationale wettelijke re
gelingen en/of praktijken vereist zijn.
1 .4.

Bevoegde werknemers
Op elke bemande arbeidsplaats moet een voldoende aantal werknemers aanwezig zijn die de
voor de uitvoering van de hun opgedragen taken vereiste bekwaamheden, ervaring en opleiding
dienen te bezitten.

1.5 .

Voorlichting, instructies en scholing
De werknemers dienen de nodige voorlichting, instructies, scholing en herscholing ter bescher
ming van hun gezondheid en veiligheid te ontvangen.

De werkgever moet ervoor zorgen dat de werknemers begrijpelijke instructies ontvangen, opdat
hun veiligheid en gezondheid en die van de andere werknemers niet in gevaar komen.
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Schriftelijke instructies

Voor elke arbeidsplaats moeten schriftelijke instructies worden opgesteld om aan te geven welke
regels moeten worden in acht genomen ten einde de veiligheid en de gezondheid van de werkne
mers, alsmede het veilig gebruik van het materieel te garanderen.
Deze instructies moeten tevens aanwijzingen bevatten aangaande het gebruik van de noodappa
ratuur en de wijze waarop moet worden opgetreden in geval zich op of nabij de arbeidsplaats
een noodsituatie voordoet.

1.7.

Veilige werkmethoden

Op elke arbeidsplaats en voor elke activiteit moeten veilige werkmethoden worden toegepast.
1.8 .

Werkvergunningen
Wanneer het veiligheids- en gezondheidsdocument zulks vereist, dient een werkvergunningensys
teem te worden ingesteld voor de uitvoering van gevaarlijke werkzaamheden en voor de uitvoe
ring van gewoonlijk ongevaarlijke werkzaamheden die in combinatie met andere activiteiten ern
stige risico's kunnen meebrengen.

De werkvergunning moet door een verantwoordelijke persoon worden afgegeven vóór de aan
vang van de werkzaamheden en dient aan te geven aan welke voorwaarden moet worden vol
daan en welke voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen vóór, tijdens en na de werkzaam
heden.

1 .9.

Regelmatig onderzoek van de veiligheids- en gezondheidsmaatregelen
De werkgever dient op gezette tijden de maatregelen die zijn genomen inzake de veiligheid en
de gezondheid van de werknemers, met inbegrip van het controlesysteem voor de veiligheid en
de gezondheid, te doen onderzoeken om er voor te zorgen dat de voorschriften van de richtlijn
worden nageleefd.

2.

Mechanische en elektrotechnische apparatuur en installaties

2.1 .

Algemeen
Bij de keuze, de installatie, de ingebruikneming, de werking en het onderhoud van mechanische
en elektrotechnische apparatuur moet naar behoren rekening worden gehouden met de veiligheid
en de gezondheid van de werknemers, met inachtneming van de andere bepalingen van deze
richtlijn en van de Richtlijnen 89/392/EEG (!) en 89/655/EEG (2).

Wanneer de apparatuur zich bevindt in een zone waar brand- of explosiegevaar als gevolg van
de ontbranding van gassen, dampen of vluchtige vloeistoffen bestaat of kan bestaan, moet zij
aangepast zijn aan gebruik in een dergelijke zone.
Indien nodig moet zij worden voorzien van afdoende beschermingsmiddelen en systemen ter
beveiliging bij defecten.
2.2.

Bijzondere bepalingen
De mechanische apparatuur en installaties moeten de nodige sterkte bezitten, vrij zijn van zicht
bare gebreken en geschikt zijn voor het gebruik waarvoor zij zijn bestemd.
De elektrotechnische apparatuur en installaties moeten voldoende kracht en vermogen hebben
voor het gebruik waarvoor zij zijn bestemd.

De mechanische en elektrotechnische apparatuur en installaties dienen zodanig te zijn geïnstal
leerd en beveiligd dat elk gevaar wordt voorkomen.
3.

Onderhoud

3.1 .

Algemeen onderhoud
Er moet een geëigend plan worden opgesteld voor het systematisch inspecteren, onderhouden en,
in voorkomend geval, beproeven van mechanische en elektrotechnische apparatuur en installaties.

Onderhoud, inspectie en beproeving van enig onderdeel van de installaties en de apparatuur
moeten door een bevoegde persoon worden uitgevoerd.
Er moeten inspectie- en beproevingsrapporten worden opgesteld en naar behoren worden bijge
houden.

(') PB nr. L 183 van 29. 6. 1989, blz. 9. Richtlijn gewijzigd bij Richtlijn 91 /368 /EEG (PB nr. L 198 van 22. 7. 1991 ,
blz. 16).

O PB nr. L 393 van 30. 12 . 1989, blz. 13.
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3.2.

Onderhoud van veiligheidsapparatuur
Afdoende veiligheidsapparatuur moet steeds gebruiksklaar en in goede staat worden gehouden.

Bij het onderhoud dient naar behoren rekening te worden gehouden met de uitgeoefende activi
teiten.

4.

Bescherming tegen explosiegevaar, schadelijke atmosferen en brandgevaar

4.1 .

Algemeen

4.1.1 .

Er moeten maatregelen worden genomen voor het evalueren van de aanwezigheid en het meten
van de concentratie van schadelijke en/of potentieel explosieve stoffen in de atmosfeer.
Wanneer het veiligheids- en gezondheidsdocument zulks vereist, moeten bewakingsapparaten
voor het automatisch en continu registreren van de gasconcentraties op bepaalde plaatsen, auto
matische alarminstallaties en voorzieningen voor de automatische afsluiting van de stroomtoevoer
naar elektrische installaties en voor het automatisch stopzetten van verbrandingsmotoren worden
aangebracht.
In geval van automatische metingen, moeten de meetwaarden worden geregistreerd en bewaard
overeenkomstig de voorschriften in het veiligheids- en gezondheidsdocument.

4.1.2.

In zones waar een bijzonder brand- of explosiegevaar bestaat, mag niet worden gerookt.

In die zones mag ook geen open vuur gebruikt worden, en mogen geen werkzaamheden worden
verricht die een ontbrandingsrisico meebrengen, behalve indien er afdoende maatregelen ter pre
ventie van brand of explosies genomen zijn.
4.2.

Bescherming tegen explosiegevaar

4.2.1 .

Alle nodige maatregelen moeten worden genomen om het ontstaan en de accumulatie van explo
sieve atmosferen te gaan.

4.2.2.

In zones waar een explosierisico bestaat, moeten alle nodige maatregelen worden genomen om
ontbranding van een explosieve atmosfeer te voorkomen.

4.2.3.

Er moet een explosiepreventieplan met gedetailleerde gegevens over de vereiste apparatuur en
maatregelen worden opgesteld.

4.3.

Bescherming tegen schadelijke atmosferen

4.3.1 .

In geval van accumulaties of potentiële accumulaties van schadelijke stoffen in de atmosfeer
moeten er passende maatregelen worden genomen om deze stoffen :
a) aan de bron te elimineren of
b) aan de bron af te zuigen of te verwijderen of
c) accumulaties van dergelijke stoffen te verdunnen,
zodanig dat er geen gevaar voor de werknemers bestaat.

Het systeem moet in staat zijn dergelijke schadelijke stoffen zodanig te dispergeren dat er geen
gevaar voor de werknemers bestaat.
4.3.2.

Onverminderd het bepaalde in Richdijn 89/656/EEG (') moet, in zones waar werknemers kun
nen worden blootgesteld aan een atmosfeer die schadelijk is voor de gezondheid, een voldoende

aantal passende ademhalings- en reanimatieapparaten ter beschikking zijn.
In dergelijke gevallen moet ervoor worden gezorgd dat er op de arbeidsplaats voldoende werk
nemers aanwezig zijn die deze apparatuur kunnen bedienen.
De apparatuur moet naar behoren worden opgeslagen en onderhouden.

4.3.3.

Wanneer toxische gassen in de atmosfeer aanwezig zijn of kunnen zijn, moet een beschermings
plan met gedetailleerde gegevens over de beschikbare apparatuur en de preventieve maatregelen
beschikbaar zijn.

4.4.

Bescherming tegen brandgevaar

4.4.1 .

Wanneer arbeidsplaatsen worden ontworpen, gebouwd, uitgerust, in bedrijf gesteld, bediend of
onderhouden, moeten passende maatregelen worden genomen om te voorkomen dat er brand
ontstaat en deze brand zich verbreidt vanuit de bronnen die in het veiligheids- en gezondheids
document worden genoemd.

Er moeten voorzieningen komen om elke beginnende brand snel en doeltreffend te kunnen be
strijden
(l) PB nr. L 393 van 30. 12. 1989, blz. 18 .
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De arbeidsplaatsen moeten uitgerust zijn met passende brandbestrijdingsmiddelen en, waar no
dig, met branddetectoren en alarmsystemen.
Niet-automatische brandbestrijdingsmiddelen moeten gemakkelijk bereikbaar en te bedienen zijn

en zo nodig tegen beschadiging zijn beveiligd.

4.4.4.

Op de arbeidsplaats moeten een brandbeveiligingsplan beschikbaar zijn met gedetailleerde gege
vens over de overeenkomstig de artikelen 3, 4, 5 en 6 te nemen maatregelen om het ontstaan en
de uitbreiding van branden te voorkomen, op te sporen en te bestrijden.

4.4.5.

De signalering van de brandbestrijdingsmiddelen moet in overeenstemming zijn met de op Richt
lijn 92/58/EEG (l) gebaseerde nationale voorschriften.

Deze signalering moet op de juiste plaatsen zijn aangebracht en duurzaam zijn.
5.

Explosieven en ontstekingsmiddelen
Alleen deskundige en daartoe bevoegde personen mogen explosieven en ontstekingsmiddelen be
waren, vervoeren en gebruiken.
Deze werkzaamheden moeten zodanig georganiseerd en uitgevoerd worden, dat ze geen risico
voor de werknemers met zich brengen.

6.

Verbindingswegen

6.1 .

De arbeidsplaatsen moeten zonder gevaar toegankelijk zijn en moeten in geval van nood snel en
veilig kunnen worden verlaten.

6.2.

Verbindingswegen, met inbegrip van trappen, vaste ladders en laadplatforms, moeten zodanig
berekend, gedimensioneerd en gelegen zijn dat zij gemakkelijk, veilig en overeenkomstig hun
bestemming door voetgangers of voertuigen kunnen worden gebruikt, en dat de werknemers die
in de buurt van die wegen werken, geen enkel risico lopen.

6.3.

Bij het bepalen van de afmetingen van voor verkeer van personen en/of goederen bestemde
wegen, moet uitgegaan worden van het mogelijke aantal gebruikers en het soort bedrijf.
Wanneer op de verbindingswegen transportmiddelen worden gebruikt, moet er een veilige af
stand overblijven voor de voetgangers.

6.4.

De voor voertuigen bestemde wegen moeten op voldoende afstand van deuren, poorten, door
gangen voor voetgangers, gangen en trappen liggen.

6.5.

Het tracé van de verbindings- en toegangswegen dient duidelijk te zijn afgebakend om de be
scherming van de werknemers te kunnen garanderen.

6.6.

Wanneer voertuigen of machines de arbeidsplaatsen binnenrijden, dienen de nodige verkeersre
gels te worden vastgesteld.

7.

Arbeidsplaatsen in de open lucht

7.1 .

Werkplekken, verbindingswegen en andere locaties of installaties in de open lucht waar werkne
mers werkzaam zijn, moeten zodanig zijn ontworpen dat het verkeer van voetgangers en voer
tuigen er veilig kan plaatsvinden.

7.2.

Wanneer er onvoldoende daglicht is, moeten arbeidsplaatsen in open lucht behoorlijk zijn ver
licht door middel van kunstlicht.

7.3.

Werkplekken in de open lucht moeten, voor zover mogelijk, zodanig zijn ingericht dat de werk
nemers die er werkzaam zijn :

a) beschermd zijn tegen ongunstige weersomstandigheden en, zo nodig, tegen vallende voorwer
pen ;

b) niet zijn blootgesteld aan schadelijke geluidsniveaus of schadelijke invloeden van buiten (bij
voorbeeld gassen, dampen, stof);
c) bij gevaar hun werkplek snel kunnen verlaten of snel te hulp kunnen worden gekomen;
d) niet kunnen uitglijden of vallen.
O PB nr. L 245 van 26. 8. 1992, blz. 23.
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8.

Gevarenzones

8.1 .

De gevarenzones moeten duidelijk zichtbaar worden gesignaleerd.

8.2.

Arbeidsplaatsen waar door de aard van het werk gevarenzones, met inbegrip van valgevaar voor
werknemers of gevaar voor vallende voorwerpen, voorkomen, moeten zoveel mogelijk zijn uitge
rust met voorzieningen die moeten beletten dat werknemers deze zones zonder toestemming
betreden.

8.3.

Er moeten adequate maatregelen worden getroffen om de werknemers die de gevarenzone mo
gen betreden, te beschermen.

9.

Vluchtwegen en nooduitgangen

9.1 .

Bij gevaar moeten alle werkplekken snel en optimaal veilig door de werknemers kunnen worden
ontruimd.

9.2.

De vluchtwegen en nooduitgangen moeten vrij blijven en via de kortste weg leiden naar de open
lucht, een veiligheidszone, een veilig verzamelpunt of een veilig evacuatiestation.

9.3.

Het aantal, de locatie en de afmetingen van de vluchtwegen en nooduitgangen zijn afhankelijk
van het gebruik, de uitrusting en de afmetingen van de arbeidsplaatsen, alsmede van het maxi
mumaantal personen dat zich op deze plaatsen kan ophouden.

9.4.

Deuren van nooduitgangen moeten naar buiten kunnen worden geopend.

Deuren van nooduitgangen mogen niet op zodanige wijze gesloten zijn dat zij niet gemakkelijk
en onmiddellijk kunnen worden geopend door iedereeen die ze in geval van nood zou moeten
gebruiken.

9.5.

Deuren van nooduitgangen mogen niet op slot zijn.

'

De vluchtwegen en nooduitgangen alsmede de verbindingswegen en deuren die tot deze vlucht
wegen en nooduitgangen toegang geven, mogen niet door voorwerpen zijn geblokkeerd, opdat
zij steeds onbelemmerd kunnen worden gebruikt.

9.6.

Bij het uitvallen van de verlichting moeten de vluchtwegen en nooduitgangen die verlichting
behoeven, met een voldoende sterke noodverlichting zijn uitgerust.

9.7.

De signalering van de specifieke vluchtwegen en nooduitgangen moet in overeenstemming zijn
met de op Richtlijn 92/58/EEG gebaseerde nationale voorschriften.

10.

Evacuatie- en reddingsmiddelen

10.1 .

De werknemers moeten worden getraind in het uitvoeren van de handelingen die in noodgeval
len moeten worden verricht.

10.2.

Op daarvoor geschikte en gemakkelijk bereikbare plaatsen moet gebruiksklare reddingsappara
tuur beschikbaar zijn die gemarkeerd dient te zijn overeenkomstig de op Richtlijn 92/58/EEG
gebaseerde nationale voorschriften.

11 .

Veiligheidsoefeningen

Op alle normaliter bemande arbeidsplaatsen moeten op gezette tijden veiligheidsoefeningen wor
den gehouden.

Deze oefeningen zijn er met name op gericht werknemers aan wie in noodgevallen concrete
taken worden opgedragen waarbij noodapparatuur moet worden gebruikt, gehanteerd of be
diend, hierin te trainen en hun bekwaamheid ter zake te controleren.

Zo nodig dienen de werknemers zich ook te kunnen trairlen in het gebruik, het hanteren of het
bedienen van die apparatuur.
12.

Eerste-hulpuitrusting

12.1 .

Overal waar de arbeidsomstandigheden dat vereisen, dient aan de werkzaamheden aangepaste
eerste-hulpuitrusting beschikbaar te zijn.
Deze uitrusting moet duidelijk gesignaleerd en gemakkelijk bereikbaar zijn.

12.2.

Wanneer de grootte van de arbeidsplaats, de aard van de werkzaamheden en de frequentie van
de ongevallen zulks vereisen, moeten er één of meer eerste-hulpposten worden ingericht.
In de eerste-hulpposten moeten duidelijk zichtbare instructies voor eerste hulp bij ongevallen zijn
aangebracht.
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De eerste-hulpposten moeten voorzien zijn van de noodzakelijke eerste-hulpuitrusting en gemak
kelijk met brancards kunnen worden betreden.
Deze posten moeten overeenkomstig de op Richtlijn 92/58/EEG gebaseerde nationale voor
schriften zijn gemarkeerd.

12.4.

Op alle plaatsen waar de werkomstandigheden zulks vereisen, moet eerste-hulpmateriaal aanwe
, zig zijn.

Dit materiaal moet duidelijk gesignaleerd en gemakkelijk bereikbaar zijn.
12.5.

Een voldoende aantal werknemers moet worden getraind in het gebruik van het verstrekte eer
ste-hulpmateriaal.
~

13.

Naturlijke en kunstmatige verlichting

13.1 .

Elke arbeidsplaats moet overal zodanig verlicht zijn dat er voldoende licht is voor de gezondheid
en de veiligheid van de werknemers.

13.2.

Op de arbeidsplaatsen moet, voor zover mogelijk, voldoende daglicht kunnen binnenkomen en
dienen rekening houdend met de klimatologische omstandigheden de nodige voorzieningen voor
een adequate kunstverlichting aanwezig te zijn om de veiligheid en gezondheid van de werkne
mers te beschermen.

13.3.

De verlichtingsinstallaties in de werkruimten en verbindingswegen moeten zodanig aangebracht
zijn dat de verlichting geen ongevallenrisico's voor de werknemers oplevert.

13.4.

Arbeidsplaatsen waar werknemers bij het uitvallen van de kunstverlichting aan risico's zijn bloot
gesteld, moeten met een voldoende sterke noodverlichting zijn uitgerust.

Waar dat niet mogelijk is, dienen de werknemers over individuele verlichting te beschikken.
14.

Sanitaire voorzieningen

14.1 .

Kleedkamers en garderobe/casten

14.1.1 .

Wanneer de werknemers speciale werkkledij moeten dragen en men van hen om redenen van
gezondheid of welvoeglijkheid niet kan verlangen dat zij zich elders verkleden, moeten er pas
sende kleedkamers beschikbaar worden gesteld.
De kleedkamers moeten gemakkelijk toegankelijk zijn, voldoende ruim zijn, en met stoelen of
banken zijn uitgerust.

14.1.2.

De kleedkamers moeten voldoende ruim bemeten zijn en zodanig zijn uitgerust dat elke werkne
mer zijn kleding tijdens de werktijd achter slot kan bewaren.

Indien de omstandigheden zulks vereisen (bij voorbeeld aanwezigheid van gevaarlijke stoffen,
vocht, vuil), moeten voor werkkleding en persoonlijke kleding afzonderlijke kasten beschikbaar
zijn.

Er moeten voorzieningen zijn aangebracht om natte werkkleding te kunnen drogen.
14.1.3.

Er moet worden voorzien in aparte kleedkamers voor mannen en vrouwen, dan wel in geschei
den gebruik van de kleedkamers.

14.1.4.

Wanneer er geen kleedkamers vereist zijn in de zin van punt 14.1.1 , moet elke werknemer kun
nen beschikken over een plaats om zijn kleding op te hangen.

14.2.

Doucheruimten en wastafels

14.2.1 .

Wanneer zulks wegens de aard van de werkzaamheden of om redenen van hygiëne vereist is,
moet er een voldoende aantal geschikte douches ter beschikking staan van de werknemers.
Er moet worden voorzien in aparte doucheruimten voor mannen en vrouwen, dan wel in ge
scheiden gebruik van de doucheruimten.

14.2.2.

De doucheruimten moeten voldoende ruim bemeten zijn om iedere werknemer in staat te stellen

zich ongehinderd en onder hygiënisch verantwoorde omstandigheden te wassen.
De doucheruimten moeten voorzien zijn van warm en koud water.
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14.2.3.

Wanneer er geen doucheruimten vereist zijn in de zin van punt 14.2.1 , eerste alinea, moeten er
dicht bij de werkplek en de kleedkamers voldoende geschikte wastafels met warm en koud water
zijn aangebracht.

Er moet worden voorzien in aparte wastafels voor mannen en vrouwen, dan wel in gescheiden
gebruik van wastafels, wanneer zulks om redenen van welvoeglijkheid noodzakelijk is.
14.3.

Toiletten en wastafels

In de buui^ van hun werkplek, ontspanningsruimten, kleedkamers, douche- of wasruimten die
nen de werknemers te beschikken over speciale ruimten met een voldoende aantal toiletten en
wastafels.

Er moet worden voorzien in aparte toiletten voor mannen en vrouwen, dan wel in gescheiden
gebruik van de toiletten.

Voor de ondergrondse winningsindustrieën mogen de in dit punt bedoelde sanitaire voorzienin
gen zich bovengronds bevinden.
15.

Mijnafval- en andere opslagplaatsen

Mijnafvalopslagplaatsen, puinhopen, slakkenbergen en andere opslagplaatsen, alsook bezinkings
bekkens, moeten zodanig ontworpen, gebouwd, ingericht en onderhouden zijn dat de stabiliteit
ervan, evenals de veiligheid en de gezondheid van de werknemers, gewaarborgd is.
16.

Bovengrondse bijgebouwen (aanvullende bijzondere bepalingen)

16.1 .

Stabiliteit en stevigheid
Arbeidsplaatsen moeten zodanig zijn ontworpen, gebouwd, ingericht, bediend, gecontroleerd en
onderhouden dat zij aan de te verwachten omgevingskrachten weerstand kunnen bieden.
Zij dienen een constructie en een stevigheid te hebben die zijn afgestemd op het gebruik dat
ervan wordt gemaakt.

16.2.

Vloeren, muren, plafonds en daken van de ruimten

16.2.1 .

Vloeren van ruimten moeten vrij zijn van hobbels, putten of gevaarlijke hellingen : zij moeten
vast, stabiel en slipvrij zijn.

De arbeidsplaatsen waar werkplekken zijn ingericht, moeten voldoende thermisch geïsoleerd
zijn, rekening houdend met de aard van het bedrijf en van de lichamelijke activiteit van de
werknemers.

16.2.2.

Het oppervlak van vloeren, muren en plafonds van de ruimten moet van zodanige aard zijn dat
zij kunnen worden schoongemaakt en onderhouden ten einde passende hygiënische omstandig
heden te verkrijgen.

16.2.3.

Transparante of lichtdoorlatende wanden, met name volledig glazen wanden, in ruimten of in de
omgeving van werkplekken en verbindingswegen moeten duidelijk zijn gemarkeerd en van veilig
heidsmaterialen zijn vervaardigd of op zodanige wijze van die werkplekken en verbindingswegen
zijn afgescheiden dat de werknemers niet met deze wanden in aanraking kunnen komen en ook
niet gewond kunnen raken wanneer deze breken.

16.2.4.

Toegang tot daken van materialen die niet voldoende weerstand bieden, is slechts toegestaan
indien uitrusting wordt verstrekt waardoor het werk veilig kan worden uitgevoerd.

16.3.

Afmetingen en luchtvolume van ruimten — Bewegingsruimte op de werkplek

16.3.1 .

De oppervlakte, de hoogte en het luchtvolume van de werkruimten moeten toereikend zijn om
de werknemers in staat te stellen hun werk zonder gevaar voor veiligheid, gezondheid of welzijn
uit te voeren.

16.3.2.

De afmetingen van het vrije oppervlak van de werkplek moeten zodanig zijn dat de werknemer
bij zijn taakuitoefening over voldoende bewegingsvrijheid beschikt en zijn werk op veilige wijze
kan uitvoeren.

16.4.

Ramen en bovenlicbtvoorzieningen

16.4.1 .

Ramen, bovenlichtvoorzieningen en ventilatievoorzieningen die geopend, ingesteld en vastgezet
kunnen worden, moeten zodanig ontworpen zijn dat een veilige werking gegarandeerd is.
Deze voorzieningen moeten zodanig zijn aangebracht dat ze in geopende stand geen gevaar
voor de werknemers opleveren.

16.4.2.

Ramen en bovenlichtvoorzieningen moeten zonder gevaar kunnen worden schoongemaakt.
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16.5.

Deuren en poorten

16.5.1 .

Plaats, aantal en afmetingen van deuren en poorten alsook de materialen waarvan zij zijn ver
vaardigd, worden bepaald door de aard en het gebruik van de vertrekken of ruimten.
Op transparante deuren moet op ooghoogte een signalisering zijn aangebracht.
Klapdeuren en -poorten moeten transparant zijn of van transparante panelen zijn voorzien.
Wanneer de transparante of lichtdoorlatende oppervlakken van deuren en poorten niet van vei
ligheidsmateriaal vervaardigd zijn en als het gevaar bestaat dat werknemers gewond raken als

16.5.2.
16.5.3.
16.5.4.
16.5.5.

16.5.6.
16.5.7.

16.5.8.

16.5.9.

16.6.
16.6.1 .

een deur of een poort breekt, moeten deze oppervlakken tegen indrukken worden beveiligd.
Schuifdeuren moeten voorzien zijn van een veiligheidssysteem waardoor zij niet uit hun rails
kunnen lopen en onverwacht omvallen.
Deuren en poorten die naar boven toe opengaan, moeten voorzien zijn van een veiligheids
systeem waardoor zij niet onverwacht kunnen terugvallen.
Deuren op het traject van vluchtwegen moeten op een passende wijze gemarkeerd zijn.
Deze deuren moeten zonder speciale hulp te allen tijde van binnenuit kunnen worden geopend.
Wanneer de arbeidsplaats bemand is, dienen de deuren te kunnen worden geopend.
In de onmiddellijke nabijheid van poorten die hoofdzakelijk voor het verkeer van voertuigen zijn
bestemd, moeten zich, tenzij de doorgang voor voetgangers veilig is, deuren voor voetgangers
bevinden die duidelijk zichtbaar gesignaleerd zijn en voortdurend vrij moeten blijven.
Automatische deuren en poorten moeten zodanig functioneren dat zij voor de werknemers geen
risico's opleveren.
Zij moeten uitgerust zijn met gemakkelijk herkenbare en toegankelijke noodstopvoorzieningen
en moeten ook met de hand kunnen worden geopend, tenzij ze bij een energiestoring automa
tisch opengaan.

Luchtverversing in besloten werkruimten
In besloten werkruimten moet ervoor worden gezorgd dat, rekening houdend met de werkme
thoden en de door de werknemers te leveren lichamelijke inspanningen, voldoende reine lucht
aanwezig is.

Indien een luchtverversingsinstallatie wordt gebruikt, moet deze altijd bedrijfsklaar zijn.
Storingen moeten door een controlesysteem worden gemeld als dat noodzakelijk is voor de ge
zondheid van de werknemers.

16.6.2.

Indien airconditioningsinstallaties of mechanische ventilatieinstallaties worden gebruikt, moeten
die op zodanige wijze functioneren dat de werknemers niet aan hinderlijke tocht worden bloot
gesteld.
Elke aanlading en ongerechtigheid die via verontreiniging van de ingeademde lucht een onmid
dellijk gevaar kan meebrengen voor de gezondheid van de werknemers, moet snel worden ver
wijderd.

16.7.
16.7.1 .

Temperatuur in de ruimten
De temperatuur in de werkruimten moet gedurende de arbeidstijd afgestemd zijn op het mense
lijk organisme, rekening houdend met de werkmethoden en de door de werknemers te leveren
lichamelijke inspanningen.

16.7.2.

De temperatuur van ontspanningsruimten, ruimten voor het personeel met avond- en nacht
dienst, sanitaire ruimten, kantines en eerste-hulpruimten moet op de specifieke bestemming van
deze ruimten zijn afgestemd.
Ramen, bovenlichtvoorzieningen en glazen wanden moeten zodanig geconstrueerd zijn dat, re
kening houdend met het soort werk en de aard van de arbeidsplaats, overmatig zonlicht op de
arbeidsplaatsen wordt vermeden.

16.7.3.

16.8.
16.8.1 .

16.8.2.
16.8.3.

Ontspanningsruimten
Wanneer de veiligheid of de gezondheid van de werknemers, met name wegens de aard van de
werkzaamheden of het personeelsbestand dat een bepaald aantal personen overtreft, zulks ver
eisen, moeten de werknemers de beschikking kunnen hebben over een gemakkelijk toegankelijke
ontspanningsruimte.

Dit geldt niet voor personeel dat werkzaam is in kantoorruimten of soortgelijke werkruimten die
tijdens werkonderbrekingen dezelfde ontspanningsmogelijkheden bieden.
Ontspanningsruimten moeten voldoende ruim bemeten zijn en uitgerust met voldoende tafels en
stoelen met rugleuning, rekening houdend met het aantal werknemers.
In de ontspanningsruimten moeten de nodige maatregelen worden getroffen om niet-rokers te
beschermen tegen hinder door tabaksrook.
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Indien de werktijd regelmatig en frequent wordt onderbroken en er geen ontspanningsruimten
voorhanden zijn, moet het personeel daar waar de veiligheid of de gezondheid van de werkne
mers dit vereist, de beschikking krijgen over andere ruimten waar het zich tijdens werkonderbre
kingen kan ophouden.
In bedoelde ruimten moeten de nodige maatregelen zijn getroffen om niet-rokers te beschermen
tegen hinder door tabaksrook.

17.

Zwangere vrouwen en zogende moeders

Zwangere vrouwen en zogende moeders moeten onder behoorlijke omstandigheden in liggende
positie kunnen rusten.
18 .

Gehandicapte werknemers

Bij de inrichting van de arbeidsplaatsen moet in voorkomend geval met gehandicapte werkne
mers rekening worden gehouden.
Dit geldt met name voor deuren, verbindingswegen, trappen, doucheruimten, wastafels, toiletten,
en werkplekken die rechtstreeks door gehandicapte werknemers worden gebruikt of bemand.
AFDELING B

SPECIALE MINIMUMVOORSCHRIFTEN VOOR WINNINGSINDUSTRIEËN IN DAGBOUW

1.

Algemeen

1.1 .

Onverminderd artikel 3, lid 2, dient de werkgever die overeenkomstig de nationale wettelijke
regelingen en/of praktijken verantwoordelijk is voor de arbeidsplaats welke onder deze afde
ling B valt, ervoor te zorgen dat uit het veiligheids- en gezondheidsdocument blijkt dat alle
relevante maatregelen zijn genomen om de veiligheid en gezondheid van de werknemers zowel
in normale situaties als in noodsituaties te beschermen.

1.2.

Het veiligheids- en gezondheidsdocument dient regelmatig te worden bijgewerkt en op de ar
beidsplaatsen beschikbaar te zijn.

De werkzaamheden moeten overeenkomstig de bepalingen van het veiligheids- en gezondheids
document worden uitgevoerd.
2.

Ontginning

2.1 .

Bij de planning van de werkzaamheden moet men rekening houden met de in het veiligheids- en
gezondheidsdocument vermelde elementen inzake het gevaar van instortingen of grondverschui
vingen.

Derhalve moeten, bij wijze van preventieve maatregel, de hoogte en de helling van de afgravings
en ontginningsfronten worden vastgesteld, rekening houdend met de bodemgesteldheid en met
de wijze van ontginning.

2.2.

De terrassen en verkeerswegen dienen voldoende stabiel te zijn voor de daar gebruikte machines.

Zij moeten zodanig aangelegd en onderhouden worden dat de machines zonder risico verplaatst
kunnen worden.

2.3.

Vóór het begin of de hervatting van de werkzaamheden moeten de afgravings- en ontginnings
fronten boven de werkterreinen of de verkeerswegen geïnspecteerd worden, om na te gaan of er
geen instabiele massa's of rotsblokken zijn.

Zo nodig moeten losse steenblokken uit de wanden worden verwijderd.
2.4.

Bij het ontginnen van fronten of steenhopen moet gewaakt worden voor het ontstaan van insta
biliteit.

AFDELING C

SPECIALE MINIMUMVOORSCHRIFTEN VOOR ONDERGRONBSE WINNINGSINDUSTRIEËN

1.

Algemeen

1.1 .

Onverminderd artikel 3, lid 2, dient de werkgever die overeenkomstig de nationale wettelijke
regelingen en/of praktijken verantwoordelijk is voor de arbeidsplaats welke onder deze afde
ling C valt, ervoor te zorgen dat uit het veiligheids- en gezondheidsdocument blijkt dat alle
relevante maatregelen zijn genomen om de veiligheid en gezondheid van de werknemers zowel
in normale situaties als in noodsituaties te beschermen.

'
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Het veiligheids- en gezondheidsdocument dient geregeld te worden bijgewerkt en op de arbeids
plaats beschikbaar te zijn.
De werkzaamheden moeten overeenkomstig de bepalingen van het veiligheids- en gezondheids
document worden uitgevoerd.

2.

Plattegronden van de ondergrondse werken

2.1 .

Er dienen plattegronden van de ondergrondse werken te worden gemaakt, op een schaal die een
duidelijke voorstelling mogelijk maakt.
Behalve de galerijen en de ontginningswerkzaamheden moeten alle bekende factoren die van
invloed kunnen zijn op de ontginning en de veiligheid daarvan worden aangegeven.

De plattegronden moeten gemakkelijk toegankelijk zijn en zolang bewaard worden als met het
oog op de veiligheid noodzakelijk is.
2.2.

De plattegronden van de ondergrondse werken moeten geregeld worden bijgewerkt en beschik
baar zijn op de arbeidsplaats.

3.

Uitgangen

Iedere ondergrondse ontginning moet via ten minste twee afzonderlijke uitgangen met de opper
vlakte in verbinding staan ; deze uitgangen moeten degelijk geconstrueerd zijn en gemakkelijk
toegankelijk voor de ondergrondse werknemers.
Wanneer voor het gebruik van deze uitgangen een bijzondere krachtsinspanning van de werkne
mers nodig is, dienen zij uitgerust te zijn met mechanische transportmiddelen voor de werkne
mers .

4.

Werken

Werken waar ondergrondse werkzaamheden worden verricht, moeten zodanig worden aange
legd, gebruikt, uitgerust en onderhouden dat de werknemers er met een minimum aan risico
kunnen werken en zich bewegen.

In de galerijen moet een bewegwijzering worden aangebracht, zodat de werknemers zich gemak
kelijk kunnen oriënteren.
5.

Transport

5.1 .

De transportinstallaties moeten zodanig worden aangelegd, gebruikt en onderhouden, dat de
veiligheid en de gezondheid van de werknemers die ze besturen of gebruiken, of zich in de
nabijheid ervan ophouden, gewaarborgd is.

5.2.

Wanneer werknemers met mechanische transportmiddelen worden vervoerd, dient te worden ge
zorgd voor passende voorzieningen en speciale schriftelijke instructies.

6.

Ondersteuning en stabiliteit

Zo snel mogelijk na het delven moeten er ondersteuningen worden aangebracht, behalve wan
neer dit vanwege de stabiliteit van het terrein niet noodzakelijk is voor de veiligheid van de
werknemers. Deze ondersteuningen moeten volgens schema's en schriftelijke instructies worden
aangebracht.

Alle voor werknemers toegankelijke werkplekken moeten regelmatig op de stabiliteit van het
terrein worden onderzocht, en bij het onderhoud van de ondersteuningen moet rekening worden
gehouden met de uitkomsten van dat onderzoek.
7.

Ventilatie

7.1 .

Alle normaal toegankelijke ondergrondse werkterreinen dienen behoorlijk geventileerd te wor
den.

Door middel van een permanente ventilatie moet, met een voldoende veiligheidsmarge, gezorgd
worden voor:

— een gezonde atmosfeer;

— een atmosfeer waarin het explosiegevaar en het gevaar voor stofdeeltjes die ingeademd kun
nen worden, onder controle worden gehouden ;
— een atmosfeer waarin de arbeidsomstandigheden tijdens de werktijd adequaat zijn, gelet op
de gebruikte werkmethoden en de fysieke belasting van de werknemers.
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7.2.

Wanneer de natuurlijke ventilatie niet voldoet aan de eisen van punt 7.1 , moet de hoofdventilatie
door een of meer mechanische ventilatoren verzorgd worden.

Er moeten maatregelen worden getroffen om een constante en continue ventilatie te garanderen.
De onderdruk van de hoofdventilatoren moet voortdurend gecontroleerd worden, en er dient
een automatisch alarm te zijn voor het geval deze onverwacht uitvallen.

7.3.

De parameters van de ventilatie dienen regelmatig te worden gemeten en de resultaten van deze
metingen dienen geregistreerd te worden.
Er dient een plattegrond met alle nuttige gegevens van het ventilatiesysteem te worden opgesteld
en regelmatig bijgewerkt; deze plattegrond dient op de arbeidsplaats beschikbaar te zijn.

8.

Mijngashoudende mijnen of groeven

8.1 .

Onder een mijngashoudende mijn of groeve wordt verstaan : iedere mijn of ondergrondse groeve
waar mijngas in zulke hoeveelheden kan vrijkomen dat het risico van het ontstaan van een explo
sieve atmosfeer niet kan worden uitgesloten.

8.2.

Een of meer mechanische ventilatoren dienen voor de hoofdventilatie te zorgen.

8.3.

Bij de ontginning moet rekening worden gehouden met het vrijkomen van mijngas.
Er dienen maatregelen te worden genomen om de risico's in verband met mijngas zoveel moge
lijk te elimineren.

8.4.

De secundaire luchtverversing dient beperkt te blijven tot de ontsluitingswerkzaamheden, de
voorbereidende werken en de terugwinningswerken, en tot ruimten die rechtstreeks in verbinding
staan met de hoofdluchtstroom.

De ontginningsvelden mogen alleen door secundaire luchtverversing geventileerd worden, wan
neer er passende aanvullende maatregelen genomen zijn om de veiligheid en de gezondheid van
de werknemers te waarborgen.

8.5.

Naast de onder punt 7.3 genoemde ventilatiemaatregelen dienen ook mijngasmetingen te worden
verricht.

Wanneer het veiligheids- en gezondheidsdocument dit vereist, moet het mijngasgehalte in de
luchtkeren van gemechaniseerde winplaatsen en van ontginningsvelden waar de kamer-breuk
bouwmethode wordt toegepast, evenals in de zone van het front van de werkpunten waar me
chanisch gedolven wordt in slopgangen, voortdurend gecontroleerd worden.
8.6.

Alleen explosieven en ontstekingsmiddelen die speciaal bedoeld zijn voor mijngashoudende mij
nen mogen worden gebruikt.

8.7.

De bepalingen van punt 4.1.2 van afdeling A worden voor de volgende tekst vervangen :

— Het is verboden te roken, of rooktabak of enig voorwerp waarmee vuur kan worden gemaakt
bij zich te hebben.

— Het werken met lasbranders, het lassen of andere vergelijkbare werkzaamheden zijn slechts
bij uitzondering toegestaan, en alleen wanneer er specifieke maatregelen ter bescherming van
de gezondheid en de veiligheid van de werknemers zijn genomen.

9.

Mijnen of groeven met ontvlambaar stof

9.1 .

Steenkolenmijnen worden beschouwd als mijnen met ontvlambaar stof, behalve wanneer het vei
ligheids- en gezondheidsdocument aangeeft dat geen enkele van de ontgonnen aders stof bevat
dat een explosie zou kunnen voortplanten.

9.2.

In mijnen met ontvlambaar stof zijn de bepalingen van de punten 8.6 en 8.7 van deze afdeling C
van overeenkomstige toepassing.

9.3.

Er dienen maatregelen te worden getroffen om de aanladingen van ontvlambaar stof te vermin
deren en te verwijderen, te neutraliseren of te fixeren.

9.4.

De voortplanting van explosies van ontvlambaar stof en/of van mijngas, die verdere explosies van
ontvlambaar stof zouden kunnen veroorzaken, moet worden tegengegaan door middel van een
systeem van ontploffingsgrendels.
De plaatsing van deze grendels dient te worden aangegeven in een regelmatig bijgewerkt docu
ment, dat op de arbeidsplaats beschikbaar dient te zijn.

31 . 12 . 92

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

31 . 12. 92

Nr. L 404/25

10.

Plotselinge gasuitbarstingen, instortingen en waterdoorbraken

10.1 .

In zones waar zich gasuitbarstingen (waarbij eventueel gesteente of delfstoffen kunnen worden
weggeslingerd), instortingen of waterdoorbraken kunnen voordoen, moet een winningspro
gramma worden opgesteld en uitgevoerd dat zoveel mogelijk gericht is op een veilig werksysteem
en op de bescherming van de werknemers.

10.2.

Er dienen maatregelen te worden genomen om de gevarenzones te kunnen herkennen, om de
werknemers die in of in de richting van die zones werken te beschermen, en om de risico's te
beheersen.

11 .

Branden, zelfontbrandingen en temperatuurstijgingen

11.1 .

Er dienen maatregelen te worden genomen om temperatuurstijgingen te voorkomen of althans
vroegtijdig te constateren.

11.2.

Wanneer bij ondergrondse werkzaamheden brandbare materialen worden gebruikt, dienen de
aangevoerde hoeveelheden tot het strikt noodzakelijke minimum beperkt te blijven.

11.3.

Indien van hydraulische vloeistoffen (vloeistoffen voor de mechanisch-hydrostatische en/of
hydrokinetische overbrenging van energie) gebruik moet worden gemaakt, dienen met het oog
op het voorkomen van brand en het uitbreiden daarvan, vpor zover mogelijk, moeilijk ontvlam
bare vloeistoffen te worden gebruikt.

De hydraulische vloeistoffen moeten voldoen aan specificaties en beproevingsvoorwaarden be
treffende de brandbaarheid ervan alsmede aan hygiënecriteria.
Indien gebruik wordt gemaakt van hydraulische vloeistoffen die niet aan de in de tweede alinea
bedoelde specificaties, voorwaarden en criteria beantwoorden, dienen aanvullende voorzorgs
maatregelen te worden genomen om het toegenomen risico van brand en de uitbreiding daarvan
te vermijden.

12.

Voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de evacuatie van de werknemers

Om zich bij gevaar veilig te kunnen terugtrekken, dienen de werknemers, afhankelijk van het
risico, te beschikken over een zelfreddingsapparaat dat de ademhaling beschermt en dat zij
voortdurend binnen handbereik dienen te houden.

Zij moeten in het gebruik daarvan worden geïnstrueerd.

Dit apparaat moet bij de betrokken installatie worden bewaard en de werking ervan dient regel
matig te worden gecontroleerd.
13.

Verlichting

De bepalingen van punt 13 van afdeling A worden door de volgende tekst vervangen :
— De werknemers dienen over een individuele, voor het werk geschikte lamp te beschikken.
— De werkplekken dienen voor zover mogelijk voorzien te zijn van voldoende kunstmatige ver
lichting voor de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers.
— De verlichtingsinstallaties dienen zodanig te zijn aangebracht dat het type verlichting geen
ongevallenrisico voor de werknemers oplevert.
14.

Controle van de aanwezigheid ondergronds

Het werk dient zodanig georganiseerd te zijn dat op ieder gegeven moment kan worden vastge
steld wie er ondergronds is.
15.

Reddingsdienst

Om bij elke grote ramp snel en doeltreffend de nodige actie te kunnen ondernemen, moet er een
adequate reddingsdienst zijn.
Om in iedere ondergrondse winplaats of verkenningsgalerij te kunnen ingrijpen, moet deze
dienst over een voldoende aantal getrainde reddingswerkers en over passend materieel beschik
ken.
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BESLUIT VAN DE RAAD

van 14 december 1992

betreffende de sluiting van de Overeenkomst inzake handel en samenwerking tussen de Euro
pese Economische Gemeenschap en Macao
(92/605/ EEG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, inzonderheid op de artike

Artikel 2

De Voorzitter van de Raad verricht de kennisgeving be
doeld in artikel 19 van de Overeenkomst (2).

len 113 en 235,
Artikel 3

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europese Parlement ('),
Overwegende dat de Overeenkomst inzake handel en sa
menwerking tussen de Europese Economische Gemeen
schap en Macao dient te worden goedgekeurd,

De Gemeenschap wordt in de bij artikel 16 van de Over
eenkomst opgerichte Gemengde Commissie vertegen
woordigd door de Commissie, bijgestaan door vertegen
woordigers van de Lid-Staten.
Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen.

BESLUIT :

Artikel 1

Gedaan te Brussel, 14 december 1992.

De Overeenkomst inzake handel eii samenwerking tus
sen de Europese Economische Gemeenschap en Macao
wordt namens de Gemeenschap goedgekeurd.

Voor de Raad
De Voorzitter

De tekst van de Overeenkomst is aan dit besluit gehecht.

0) PB nr. C 337 van 21 . 12. 1992 .

N. LAMONT

(2) Zie bladzijde 32 van dit Publikatieblad.
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OVEREENKOMST

inrake handel en samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en Macao
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

enerzijds, en
DE REGERING VAN MACAO,

anderzijds,

OVERWEGENDE dat de Europese Economische Gemeenschap, hierna de „Gemeenschap" genoemd, en
Macao hun commerciële en economische betrekkingen wensen tot ontwikkeling te brengen, uit te breiden
en te verdiepen ;
OVERWEGENDE dat het wenselijk is de tussen beide partijen bestaande banden te verstevigen door
samenwerking tussen Macao en de Gemeenschap op gebieden welke van gemeenschappelijk belang zijn;
ONDER BEVESTIGING VAN hun gehechtheid aan de democratische waarden en aan de eerbiediging
van de mensenrechten ;

VERKLARENDE dat de hoofddoelstelling van deze Overeenkomst de uitbreiding, de verdieping en de
diversificatie van de betrekkingen tussen de partijen in hun wederzijds belang is ;
VERLANGENDE het handelsverkeer te intensiveren en te diversifiëren, en een zich op evolutieve en prag
matische wijze ontwikkelend samenwerkingsbeleid te voeren ;
OVERTUIGD van het belang van de regels en beginselen van de Algemene Overeenkomst betreffende
Tarieven en Handel (GATT) voor een vrije en zich voortdurend uitbreidende internationale handel, en
onder bevestiging van de in het kader van genoemde Overeenkomst aangegane verbintenissen,

HEBBEN OMTRENT DE VOLGENDE BEPALINGEN
OVEREENSTEMMING BEREIKT :

Artikel 1

Grondslag van de samenwerking
Beide overeenkomstsluitende partijen verbinden zich tot

b) de betalingswijzen en het overmaken van de verschul
digde bedragen ;

c) de voorschriften, procedures en formaliteiten betref
fende inklaring, doorvoer, opslag in entrepots en
overlading van ingevoerde of uitgevoerde goederen ;

het uitbreiden van hun betrekkingen en zijn vastbesloten
de ontwikkeling van hun samenwerking te bevorderen
met inachtneming van de speciale situatie en het onwik
kelingsniveau van Macao.

d) de administratieve formaliteiten voor het verstrekken
van invoer- of uitvoervergunningen ;

De samenwerking tussen de Gemeenschap en Macao
evenals de tenuitvoerlegging van deze Overeenkomst
steunen op de eerbiediging van de beginselen van de de

e) de heffingen en andere binnenlandse belastingen die
' al dan niet rechtstreeks op ingevoerde of uitgevoerde
diensten en goederen worden gelegd;

mocratie en van de mensenrechten, die van het beleid

van de Gemeenschap en van Macao de grondslag vor
men .

HOOFDSTUK I

f) de wetten, verordeningen en voorschriften betref
fende de verkoop, het te koop aanbieden, het kopen,
het vervoer, de distributie of het gebruik van goede
ren in de binnenlandse markt.

COMMERCIËLE SAMENWERKING
Artikel 2

2.

Overeenkomstig de bepalingen van de Algemene

Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel is lid 1

1 . De overeenkomstsluitende partijen bevestigen hun
wederzijdse verbintenissen overeenkomstig de bepalingen
van de Algemene Overeenkomst betreffende Tarieven en

niet van toepassing wanneer het gaat om :

Handel en passen in hun handelsbetrekkingen op elkaar
de meest-begunstigingsclausule toe voor alles wat betreft:

a) voordelen die door een van de overeenkomstsluitende
partijen worden toegekend met als doel of ingevolge
het in het leven roepen van een douane-unie of een
vrijhandelszone ;

a) de douanerechten en belastingen van om het even
welke soort op of in verband met de in- of uitvoer, de
wederuitvoer of doorvoer van goederen met inbegrip
van de procedures voor het heffen van deze rechten
en belastingen ;

b) andere overeenkomstig genoemde Algemene Over
eenkomst toegekende voordelen.
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Artikel 3

De overeenkomstsluitende partijen verbinden zich ertoe
een maximale ontwikkeling en diversificatie van hun we
derzijds handelsverkeer te bevorderen met inachtneming
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— de oprichting van gemengde bedrijven;
— de overdracht van technologie;

— de samenwerking tussen financiële instellingen;

van hun onderscheiden economische situatie, en verlenen

elkaar wederzijds de ruimst mogelijke faciliteiten.

HOOFDSTUK II

ANDERE SAMENWERKINGSGEBIEDEN

— acties zoals bezoeken, contacten en maatregelen ter
bevordering van de samenwerking tussen personen en
delegaties die bedrijven of economische organisaties
vertegenwoordigen;

— de organisatie van studiebijeenkomsten en symposia.

Artikel 4

Artikel 6

Beide overeenkomstsluitende partijen, waarvan de be
langrijkste doelstellingen met name zijn het bevorderen
van de ontwikkeling van hun economieën en levensstan

De overeenkomstsluitende partijen moedigen de ontwik
keling en de diversificatie aan van het produktieapparaat

daard, het diversifiëren van hun banden, het stimuleren

van de wetenschappelijke en technische vooruitgang, het
openen van nieuwe voorzieningsbronnen en nieuwe
markten, het bevorderen van de investeringen, de be
scherming van het milieu en de verbetering van de so
ciale omstandigheden, komen overeen, in het kader van
hun onderscheiden bevoegdheden, de samenwerking met
als grondslag het beginsel van hun wederzijds belang, op
alle gebieden in het kader van hun respectieve beleidslij
nen te ontwikkelen en met name op het gebied van :
— de industrie,
— de handel,

richten met name hun samenwerkingsmaatregelen in het
kader daarvan op de kleine en middelgrote ondernemin
gen en moedigen maatregelen aan welke voor die onder
nemingen tot doel hebben de toegang te vergemakkelij
ken tot kapitaalmiddelen, tot de markten en tot de pas
sende technologieën. Deze maatregelen kunnen de ge
meenschappelijke opzet van passende regelingen en in
stellingen omvatten.
Artikel 7

Investeringen

— wetenschap en technologie,
— de energie,
— het vervoer,

— de telecommunicatie,
— de informatica,

— de intellectuele en industriële eigendom, de normen
en richtlijnen,

—
—
—
—

van Macao in de industriële en dienstverlenende sector,

de bescherming van het milieu,
de sociale ontwikkeling,
het toerisme,
de financiële dienstverlening,

— de visserij,

— douanevraagstukken,
— statistieken.

Artikel 5

De overeenkomstsluitende partijen verbinden zich tot :

a) het in het kader van hun respectieve bevoegdheden,
voorschriften en beleidslijnen bevorderen van de we
derzijds voordelen opleverende investeringen;
b) het wederzijds verbeteren van hun investeringsklimaat
met name door het sluiten van overeenkomsten ter

bevordering en bescherming van de investeringen tus
sen de Lid-Staten van de Gemeenschap en Macao, op
basis van de beginselen van non-discriminatie en van
wederkerigheid.
Artikel 8

Wetenschappelijke en technische samenwerking
De overeenkomstsluitende partijen verbinden zich met
inachtneming van hun wederzijds belang en de doelstel
lingen van hun ontwikkelingsstrategie ertoe de weten
schappelijke en technische samenwerking te bevorderen
met het oog op de overdracht van technologie die het
ontwikkelingspotentieel van Macao kan vergroten.

Industriële samenwerking

De overeenkomstsluitende partijen moedigen de toepas
sing aan van de verschillende vormen van industriële en
technische samenwerking ten behoeve van de betrokken
ondernemingen of organisaties al naar gelang van hun
behoeften en actiemiddelen.

De overeenkomstsluitende partijen nemen met het oog
op de verwezenlijking van de doelstellingen van deze
Overeenkomst maatregelen ter bevordering en ter verge
makkelijking van onder andere :

Artikel 9

Samenwerking op het gebied van de informatieverstrek
king, de communicatie en de cultuur

De overeenkomstsluitende partijen brengen samenwer
king tot stand op het gebied van de informatie en van de
communicatie met inachtneming van de culturele dimen
sie van hun wederzijdse betrekkingen. Deze samenwer
king kan de bescherming van het historisch en cultureel
erfgoed omvatten.
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Artikel 10

Opleiding
1.

De in het kader van deze Overeenkomst opgezette

samenwerkingsacties omvatten de noodzakelijke oplei
dingselementen. De overeenkomstsluitende partijen ge
ven eveneens uitvoering aan speciale opleidingspro
gramma's op wederzijds belangrijke gebieden.

Nr. L 404 /29

betrekking tot de ontwikkeling van het toerisme van
Macao aan de hand van specifieke acties, met name de
ontwikkeling van bevorderingsactiviteiten, de uitwisseling
van informatie en statistieken, de uitwisseling van des
kundigen en opleidingsacties gericht op de overdracht

van technologie en de verbetering van het beheer in die
sector.

Artikel 15

2.

De overeenkomstige acties zullen zich in de eerste

plaats richten op opleiders en onderwijzend personeel of
kaderpersoneel met verantwoordelijke functies in onder
nemingen, het overheidsapparaat, openbare diensten en
andere educatieve, economische en sociale instellingen.
Zij kunnen de bevordering omvatten van het fluiten van
samenwerkingsovereenkomsten tussen instellingen voor
hoger onderwijs en opleiding in Europa en Macao,
vooral in de technische en wetenschappelijke sectoren en
in de beroepssector.

Middelen voor het tot stand brengen van de samenwer
king

De overeenkomstsluitende partijen verbinden zich met
het oog op de verwezenlijking van de doelstellingen op
het gebied van de samenwerking waarin deze Overeen
komst voorziet, tot het aanwenden van de passende mid
delen met inbegrip van financiële middelen al naar ge
lang van hun respectieve mogelijkheden en stelsels.
HOOFDSTUK III

Artikel 11

GEMENGDE COMMISSIE

Samenwerking op milieugebied

Artikel 16

De overeenkomstsluitende partijen verbinden zich tot sa
menwerking op het gebied van de milieubescherming,
vooral in de vorm van wetgeving en normen, onderzoek
en opleiding, technische bijstand, de uitvoering en tenuit
voerlegging van projecten op het gebied van de milieube
scherming, en de organisatie van studiebijeenkomsten en
ontmoetingen op dat gebied.

1 . De overeenkomstsluitende partijen stellen in het ka
der van deze Overeenkomst een Gemengde Commissie
in die is samengesteld uit enerzijds vertegenwoordigers
van de Gemeenschap en anderzijds vertegenwoordigers

Artikel 12

De Gemengde Commissie heeft tot taak de door de par
tijen op het gebied van de samenwerking overwogen ac

I

van Macao.

Samenwerking op het gebied van de sociale ontwikkeling

tiviteiten te bevorderen en met name :

1 . De overeenkomstsluitende partijen voorzien in sa
menwerking op het gebied van de sociale ontwikkeling

— toezicht te houden op de werking van deze Overeen
komst en deze werking te onderzoeken ;

in Macao, ten einde de levensstandaard en de kwaliteit

— de ontwikkeling van de handelsstromen evenals de
tenuitvoerlegging van de samenwerking te bestude

van het leven van de armste bevolkingslagen te verbete
ren .

ren ;

2. De daarop gerichte acties kunnen met name bij
stand met betrekking tot beroepsopleidingsprogramma's,
het beheer en de administratie van maatschappelijke
diensten, het creëren van werkgelegenheid, de verbete
ring van de huisvesting en de preventie in de gezond

— passende middelen te zoeken met het oog op het
voorkomen van problemen welke zich op de verschil
lende door de Overeenkomst bestreken gebieden

heidssector omvatten.

— maatregelen te overwegen welke kunnen bijdragen
tot de ontwikkeling en de diversificatie van de handel
en van de samenwerking;

Artikel 13

Samenwerking op het gebied van de drugbestrijding
De overeenkomstsluitende partijen verbinden zich, met
inachtneming van hun respectieve bevoegdheden, tot het
coördineren en intensiveren van hun maatregelen ter
voorkoming en vermindering van de produktie, de distri
butie en het verbruik van drugs. De overeenkomstslui
tende partijen verbinden zich tot het uitwisselen van de
ter zake dienende informatie.
Artikel 14

Samenwerking op het gebied van het toerisme
De overeenkomstsluitende partijen stimuleren, in over
eenstemming met hun wetgeving, de samenwerking mét

kunnen voordoen ;

— gedachten uit te wisselen en voorstellen uit te werken
met betrekking tot alle vraagstukken van gemeen
schappelijk belang op de door de Overeenkomst be
streken gebieden.

2. De Gemengde Commissie komt ten minste eenmaal
per jaar bijeen, beurtelings te Brussel en in Macao. Op
verzoek van een der overeenkomstsluitende partijen kun
nen in onderlihge overeenstemming buitengewone verga
deringen worden belegd.

3. De Gemengde Commissie stelt haar reglement van
orde en haar werkprogramma vast. De agenda van de
vergaderingen van de Gemengde Commissie worden in
onderlinge overeenstemming vastgesteld.

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Nr. L 404/30

HOOFDSTUK IV
SLOTBEPALINGEN

Artikel 17
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2. Deze Overeenkomst wordt gesloten voor een pe
riode van vijf jaar. Zij wordt stilzwijgend van jaar tot
jaar verlengd, indien zij door geen van beide overeen
komstsluitende partijen zes maanden vóór het verstrijken
ervan wordt opgezegd.

Onverminderd de bepalingen van de Verdragen tot op
richting van de Europese Gemeenschappen laten deze
Overeenkomst en elke in het kader daarvan ondernomen

actie volledig onverlet de bevoegdheden van de Lid-Sta
ten van de Gemeenschappen om met Macao bilaterale
acties op het gebied van de economische samenwerking
met Macao te ondernemen en, in voorkomend geval,
nieuwe overeenkomsten op het gebied van de economi
sche samenwerking met Macao te sluiten.

Artikel 20
Authentieke teksten

Deze Overeenkomst is opgesteld in tweevoud in de
Deense, de Duitse, de Engelse, de Franse, de Griekse, de
Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en
de Chinese taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

Artikel 18

Territoriale toepassing

Artikel 21

Deze Overeenkomst is van toepassing enerzijds op het
grondgebied waarop het Verdrag tot oprichting van de
Europese Economische Gemeenschap onder de in dat
Verdrag omschreven voorwaarden van toepassing is, en
anderzijds op het grondgebied van Macao.

Ontwikkelingsclausule

Artikel 19

1 . De overeenkomstsluitende partijen kunnen in on
derlinge overeenstemming deze Overeenkomst uitbrei
den, ten einde de samenwerking, overeenkomstig hun
respectieve wetgevingen, te intensiveren en aan te vullen
aan de hand van overeenkomsten betreffende bepaalde
sectoren of activiteiten.

. Inwerkingtreding en looptijd
1 . Deze Overeenkomst treedt in werking op de eerste
dag van de maand volgende op de datum waarop de
overeenkomstsluitende partijen elkaar in kennis hebben
gesteld van de voltooiing van de daartoe vereiste proce
dures.

2. Iedere overeenkomstsluitende partij kan in het ka
der van de toepassing van deze Overeenkomst voorstel
len doen gericht op de verbetering en de uitbreiding van
de wederzijdse samenwerking met inachtneming van de
ter zake opgedane ervaring.

Hecho en Luxembuirgo, 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 εννενηντα 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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Nr. L 404/32
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Mededeling over de datum van inwerkingtreding van de Overeenkomst inzake handel en samen
werking tussen de Europese Economische Gemeenschap en Macao

Op 15 december 1992 is kennisgeving gedaan van de voltooiing van de procedures die vereist

zijn voor de inwerkingtreding van de op 15 juni 1992 te Brussel ondertekende Overeenkomst
inzake handel en samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en Macao.
Deze Overeenkomst treedt derhalve, overeenkomstig artikel 19, lid 1 , op 1 januari 1993 in
werking.
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